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We investigated the variability of morphological parameters of male catkins and quality of pollen grains of Betula pendula Roth in different plantations of Kryvyi Rih. We established  to decrease of the length to 6 %, to increase of width to 12 % of the male catkins and to  downgrade of the quantity of fertile pollen of Betula pendula by 1.5 times (from 91.4% to 60.5%), while the level of anthropogenic pollution increases. Generative organs of Betula pendula is sensitive to the effects of atmospheric pollutants and its can be used to investigate the state of the environment in Kryvyi Rih.

В останні роки особливо актуальним є проведення комплексу заходів по біомоніторингу і біоіндикації, оскільки забруднення навколишнього середовища все більшою мірою відображається на стані рослинних угруповань. Одним із напрямків біомоніторингу є вивчення дії полютантів на генеративну систему рослин (Владимирова и др., 2008). Для цього часто обирають вид Betula pendula Roth в якості біоіндикатора стану довкілля (Бессонова, 1994). Мета – мінливість морфологічних параметрів генеративних органів та ознак якості пилку B. pendula в Кривому Розі.
Чоловічі сережки (всього 300 шт.) та пилок B. pendula були зібрані з трьох насаджень з різним рівнем антропогенного навантаження: біля ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», по вул. Черкасова та КБС НАН України (контроль).
У результаті обробки даних було виявлено зміну морфологічних параметрів чоловічих сережок з підвищенням рівня забруднення: їх довжина варіювала від 6,4 до 6,8 см та зменшувалася до 6 %, а ширина збільшувалася до 12 % (межі варіювання – від 0,51 до 0,58 см) порівняно з контролем. Під впливом аерополютантів знижувалася якість пилкових зерен: найбільший відсоток фертильного пилку був виявлений у дерев з ботанічного саду – 91,4 %, а мінімальний – біля ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» та був нижчим від КБС у 1,5 рази (60,5 %). У рослин, які зростають по вул. Черкасова, середній показник даного параметру був меншим від контролю на 8 %. Таким чином, дані показники B. pendula можна використовувати в біоіндикації стану навколишнього середовища в м. Кривий Ріг. 


