
 

Сталість ембріонального розвитку і оцінка стану природних популяцій прудкої ящірки...   

 

Вступ 
 

У білатерально симетричних тварин розвиток гомологічних ознак з обох боків ті-
ла в нормі є однаковим (Астауров, 1974). Висока сталість онтогенезу підтримуєть-
ся на базі генетичної коадаптації при оптимальних умовах середовища. Зміна будь
-якого з цих параметрів веде до порушень розвитку, що ідентифікуються за рівнем 
онтогенетичного шуму (флуктуаційної асиметрії). Найпоширенішими серед при-
чин виникнення ФА є деградація середовища проживання, його забруднення, 
гібридизація, інбридинг, невеликий розмір популяції і  розміщення її на межі 
ареалу (Herczeg et al., 2005). 

Сталість ембріонального розвитку і оцінка стану природних популяцій прудкої ящірки, 
Lacerta agilis (Sauria, Lacertidae). Муравинець О.А., Марущак О.Ю. — Шляхом досліджен-
ня та статистичного опрацювання 25 білатеральних ознак фолідозу з’ясовано рівень асиметрії 8 
вибірок прудкої ящірки з 6 областей України. На основі отриманих даних була дана оцінка ста-
лості онтогенетичного розвитку ящірок та умов існування для кожної з представлених популя-
цій. У більшості вибірок показаний низький рівень сталості розвитку, що відповідає незадовіль-
ним умовам існування, а частина характеризуються нестабільним розвитком, що дозволяє оці-
нити умови існування цього виду в даних місцевостях як критичні. Було визначено найбільш 
репрезентативні ознаки фолідозу для даних популяцій, що показують найближче до середнього 
значення рівня флуктуаційної асиметрії кожної окремої вибірки. 

Ключевые  слова :  Lacerta agilis, білатеральні ознаки фолідозу, асиметричність розвитку, 
сталість ембріогенезу, стан середовища. 
 
Sustainability of embryonic development and estimation of sand lizard, Lacerta agilis (Sauria, 
Lacertidae) natural populations. Muravinec O.A., Maruschak O.Y. — Through the research and 
statistical study of 25 bilateral pholidosis traits the level of asymmetry of 8 samples of sand lizard 
from 6 regions of Ukraine was found. On the basis of this data the sustainability of ontogenetic devel-
opment of lizards and living conditions for each of the represented populations was assessed. Thus, in 
most samples a low level of sustainability was indicated, that meets the unsatisfactory conditions of 
existence, and some are characterized by unstable development, to assess the conditions of existence 
of this species in these areas as critical. There were determined the most representative traits of pho-
lidosis for these populations, that shows the closest figure to the mean level of fluctuation asymmetry 
of each individual sample. 

Key  words .  Lacerta agilis, bilateral pholidosis traits, asymmetric development, embryogenesis 
sustainability, the state of the environment. 
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Стабільність розвитку, як здатність організму розвиватися без порушень і 
помилок, виступає як онтогенетична характеристика стану організму, морфологіч-
на міра генетичної коадаптації і впливу середовищного стресу. Окрім того, зміни, 
що виявляються при дослідженні сталості розвитку, відображають зміни загально-
го стану всього організму (Захаров и др., 2001). Асиметричність прояву ознак 
фолідозу, які формуються у другій половині ембріонального розвитку прудкої 
ящірки (Яблоков, 1976), можна використовувати в якості індикатора сталості 
ембріонального розвитку. 

Причини виникнення флуктуаційної асиметрії були і залишаються предме-
том дослідження багатьох вчених (Астауров, 1927; Вейль, 1968; Жданова, 2003; 
Гелашвили и др., 2004; Palmer, 1996). Одним з поширених напрямків є вивчення її 
зв’язку зі сталістю онтогенетичного розвитку і використання цього показника як 
міри середовищного стресу (Захаров, 2001; Гелашвили, 2007; Гуртяк, 2012; Белоу-
сов, 2013; Moller, 1997; Herczeg et al, 2005). 
 
Матеріал та методи 
 

Загальний обсяг обробленого матеріалу становить 309 особин. Його стислу харак-
теристику надано в таблиці 1. 

