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У Сумській області наростає дивергенція популя-
ції Capreolus capreolus на 2 субпопуляції: осілу і міг-
руючу. Це пов'язано з географічною роз'єднаністю їх 
у період гону і відмінністю природно-кліматичних і 
біогеохімічних умов місць їх існування в безсніжний 
період року. Осілі і мігруючі козулі статистично до-
стовірно (р≤0,05) розрізняються за промірами, за-
бійній масі, масі туші, забійному виходу, за розвит-
ком внутрішніх органів і гематологічним показникам. 
Мігруючі козулі крупніше осілих. У одиниці об'єму 
крові мігруючих козуль більше міститься гемоглобіну 
та еритроцитів, ніж у осілих, однак насиченість 
гемоглобіном еритроцитів вище в осілих тварин. 
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Постановка проблеми. Сучасні методи ве-
дення сільського господарства, зокрема відгоді-
вля тварин на м’ясо, спрямовані на інтенсифіка-
цію вирощування тварин, збільшення забійного 
виходу м’язової тканини, покращання її смако-
вих властивостей. Разом із тим, існує чітка тен-
денція до збільшення попиту на екологічно без-
печну продукцію, яка виготовлена із м’яса тва-
рин, які вільно існують у лісних угіддях. Проте 
відсутність передзабійного клінічного огляду 
підвищує ризик зараження людини через такі 
продукти харчування зооантропонозними захво-
рюваннями. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій,  

у яких започатковано розв’язання проблеми. 
Територія України має низку унікальних приро-
дних особливостей, багатий тваринний і рослин-
ний світ, що дає змогу говорити про можливість 
інтенсивного використання її угідь для отриман-
ня високоякісної продукції мисливського та лі-
сового господарства [1]. Масштаби антропоген-
ного впливу весь час зростають. Це призвело до 
втрати мисливськими угіддями своїх захисних і 
кормових якостей і до скорочення чисельності 
багатьох видів диких тварин, в тому чис-
лі і козуль [2, 3]. Викладене обумовило необхід-
ність вивчення популяційної екології мешкаючо-
го на території України екотипу європейської 

козулі, взаємодії його членів між собою і з на-
вколишнім фізичним та біологічним середови-
щем. 
Мета і завдання досліджень – вивчити осно-

вні біологічні особливості осілих і мігруючих 
козуль. 
Матеріали і методи досліджень. Досліджен-

ня біологічних особливостей козулі включали 
вивчення промірів тіла 16 козуль, ваги і об’єму 
внутрішніх органів, низки показників крові. До-
слідження гематологічних показників, проміри 
тварин і підрахунок індексів статури проводили-
ся за загальноприйнятими методиками (А. В. Ва-
сильєв, 1948, А. А. Кудрявцев та ін., 1969, 
П. Т. Лебедєв, А. Т. Усович, 1976; Н. А. Малков, 
Л. В. Кононец, 2001). М’ясна продуктивність 
козуль оцінювалася за вагою тіла, туші і забій-
ному виходу. Цифровий матеріал обробляли ме-
тодом варіаційної статистики на персональному 
комп’ютері за програмою «Статистика» з вико-
ристанням t-критерію Стьюдента.  
Результати досліджень. Проведені дослі-

дження показали, що мігруючі козулі старше 
одного року за живою масою і масою туші ста-
тистично достовірно (р≤0,05) перевершують сво-
їх осілих однолітків (табл. 1). Забійний вихід у 
дорослих осілих і мігруючих самців становить у 
середньому 57,2 і 55,3 %, а у самок більше, від-
повідно,на 3,0 і 4,5 %. 
Мігруючі козулі обох статей в усі вікові пері-

оди мають велику (р≤0,05) масу і обсяги всіх 
внутрішніх органів (табл. 2). 
Відзначено, що у козуль, які мешкають на те-

риторії Сумської області проявляється статевий 
диморфізм у розвитку внутрішніх органів. Як 
правило, маса і обсяг внутрішніх органів у сам-
ців більше, ніж у самок. Цікаво відзначити, що у 
всіх мігруючих самок старше 1,5 років маса сер-
ця перевершує таку у самців цього ж віку. У до-
слідженнях встановлено, що з віком козуль від-
носна маса внутрішніх органів до маси тіла зни-
жується, за винятком селезінки.  
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1. Забійні якості Capreolus capreolus 

8–10-місячні від 1,5 до 2 років старше 2,5 років 
Показники осіла мігруюча осіла мігруюча осіла мігруюча 

Самки 
Маса тіла, кг 24,3±0,41 25,2±0,38 29,2±0,31 31,5±0,24 35,1±0,51 37,3±0,48 
Маса туші, кг 13,3±0,21 14,3±0,18 17,3±0,15 17,8±0,18 20,9±0,14 22,1±0,17 

Забійний вихід, % 54,7 56,7 59,2 56,5 59,5 59,2 
Самці 

Маса тіла, кг 22,9±0,42 24,2±0,31 30,5±0,51 34,8±0,38 36,2±0,44 40,3±0,41 
Маса туші, кг 13,3±0,17 14,1±0,15 17,5±0,15 18,6±0,14 20,7±0,18 22,3±0,14 

Забійний вихід, % 58,1 58,3 57,4 53,4 57,2 55,3 

2. Розвиток внутрішніх органів Capreolus сapreolus 

8–10-місячні від 1,5 до 2 років старше 2,5 років 
Показники осіла мігруюча осіла мігруюча осіла мігруюча 

