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У статті поданий ретроспективний аналіз літературних даних щодо походження нащадків диких 
коней або тарпанів (коника польського) на території Західної України та результати дослідження мінли-
вості каріотипу цих тварин. Головною ідеєю та закликом FAO (Міжнародної продовольчої організації) є 
необхідність охорони всього біологічного різноманіття тваринництва нашої планети, організованої через 
налагодження збереження регіональних і національних генетичних ресурсів тварин (ГРТ).

Надзвичайно актуальною залишається проблема формування транскордонних біосферних резерватів 
ЮНЕСКО. Першим резерватом нового типу в Україні став міжнародний українсько-польський біосферний 
резерват ЮНЕСКО «Розточчя». В Яворівському національному природному парку (частина Міжнародного 
біосферного резервату «Розточчя») успішно проживають нащадки диких коней або тарпанів, які занесені 
до Червоної книги. Тому проведення цієї роботи має як практичне, так і теоретичне значення.

Аналіз каріотипу диких коней або тарпанів (коника польського) виявив підвищення рівня кількіс-
них порушень хромосом (анеуплоїдії) порівняно з рівнем спонтанної хромосомної мінливості. Причиною 
виникнення цієї мінливості можуть бути породотворчі процеси. Відсутність хромосомних аберацій 
(хромосомні та хроматидні розриви) свідчить про стабільність каріотипу досліджених тварин і вказує 
на наявність унікального генетично-детермінованого механізму високої репарації та адаптивної стій-
кості до несприятливих факторів навколишнього середовища. Цитогенетичні параметри соматичних 
клітин (мікроядра, двоядерні клітини, мітотичний індекс) були в межах спонтанного мутагенезу і не 
перевищували видових особливостей.
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In the article the retrospective analysis of literary data is given in relation to the origin of descendants 
of wild horse — a tarpan (horse Polish) on territory of Forecarpathian but results of research of changeability 
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of karyotype of these zoons. As, a main idea and appeal of FAO (International food organization) is a necessity 
of guard of all biological variety of stock-raising of our planet organized through adjusting of regional and 
national genetic resources of zoons (GRZ).

Actual is a problem of forming of transfrontal biosphere UNESCO reservations. The first reservation 
of new type in Ukraine was become by international Ukrainian-Polish biosphere reservation of UNESCO “Ro-
ztochchya”. In Yavoriv National Natural Park (part of International biosphere reservation of “Roztochchya”) 
the descendants of wild horses or tarpans which are listed in the Red book live successfully. Therefore the lead 
through of this work has practical as well as theoretical value. 

The wild horse or tarpan (horse Polish) karyotype analysis showed an increasing of level of quantita-
tive violations of chromosomes (aneuploidy), compared with the spontaneous chromosomal variability level. 
Reason of origin of this changeability can be breeding processes. Absence of chromosomal aberration (chro-
mosomal and chromatid breaks) testifies to stability of karyotype of the probed zoons and specifies in the 
presence of unique genetically determined to the mechanism of high reparation and adaptive firmness to the 
unfavorable factors of environment. Cytogenetical parameters of somatic cages ‰ (micronucleus, dinuclear 
cages, mitotical index) were within the limits of spontaneous mutagenesis and did not exceed specific features.

Keywords: POLISH HORSE, YAVORIV NATIONAL NATURAL PARK, ANEUPLOIDY, 
CYTOGENETIC CONTROL, CHROMOSOMAL ABERRATION 
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В статье представлен ретроспективный анализ литературных данных о происхождении по-
томков диких лошадей — тарпанов (коника польского) на территории и результаты исследования 
изменчивости кариотипа этих животных. Поскольку главной идеей и призывом FAO (Международной 
продовольственной организации) является необходимость охраны всего биологического разнообразия 
животноводства нашей планеты, организованной при помощи сохранения региональных и националь-
ных генетических ресурсов животных (ГРЖ).

Актуальной остается проблема формирования трансграничних биосферных резерватов ЮНЕСКО. 
Первым резерватом нового типа в Украине стал международный украино-польский биосферный резерват 
ЮНЕСКО «Расточье». В Яворовском национальном природном парке (часть Международного биосферного ре-
зервата «Расточье») успешно проживают потомки диких лошадей — тарпанов, которые занесены в Красную 
книгу. Поэтому проведение этой работы имеет как практическое, так и теоретическое значение.