Кожну ящірку було проаналізовано за 25 білатеральними ознаками (див. 
рис. 1, A – G) за такою схемою: 1– кількість задньоносових щитків; 2 м передньо-
виличних щитків; 3 – передочноямкових щитків; 4 – верхньогубних (ВГ) щитків 
до підочноямкового (ПО); 5 – кількість ВГ щитків після ПО; 6 – кількість нижньо-
губних (НГ) щитків; 7 – кількість НГ, що стикаються з великим нижньощелепним 
(НЩ); 8 – кількість НЩ щитків; 9 – кількість надочноямкових (НОЯ) щитків; 10 – 
кількість верхньовійкових щитків; 11 – кількість нижньовійкових щитків (НВ); 12 
– кількість НВ щитків, що стикаються з ПО; 13 – кількість очноямково-скроневих 
щитків; 14 – кількість верхньоскроневих щитків (ВС); 15 – кількість щитків, що 
стикаються з ВС від великого НВ до тім'яних; 16 – кількість щитків між 1-м ВС і 
вушних отвором; 17 – кількість лусочок, що прилягають до тім'яних щитків; 18 – 

Таблица 1. Характеристика обробленого матеріалу. 

Table 1. Characteristics of the treated material. 

Локалітет 
Дата збо-

ру 

Об'єм 
вибір-
ки, 
n 

Зборщик 
Місцезнаходження 

колекції 

о. Труханів, м. Київ 18.05.2008 68 А.Ю. Малюк  ІЗНАНУ* 

хут. Ровжи, Київська обл. 28.07.2007 68 А.Ю. Малюк ІЗНАНУ 

м. Ужгород, Закарпатська 
обл. 

09–10. 06. 
2009 

47 В.М. Пєсков ІЗНАНУ 

оз. Пісочне, Волинська обл. 17.06.2009 26 В.М. Пєсков ІЗНАНУ 

с. Дубівка, Рівненська обл. 
22–25. 06. 

2014 
28 О.Ю. Марущак власні дані 

с. Мостище, Київська обл. – 18 А.Ю. Малюк ІЗНАНУ 

с. Майдан, Житомирська 
обл. 

– 29 А.Ю. Малюк ІЗНАНУ 

Стрільцівський степ, Лу-
ганська обл. 

– 25 Т.І. Котенко ІЗНАНУ 

Примітка. * ІЗНАНУ – Інститут зоології НАН України. 
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Рис. 1. Схема розташування щитків і лусочок на тілі прудкої ящірки. 1 – задньоносові щитки; 2 – 
надочноямкові щитки; 3 – верхньоскроневі щитки; 4 – щитки, що стикаються з верхньоскроневим 
(ВС) від великого НВ до тім'яних; 5 – лусочки, що прилягають до тім'яних щитків; 6 – верхньогубні 
(ВГ) щитки до піочноямкового (ПО); 7 – передньовиличні щитки; 8 – верхньовійкові щитки; 9 – ВГ 
щитки після ПО; 10 – щитки між 1-м верхньоскроневим (ВС) і вушних отвором; 11 – нижньогубні 
(НГ), що стикаються з великим нижньощелепним (НЩ) щитком;  12 – НГ щитки; 13 – нижньовійкові 
(НВ) щитки, що стикаються з ПО; 14 – очноямково-скроневі щитки; 15 – НВ  щитки; 16 – передочно-
ямкові щитки; 17 – НЩ щитки. 18 – горлові лусочки уздовж всього ряду НЩ до НГ; 19 – горлові 
лусочки, що стикаються з передостаннім НЩ щитком; 20 – горлові лусочки, що стикаються з остан-
нім НЩ щитком; 21 – лусочки зверху (вздовж) ряду стегнових пор; 22 – стегнові пори; 23 – надпаль-
цеві щитки на середньому пальці кисті; 24 – луски у верхньому ряду на плечі і передпліччі від осно-
ви 1-го пальця кисті; 25 – підпальцеві щитки на середньому пальці кисті.  

Fig. 1. Localization of squamas and scales on the body of sand lizard. 1 – postnasals; 2 – supraoculars; 3 – 
supratemples; 4 – squamas, that touches the supratemples (ST) from the biggest undereyelash to crowns; 5 – 
squamas, that adjoin to the crowns; 6 – supralabials (SL) before the supraocular one (SO); 7 – precheek-
bones; 8. supraeyelashes; 9 – supralabials that goes after underoculars; 10 – squamas, that goes behind the 
first supratemple (ST) and the earhole; 11 – underlabials, that touches the large underjaw (UJ) squama; 12 – 
underlabials; 13 – undereyelashes (UE), that touches to underoculars; 14 – оcularo-temples; 15 – underoku-
lars; 16 – preoculars; 17 – underjaws; 18 – throat squamas situated along the line of underjaws up to under-
labials; 19 – throat squamas, that touches to the penultimate underjaw squama; 20 – throat squamas, that 
touches the last underjaw squama; 21 – squamas, situated over the line of tight pores; 22 – tight pores; 23 – 
оverfinger squamas on the middle finger; 24 – squamas situated on the upper line of squamas on the shoul-
der and forearm; 25 – underfinger squamas on the middle finger of the hand. 
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Примітка. ** – P < 0,01; *** – P < 0,001. 

