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Для нівелювання різних негативних впливів зміни клімату на аквакультуру у світі 
розробляються різні коригувальні стратегії. Найбільш поширеними є: 

- Освіта як засіб підвищення обізнаності громадян на місцевому, державному та 
національному рівнях. 

- Ініціативи щодо зниження ризику, які спрямовані на усунення вразливості за 
допомогою систем раннього попередження, своєчасних сезонних прогнозів погоди, систем 
ринкової інформації та програм відновлення після лих. Інформаційні та комунікаційні 
технології широко використовуються в рибальстві для пошуку вже готового ринку та інших 
існуючих засобів поширення [8]. 

- Інтеграція питань клімату в економічне планування і управління на національному, 
регіональному та місцевому рівнях. 

- Мобілізація інвестицій за рахунок міжнародної передачі технологій.  
- Стримування зростання населення для ефективного економічного і соціального 

планування. Це знизить тиск на доступні природні ресурси, а також знизить конкуренцію за 
простір і виживання [1]. 

 Зміна клімату є серйозною проблемою для людства, особливо в цьому 21 столітті. 
Серйозний вплив на людство і ресурси фактично поставило під загрозу наш сталий розвиток 
і управління природними ресурсами.Тому необхідно прийняти попереджувальні заходи в 
області стратегій пом’якшення наслідків і адаптації, щоб обмежити негативний вплив змін в 
нашому довкіллі, викликаних, головним чином, викидами парникових газів і глобальним 
потеплінням. 
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При фіксації різними розчинами морфологічні параметри м’язів риб мали зміни. Було зафіксовано 

зменшення довжини, ширини і маси м’язів. Найбільші показники зменшення зазначених параметрів 

спостерігаються при фіксації етиловим спиртом та ацетоном. 
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використанні різних фіксуючих речовин, які використовуються у морфології [1-4]. 

Для досліджень нами були взяті м’язи лускатого коропа. М’язи фіксувалися 10 % 

розчином нейтрального формаліну, 100 % ацетоном та етиловим спиртом. Для кожної 

фіксації були взяті м’язи від 30 особин. 

Згідно проведених досліджень було встановлено, що при фіксації 10 % розчином 

нейтрального формаліну змінювалися параметри органометрії м’язів дворічок лускатого 

коропа.  Так, маса м’язів досліджених риб становила до фіксації 1,68±0,430 г. Після фіксації 

цей показник дорівнював 1,58±0,472 г. Таким чином, абсолютна вага дворічки лускатого 

коропа зменшилася на 0,10 г, а відносна різниця у зменшенні маси м’язів дорівнювала 5,95 

%. Таким чином, розрахунковий коефіцієнт для визначення початкової маси органу становив 

1,06. Довжина м’язів досліджених риб становила до фіксації 3,17±0,131 см. Після фіксації 

цей показник дорівнював 2,72±0,142 см. Таким чином, абсолютна довжина м’язів дворічки 

лускатого коропа зменшилася на 0,45 см, а відносна різниця у зменшенні довжини м’язів 

дорівнювала 14,19 %. Таким чином, розрахунковий коефіцієнт для визначення початкової 

довжини органу становив 1,17. Ширина м’язів досліджених риб становила до фіксації 

0,95±0,091 см. Після фіксації цей показник дорівнював 0,92±0,098 см. Таким чином, 

абсолютна ширина м’язів  дворічки лускатого коропа зменшилася на 0,03 см, а відносна 

різниця у зменшенні ширини м’язів дорівнювала 3,16 %. Таким чином, розрахунковий 

коефіцієнт для визначення початкової ширини органу становив 1,03. 

Згідно проведених досліджень було встановлено, що при фіксації розчином ацетона 

змінювалися параметри органометрії м’язів дворічок лускатого коропа. Так, маса м’язів 

досліджених риб становила до фіксації 2,02±0,212 г. Після фіксації цей показник дорівнював 

0,74±0,113 г. Таким чином, абсолютна вага дворічки лускатого коропа зменшилася на 1,28 г, 

а відносна різниця у зменшенні маси м’язів дорівнювала 63,36 %. Таким чином, 

розрахунковий коефіцієнт для визначення початкової маси органу становив 2,73. Довжина 

м’язів досліджених риб становила до фіксації 3,18±0,130 см. Після фіксації цей показник 

дорівнював 2,77±0,161 см. Таким чином, абсолютна довжина м’язів дворічки лускатого 

коропа зменшилася на 0,41 см, а відносна різниця у зменшенні довжини м’язів дорівнювала 

12,89 %. Таким чином, розрахунковий коефіцієнт для визначення початкової довжини органу 

становив 1,15. Ширина м’язів досліджених риб становила до фіксації 1,10±0,043 см. Після 

фіксації цей показник дорівнював 0,87±0,032 см. Таким чином, абсолютна ширина м’язів 

дворічки лускатого коропа зменшилася на 0,23 см, а відносна різниця у зменшенні ширини 

м’язів дорівнювала 20,91 %. Таким чином, розрахунковий коефіцієнт для визначення 

початкової ширини органу становив 1,26. 