Самки 
Вага, кг 0,31±0,01 0,35±0,02 0,37±0,01 0,39±0,01 0,38±0,02 0,43±0,01 

Серце Обсяг, мл 338,8±12,01 373,5±18,12 399,9±11,17 429,0±12,01 418,4±14,41 457,1±17,31 
Легені Вага, кг 0,60±0,04 0,61±0,04 0,70±0,03 0,71±0,05 0,79±0,05 0,87±0,04 

Вага, кг 0,51±0,01 0,54±0,04 0,61±0,05 0,67±0,05 0,73±0,04 0,74±0,03 
Печінка Обсяг, мл 514,1±10,11 546,5±21,42 599,6±31,12 668,7±39,37 697,2±23,71 685,2±37,28 

Вага, кг 0,054±0,003 0,059±0,003 0,070±0,004 0,076±0,004 0,074±0,003 0,080±0,003 Нирки Обсяг, мл 52,7±3,41 59,5±3,67 66,5±4,26 81,9±4,42 72,6±3,71 75,7±3,27 
Вага, кг 0,09±0,02 0,11±0,01 0,13±0,01 0,15±0,01 0,18±0,01 0,20±0,02 

Селезінка Обсяг, мл 87,2±11,41 103,6±12,34 125,1±17,14 139,5±16,32 172,4±15,71 184,4±21,01 
Самці 

Вага, кг 0,33±0,01 0,36±0,01 0,35±0,01 0,38±0,01 0,40±0,01 0,41±0,01 
Серце 

Обсяг, мл 334,1±11,17 387,7±13,21 374,5±11,45 406,2±13,91 440,1±11,12 441,1±12,03 
Легені Вага, кг 0,60±0,04 0,63±0,05 0,75±0,04 0,84±0,04 0,85±0,06 0,89±0,05 

Вага, кг 0,49±0,05 0,50±0,03 0,67±0,02 0,68±0,03 0,79±0,04 0,82±0,04 
Печінка Обсяг, мл 495,4±27,23 504,5±28,12 657,3±29,91 673,9±34,23 742,6±37,40 781,5±39,22 

Вага, кг 0,059±0,003 0,064±0,004 0,071±0,004 0,076±0,004 0,078±0,004 0,085±0,005 Нирки 
Обсяг, мл 56,6±3,01 68,1±3,92 69,7±3,87 79,8±3,71 76,2±4,11 88,7±4,72 
Вага, кг 0,11±0,01 0,12±0,01 0,15±0,01 0,18±0,01 0,20±0,01 0,21±0,02 

Селезінка 
Обсяг, мл 105,1±12,32 115,2±13,63 139,8±18,24 169,2±11,30 180,4±19,12 198,2±23,83 

 
Встановлено, що вміст гемоглобіну і кількість 

еритроцитів у мігруючих самців вище, ніж у осі-
лих того ж віку, а середній вміст гемоглобіну в 
одному еритроциті, навпаки, у мігруючих самців 
нижче. Пов'язано це з екологічною адаптацією 
мігруючих козуль до великих фізичних і стресо-
вих навантажень під час міграції. Простежується 
тенденція зниження вмісту гемоглобіну і кілько-
сті еритроцитів зі збільшенням віку тварин, од-
нак середній вміст гемоглобіну в одному ерит-
роциті у козуль з віком навпаки збільшується. 
У дослідженнях морфології лейкоцитів і лей-

коцитарної формули було встановлено, що у ко-
зуль чітко ідентифікуються тільки паличкоядер-

ні і сегментоядерні нейтрофіли. У дорослих ко-
зуль ми не знайшли мієлоцитів і юних нейтрофі-
лів. Ядро у сегментоядерних нейтрофілів має 
частіше 3–4 сегмента. Цитоплазма забарвлюєть-
ся у рожевий колір, з дрібними зернистими 
включеннями. Моноцити мають ядро різної фор-
ми. У деяких клітинах в ядрі виявляються ваку-
олі. У цитоплазмі еозинофілів козуль прогляда-
ються червонувато-помаранчеві зерна. Ядра ео-
зинофілів у козуль схожі на ядра нейтрофі-
лів. Цитоплазма базофілів містить пурпурні зер-
на. Їх ядра мають різні форми і розміри. Лейко-
цитарна формула у дорослих самців наступна:  
лімфоцити – 52,7 %, сегментоядерні нейтрофіли – 
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40,9, паличкоядерні нейтрофіли – 2,6, моноцити 
– 1,5, еозинофіли – 1,4 і базофіли – 0,9 %. 
Висновки: 
1. У Сумській області наростає дивергенція 

популяції Capreolus capreolus на 2 субпопуляції: 
осілу і мігруючу. Це пов'язано з географічною 
роз'єднаністю їх у період гону і відмінністю 
природно-кліматичних і біогеохімічних умов 
місць їх існування в безсніжний період року.  

2. Осілі і мігруючі косулі статистично досто-
вірно (р≤0,05) розрізняються за промірами, за-
бійній масі, масі туші, забійному виходу, за роз-
витком внутрішніх органів і гематологічним по-
казникам. Мігруючі козулі крупніше осілих.  

3. В одиниці об'єму крові мігруючих козуль 
більше міститься гемоглобіну та еритроцитів, 
ніж в осілих, однак насиченість гемоглобіном 
еритроцитів вище в осілих тварин. 
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