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Таблиця. Вміст фізико-хімічних форм 137Cs і 90Sr у 0–30-ти см шарі ґрунтів 

Радіонуклід 

Форми вмісту радіонуклідів, % від загального вмісту,M  m, n = 5 

   водорозчинна       обмінна кислото-розчинна        фіксована 

 137Cs  0,17  0,02 1,45  0,14   2,09  0,25   95,76  9,53 

 90Sr  1,79  0,15 43,53  5,73  44,31  4,85   11,09  1,18 

 
Отримані результати досліджень підтверджуються і літературними даними, які свідчать, 

що цезій має здатність міцно фіксуватися у кристалічній решітці глинистих мінералів ґрунту й 
ставати недоступним для засвоєння кореневою системою рослин, а стронцій перебуває в 
основному у мобільних формах. Якщо на кислих дерново-підзолистих ґрунтах 90Sr на 80 – 90 % 
перейшов у обмінну форму, то на нейтральних частка обмінної форми становить 30 – 60 % і з 
часом буде збільшуватися. На чорноземах, у верхньому шарі ґрунту 85 – 98 % 137Cs та 11 % 90Sr 
знаходяться у фіксованому стані, а у обмінних формах перебуває до 55 % 90Sr та 1,1 % 137Cs. У 
водорозчинних формах знаходиться до 0,2 % 137Cs та до 3 %  90Sr. 
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При фіксації різними розчинами морфологічні параметри селезінки риб мали зміни. Було зафіксовано 
зменшення довжини, ширини і маси селезінки. Найбільші показники зменшення зазначених параметрів 
спостерігаються при фіксації етиловим спиртом та ацетоном. 
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Наші дослідження були направлені на визначення ступеня деформації селезінки при 
використанні різних фіксуючих речовин, які використовуються морфології [1-4]. 

Для досліджень нами були взято селезінку лускатого коропа. Органи фіксувалися 10 % 
розчином нейтрального формаліну, 100 % ацетоном та етиловим спиртом. Для кожної фіксації 
були взяті органи від 30 особин. 

Згідно проведених досліджень було встановлено, що при фіксації 10 % розчином 
нейтрального формаліну змінювалися параметри органометрії селезінки дворічок лускатого 
коропа. 

Так, маса селезінки досліджених риб становила до фіксації 0,39±0,151 г. Після фіксації цей 
показник дорівнював 0,23±0,092 г. Таким чином, абсолютна вага дворічки лускатого коропа 
зменшилася на 0,16 г, а відносна різниця у зменшенні маси селезінки дорівнювала 41,02 %. 
Таким чином, розрахунковий коефіцієнт для визначення початкової маси органу становив 1,69. 

Довжина селезінки досліджених риб становила до фіксації 3,05±0,682 см. Після фіксації 
цей показник дорівнював 2,72±0,711 см. Таким чином, абсолютна довжина селезінки  дворічки 
лускатого коропа зменшилася на 0,33 см, а відносна різниця у зменшенні довжини селезінки 
дорівнювала 10,82 %. Таким чином, розрахунковий коефіцієнт для визначення початкової 
довжини органу становив 1,12. 

Ширина селезінки досліджених риб становила до фіксації 0,63±0,043 см. Після фіксації цей 
показник дорівнював 0,52±0,048 см. Таким чином, абсолютна ширина селезінки дворічки 
лускатого коропа зменшилася на 0,11 см, а відносна різниця у зменшенні ширини селезінки 
дорівнювала 17,46 %. Таким чином, розрахунковий коефіцієнт для визначення початкової 
ширини органу становив 1,21. 

Згідно проведених досліджень було встановлено, що при фіксації розчином ацетону 
змінювалися параметри органометрії селезінки дворічок лускатого коропа. 

Так, маса селезінки досліджених риб становила до фіксації 0,36±0,043 г. Після фіксації цей 
показник дорівнював 0,10±0,015 г. Таким чином, абсолютна вага дворічки лускатого коропа 
зменшилася на 0,26 г, а відносна різниця у зменшенні маси селезінки дорівнювала 72,22 %. 
Таким чином, розрахунковий коефіцієнт для визначення початкової маси органу становив 3,60. 

Довжина селезінки досліджених риб становила до фіксації 2,86±0,261 см. Після фіксації 
цей показник дорівнював 1,94±0,150 см. Таким чином, абсолютна довжина селезінки дворічки 
лускатого коропа зменшилася на 0,92 см, а відносна різниця у зменшенні довжини селезінки 
дорівнювала 32,16 %. Таким чином, розрахунковий коефіцієнт для визначення початкової 
довжини органу становив 1,47. 