Нами були взяті м’язи риб та фіксували розчином етилового спирту. Згідно проведених 

досліджень було встановлено, що при фіксації  розчином етилового спирту змінювалися 

параметри органометрії м’язів дворічок лускатого коропа. Так, маса м’язів досліджених риб 

становила до фіксації 1,21±0,132 г. Після фіксації цей показник дорівнював 0,60±0,071 г. 

Таким чином, абсолютна вага дворічки лускатого коропа зменшилася на 0,61 г, а відносна 

різниця у зменшенні маси м’язів дорівнювала 50,41 %. Таким чином, розрахунковий 

коефіцієнт для визначення початкової маси органу становив 2,02. Довжина м’язів 

досліджених риб становила до фіксації 3,01±0,123 см. Після фіксації цей показник 

дорівнював 2,75±0,091 см. Таким чином, абсолютна довжина м’язів  дворічки лускатого 

коропа зменшилася на 0,35 см, а відносна різниця у зменшенні довжини м’язів дорівнювала 

11,29 %. Таким чином, розрахунковий коефіцієнт для визначення початкової довжини органу 

становив 1,13. Ширина м’язів досліджених риб становила до фіксації 1,02±0,057 см. Після 

фіксації цей показник дорівнював 0,85±0,062 см. Таким чином, абсолютна ширина м’язів  

дворічки лускатого коропа зменшилася на 0,17 см, а відносна різниця у зменшенні ширини 

м’язів дорівнювала 16,66 %. Таким чином, розрахунковий коефіцієнт для визначення 

початкової ширини органу становив 1,20. 

Результати проведених досліджень показали, що при фіксації морфологічні параметри 

м’язів риб мали зміни. Було зафіксовано зменшення довжини, ширини і маси м’язів. 
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Найбільші показники зменшення зазначених параметрів спостерігаються при фіксації 

етиловим спиртом та ацетоном. 
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На Херсонщині на території Великого Чапельського поду Біосферного заповідника ім. Фальц-Фейна 

«Асканія-Нова» на початку 2021 ріку відбувається масова загибель червонокнижних птахів (зареєстровано 

понад 2000 особин), які охороняються міжнародним законодавством.Наслідки даної ситуаціїможуть бути 

світового масштабу.  

Ключові слова: Асканія-Нова, птахи, загибель, отрута, проблема, покарання. 

 

Відомо, що перший випадок масової смерті птахів на території біосферного 

заповідника виявлено 2 січня 2021 року.  Це була зграя сірих журавлів, за якою спостерігали, 

яка залетіла в біосферний заповідник десь в кінці листопада – на початку грудня і звідти не 

відлітала. Вона кочувала за межі заповідника – там годувалася та там ночували[1]. 

Мета дослідження зробити проблему видимою, уникнути подальших наслідків, та 

покарати винних за загибель червонокнижних птахів. 

Звичайно, що основна  провина, лежить лише на фермах, тому що вони 

використовують недозволені хімікати, та не несуть відповідальність за те, що причиняють 

непоправне зло на фауну природи. Правильним рішенням було б не розсипатися зерно по 

всьому полю, а бодай засипати в нірки, адже так не потруїлися б сотня птахів.. Але нажаль в 

Україні, є лише вказівки, як правильно використовувати небезпечні хімікати, але ніхто їх не 

дотримується, і як правило завдає непоправної шкоди.. Тож і порушенням закону розсипане 

полями зерно не вважається.За висновком експертів, птахи загинули від небезпечної 

токсичної речовини, але від якої саме, так ніхто і не сказав. Необхідні були додаткові 

дослідження, в більш спеціалізованих лабораторіях. 

Прошу звернути увагу що збитки від отруєння птахів та гризунів будуть колосальні. За 

попередніми підрахунками дослідників та екологів , це вже 2,8 млн гривень[2]. Відомо що 

сірий журавель є птахом який занесений до Червоної книги України, і за постановою 

Кабміну кожна птаха оцінюється в 15 тисяч гривень[3].Та я хочу сказати, що головна 

проблема навіть не в цьому.  Головні збитки завдані фауні. Адже це не місцеві сірі журавлі. 

Кожного року в заповіднику зупиняється тисячі перелітніх птахів які прилітають до нас з  

Країни Балтії, Білорусь, Фінляндія, Швеція — можливо саме там батьківщина наших. Але 

саме ця отрута може завдати шкоди і місцевим птахам, що призведе до ще більших втрат 

фауни. Нам потрібно хвилюватися, щоб даної отрути не наїлися інші птахи,які шукають для 

себе  їжу на полях. Загалом від керівництва заповідника надійшло 13 звернень про загибель 

птахів[4].Загалом від керівництва заповідника в поліцію надійшло 13 звернень про 

виявлення мертвих птахів різних видів, серед яких  ті, що занесені в Червону книгу 
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