кількість горлових лусочок, що стикаються з передостаннім НЩ щитком; 19 – 
кількість горлових лусочок, що стикаються з останнім НЩ щитком; 20 – кількість 
горлових лусочок уздовж всього ряду НЩ до НГ; 21 – кількість лусочок у верх-
ньому ряду на плечі і передпліччі від основи 1-го пальця кисті; 22 – кількість 
стегнових пор; 23 – кількість лусочок зверху (вздовж) ряду стегнових пір; 24 – 
кількість надпальцевих щитків на середньому пальці кисті; 25 – кількість підпаль-
цевих щитків на середньому пальці кисті. Кожна ознака була проаналізована на 
лівій і правій сторонах.  

Статистична обробка включала розрахунок різниці між величинами ознаки 
на лівій і правій стороні тіла (L-R, де L – величина ознаки на лівій стороні, R – на 
правій), перевірку на нормальність розподілу даних в кожній групі, яка проводи-
лася з використанням критеріїв Шапіро-Уїлка, Ліллієфорса і Колмогорова–
Смірнова. Проводився підрахунок кількості особин з асиметрією кожної з ознак 
(якщо L-R не дорівнює 0, то ознака у тварини має асиметрію) та визначення серед-
ньої частоти асиметричного прояву на ознаку – СЧАПО (кількість асиметричних 
за даною ознакою особин / загальна кількість особин). Статистичну достовірність 
середніх значень СЧАПО для кожної вибірки визначали за допомогою t-критерію 
Стьюдента (Зайцев, 1984). Обрахунки проводились в програмах Microsoft Exсel 
(Microsoft Corporation) та STATISTICA 8 (StatSoftInc) (Herczeg et al, 2005; Гелаш-
вили, 2007; Гуртяк, 2012).  

Таблица 2. Результати статистичної обробки даних за вибірками. 

Table 2. Results of statistical data processing of samples. 

Локалітет 

Об’єм 
вибір-
ки, 
n 

СЧАПО, 
M±m 

t-
критерій 
Стьюде-
нта 

Баль-
на 

оцін-
ка 

Оцінка сталості онтогенетич-
ного розвитку прудкої ящірки 
та умов існування її популя-

цій 

о. Труханів, м. Київ 68 0,38 ± 0,09 4,22*** 5 
Розвиток не стабільний. Стан 
середовища критичний 

хут. Ровжи, Київсь-
ка обл. 

68 0,31 ± 0,08 3,88*** 4 
Низький рівень сталості роз-
витку. Стан середовища неза-
довільний 

м. Ужгород, Закар-
патська обл. 

47 0,33 ± 0,08 4,13*** 4 
Низький рівень сталості роз-
витку. Стан середовища неза-
довільний 

оз. Пісочне, Волин-
ська обл. 

26 0,34 ± 0,09 3,78*** 4 
Низький рівень сталості роз-
витку. Стан середовища неза-
довільний 

с. Дубівка, Рівнен-
ська обл. 

28 0,33 ± 0,08 4,13*** 4 
Низький рівень сталості роз-
витку. Стан середовища неза-
довільний 

с. Мостище, Київсь-
ка обл. 

18 0,35 ± 0,10 3,50** 5 
Розвиток не стабільний. 
Стан середовища критичний 

с. Майдан, Жито-
мирська обл. 

29 0,31 ± 0,07 4,43*** 4 
Низький рівень сталості роз-
витку. Стан середовища неза-
довільний. 

Стрільцівський 
степ, Луганська обл. 

25 0,34 ±0,07 4,85*** 4 
Низький рівень сталості роз-
витку. Стан середовища неза-
довільний 
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Результати та обговорення 
 

Всі ознаки у досліджених вибірках мають нормальний або близький до нього 
розподіл. Статистичні тести виявили, що переважна більшість ознак характеризу-
ється  флуктуаційним розподілом даних. Згідно даних, які наведено у роботі В.М. 
Захарова із співавторами (2001), середні значення СЧАПО було переведено у 
бали, за якими визначено рівень сталості розвитку та надано орієнтовну оцінку 
стану середовища у місцях існування популяцій. Основні показники за результата-
ми статистичної обробки представлені у таблиці 2.  