Ширина селезінки досліджених риб становила до фіксації 0,65±0,041 см. Після фіксації цей 
показник дорівнював 0,41±0,038 см. 

Таким чином, абсолютна ширина селезінки  дворічки лускатого коропа зменшилася на 0,24 
см, а відносна різниця у зменшенні ширини селезінки дорівнювала 36,92 %. Таким чином, 
розрахунковий коефіцієнт для визначення початкової ширини органу становив 1,59. 

Згідно проведених досліджень було встановлено, що при фіксації  розчином етиловим 
спиртом змінювалися параметри органометрії селезінки дворічок лускатого коропа. 

Так, маса селезінки досліджених риб становила до фіксації 0,30±0,081 г. Після фіксації цей 
показник дорівнював 0,06±0,016 г. Таким чином, абсолютна вага дворічки лускатого коропа 
зменшилася на 0,24 г, а відносна різниця у зменшенні маси  дорівнювала селезінки 80,0 %. 
Таким чином, розрахунковий коефіцієнт для визначення початкової маси органу становив 5,0. 

Довжина селезінки досліджених риб становила до фіксації 2,51±0,292 см. Після фіксації 
цей показник дорівнював 1,69±0,173 см. Таким чином, абсолютна довжина  селезінки дворічки 
лускатого коропа зменшилася на 0,82 см, а відносна різниця у зменшенні довжини селезінки 
дорівнювала 32,67 %. Таким чином, розрахунковий коефіцієнт для визначення початкової 
довжини органу становив 1,49. 

Ширина селезінки досліджених риб становила до фіксації 0,67±0,005 см. Після фіксації цей 
показник дорівнював 0,46±0,032 см. Таким чином, абсолютна ширина селезінки  дворічки 
лускатого коропа зменшилася на 0,21 см, а відносна різниця у зменшенні ширини селезінки 
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дорівнювала 31,34 %. Таким чином, розрахунковий коефіцієнт для визначення початкової 
ширини органу становив 1,46. 

Результати проведених досліджень показали, що при фіксації морфологічні параметри 
селезінки риб мали зміни. Було зафіксовано зменшення довжини, ширини і маси селезінки. 
Найбільші показники зменшення зазначених параметрів спостерігаються при фіксації етиловим 
спиртом та ацетоном. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ТА УПРАВЛІННЯ ПРИРОДООХОРОННОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ У 
БАСЕЙНІ РІЧКИ РОСЬ 

Вивчено організаційну структуру служб управління природоохоронною діяльністю у басейні річки Рось.  
Встановлено, що робота Регіонального офісу водних ресурсів річки Рось здійснюється за такими 

напрямками: управління водними ресурсами, експлуатація водогосподарських об’єктів, природоохоронна та 
просвітницька діяльність. 

Ключові слова: екологія, організація та управління природоохоронною діяльністю, басейнове 
управління. 

 
Басейновий принцип управління  – це сучасний підхід до управління водними ресурсами, 

де основним суб'єктом управління виступає річковий басейн [2]. Басейн річки Рось 
розташований на правобережній Придніпровській височині на території двадцяти двох 
адміністративних районів чотирьох областей: Київської, Вінницької, Житомирської та 
Черкаської. Рось бере початок у Погребищенському районі Вінницької області за 2 км на північ 
від с. Ординці. Є однією з найбільших приток річки Дніпро. Довжина річки Рось становить 378,3 
км, а площа басейну - 12616 км2  [2, 3].  

Розташування в самому центрі України, наявність родючих грунтів та сприятливий клімат 
обумовило використання басейну річки у господарській сфері. У результаті людської діяльності 
на річці створено 10 руслових водосховищ та близько 15 ставків у верхній течії, розташовано 10 
міст, кількасот сіл та велика кількість господарських об’єктів, що впливають на водний режим 
річки та якість води [2, 3]. 

Метою нашої роботи було вивчити організаційну структуру управління 
природоохоронною діяльністю у басейні р. Рось.  

Результати аналітичного пошуку вказують на те, що Регіональний офіс водних ресурсів 
річки Рось (РОВР річки Рось) є бюджетною неприбутковою організацією, яка належить до 
сфери управління центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у 
сфері розвитку водного господарства та гідротехнічної меліорації земель, управління, 
використання та відтворення поверхневих водних ресурсів – Державного агентства водних 
ресурсів України [3]. 

Офіс у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента 
України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами центральних органів 
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