Найменше значення середньої частоти асиметричного прояву на ознаку 
(0,31) виявлено у вибірці з хут. Ровжи Київської області та села Майдан Житомир-
ської області, найбільше (0,38) – в популяції з Труханова острова (м. Київ). Важ-
ливо підкреслити, що всі 8 середніх значень СЧАПО статистично достовірні (t = 
3,50 – 4,43 при 0,01 > P < 0,001), що дозволяє використати цей показник для оцін-
ки сталості онтогенетичного розвитку  та стану середовища існування 8 популяцій 
прудкої ящірки. 

Отримані нами дані свідчать про те, що в 6 досліджених популяціях спосте-
рігається низький рівень сталості ембріонального розвитку прудкої ящірки, а в 
двох  ембріогенез взагалі не є сталим. Таким чином, на більшості досліджених 
територій (хут. Ровжи, м. Ужгород, оз. Пісочне, с. Дубівка, с. Майдан, Стрільців-
ський степ) умови існування прудкої ящірки характеризується значними відхилен-
нями від норми або стан середовища її існування є критичним (о. Труханів, с. 
Мостище). 

За даними Н.А. Булахової (2004), найменша величина СЧАПО (0,21–1 бал) 
спостерігається у лісостеповій зоні Західного Сибіру (Росія), що свідчить про 
оптимальні умови існування цього виду в даній місцевості. Підтвердженням 
цьому є висока чисельність виду в лісостепових популяціях. Ящірки із  степових 
популяцій (південна периферія ареалу) мають проміжні значення СЧАПО (0,23– 
2бали). Від Лісостепу на північ до зони листяних лісів рівень асиметрії зростає, 
сягаючи значень 0,26 (2 бали) – 0,29 (3 бали), тобто умови існування і розмножен-
ня прудкої ящірки в цьому напрямку помітно погіршуються. В.М. Захаров із 
співавторами (2001) показали, що середня частота асиметричного прояву на озна-
ку зростає в напрямку північної периферії ареалу (від Ростовської до Ленінградсь-
кої області) від 0,21 (1 бал) до 0,38 (5 балів) з незначними флуктуаціями. Окрім 
цього, було підтверджено переважаючий вплив середовища на стабільність розви-
тку – популяція з хімічно забрудненого регіону мала СЧАПО 0,31 (4 бали), тоді як 
вибірка з відносно чистої периферії ареалу – 0,38 (1 балів). 

Порівнюючи наші дані з даними, отриманими на території Росії, слід заува-
жити, що вищий рівень асиметричного прояву білатеральних ознак фолідозу у 
прудкої ящірки досліджених українських популяцій можна пояснити впливом 
двох основних чинників. По-перше, шість з восьми досліджених популяцій суто 
степового виду населяють поліський регіон. По-друге, усі вісім популяцій мешка-
ють в умовах високого антропогенного тиску. 

На основі СЧАПО було побудовано гістограму (рис. 2), що ілюструє відмін-
ність у відносній кількості асиметричних проявів на кожну ознаку між усіма 
вибірками. Очевидно, що ці показники для різних вибірок приблизно однакові.  
 
Заключення 
 

На основі отриманих результатів можна стверджувати, що умови проживання дос-
ліджених вибірок є незадовільними, що може пояснюватися як значним антропо-
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генним навантаженням, так і негативним впливом середовища, зокрема такими 
чинниками, як вологість і температура. На користь останнього свідчить, зокрема, 
той факт, що вибірка зі Стрільцівського степу була відловлена на заповідній тери-
торії з мінімальним впливом цивілізації, проте має низький рівень сталості розвит-
ку. Окрім того, представлені вибірки зібрані з території, наближеної до північної 
периферії ареалу, і, відповідно, мешкають в умовах, далеких від оптимуму. 

Згідно результатів підрахунку відносної кількості асиметричних особин на 
ознаку, які ілюструє гістограма (рис. 2) можна припустити, що прояв асиметрії за 
аналогічними ознаками в різних популяціях даного виду схожий і в подальшому 
може бути створена єдина система оцінювання рівня сталості ембріогенезу пруд-
кої ящірки за білатеральними ознаками фолідозу. 
 
Ми висловлюємо свою вдячність В.М. Пєскову за наукове керівництво роботою, 
І.О. Синявській за допомогу в опрацюванні матеріалу та рекомендації щодо ста-
тистичної обробки даних. 
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