Анализ кариотипа диких лошадей или тарпанов (коника польского) указывает на повышение 
уровня количественных нарушений хромосом (анеуплоидии) по сравнению с уровнем спонтанной хромо-
сомной изменчивости. Причиной возникновения этой изменчивости могут быть породообразова-
тельные процессы. Отсутствие хромосомных аберраций (хромосомные и хроматидные разрывы) 
свидетельствует о стабильности кариотипа исследуемых животных и указывает на наличие уни-
кального генетически-детерминированного механизма высокой репарации и адаптивной устойчивости 
к неблагоприятным факторам окружающей среды.
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РОДНЫЙ ПАРК, ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ, АНЕУПЛОИДИЯ, ХРОМОСОМНЫЕ 
АБЕРРАЦИИ
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Відпрацювання ефективних методів збе-
реження генофонду порід на сучасному етапі не-
можливе без вивчення, переосмислення та твор-
чого використання історичного досвіду минуло-
го. Усвідомлене розуміння важливості наявного 
різноманіття генетичних ресурсів тварин є необ-
хідною умовою для накопичення знань і управ-
ління генетичними ресурсами. Головна ідея та 
заклик FAO (Міжнародної продовольчої органі-
зації) в ході Міжнародної технічної конференції 
з питань ГРТ (генетичних ресурсів тварин) у ве-
ресні 2007 р. у швейцарському місті Інтерлакен 
до усього міжнародного співтовариства — необ-
хідність охорони всього біологічного різнома-
ніття тварин нашої планети, організованої через 
налагодження збереження регіональних і націо-
нальних генетичних ресурсів тварин [9, 10].

З метою кращого розуміння суті дуже 
корисним буде прислухатись до справедливих 
слів Генерального директора FAO Жака 
Діуфа: «Ми успадкували величезне багатство 
і багатостатність ГРТ від попередніх поколінь 
в усьому світі і повинні віддати їм належне. 
Ці тварини супроводжували наших предків по 
всій планеті з її різноманітними кліматичними 
і екосистемними умовами, проявляючи неймо-
вірну здатність до адаптації. Сьогодні вимоги, 
пов’язані з ростом народонаселення, зміни 
у попиті споживачів і величезні проблеми, 
що виникли в результаті зміни клімату і про-
яву нових захворювань, змушують нас знову 
зробити ставку на цю спроможність до адап-
тації та відповідний потенціал в умовах неви-
значеності подальшого розвитку. Допустити 
втрату цих ресурсів через власну бездіяльність 
означало б проявити неповагу до минулих 
і майбутніх поколінь. Я закликаю міжнародне 
співтовариство, об’єднавши зусилля, очоли-
ти роботу з раціонального використання все-
світньої спадщини в області ГРТ і тим самим 
забезпечити успіх ГПД (Глобальний План Дій 
в області Генетичних Ресурсів Тварин)» [13]. 

Актуальною також залишається про-
блема формування транскордонних природо-
охоронних територій, зокрема транскордонних 
біосферних резерватів ЮНЕСКО (ТБР), які 
є інструментом загального управління. Вони 
дістали офіційне визнання на міжнародному 
рівні як установи ООН, створені для співпра-

ці в галузі збереження і сталого використання 
біорізноманіття завдяки загальному управлін-
ню спільними екосистемами [1]. Україна межує 
з багатьма європейськими державами і має ве-
ликі можливості для розширення співробітни-
цтва з ними щодо створення відповідної мережі 
транскордонних біосферних резерватів [3]. Так, 
першим резерватом нового типу в Україні, який 
забезпечує сталий розвиток регіону й охоплює 
окремі природоохоронні об’єкти у вигляді при-
родних ядер для збереження біорізноманіття, 
а також розвитку транскордонної співпраці, 
став міжнародний українсько-польський біо-
сферний резерват ЮНЕСКО «Розточчя» (сер-
тифікат ЮНЕСКО від 29.06.11) [17].

З ініціативи Міністерства екології та 
природних ресурсів України з питань ство-
рення нових і розширення наявних центрів 
відновлення особливо цінних видів тварин, 
у Яворівському національному природному 
парку (частина Міжнародного біосферного 
резервату «Розточчя») успішно проживають 
нащадки диких коней — тарпанів, які зане-
сені до Червоної книги України.

Метою роботи був ретроспективний 
аналіз літературних даних щодо походження 
нащадків диких коней — тарпанів (коника 
польського) на території Західної України та до-
слідження стабільності каріотипу цих тварин.

Матеріали і методи

Каріотиповий аналіз здійснювали у 10 
тварин — нащадків диких коней або тарпанів 
(коника польського), яких утримують в урочи-
щі «Мочарі» Яворівського національного при-
родного парку на Львівщині.

Усі тварини перебували в умовах напів-
вільного утримання (резерваті), які відповідали 
нормам годівлі та зоогігієнічним і ветеринарно-
санітарним вимогам.

Для встановлення диких предків одо-
машнених порід коней на території Передкар-
паття був проведений ретроспективний аналіз 
літературних даних філогенетичної система-
тики сучасних еквід (коника польського) та 
їхніх вимерлих предків. 

Цитогенетичні препарати готували згід-
но з традиційною методикою [15]. Кров брали 
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з яремної вени тварини. За дві години до фіксації 
в культуру вводили підігрітий до 37 °С розчин 
колхіцину в кінцевій концентрації 0,3–0,5 мкг/мл 
культурального середовища. Колхіцин затри-
мує мітотичне ділення на стадії метафази, що 
дає можливість акумулювати метафазні плас-
тинки. Для гіпотонізації використовували сві-
жоприготовлений 0,55 %-й розчин хлористого 
калію (0,28 г на 50 мл дистильованої води). 
Отримані препарати після їх забарвлення аналі-
зували щодо хромосомної мінливості. У тварин 
визначали геномні мутації, пов’язані зі зміною 
числа хромосом у каріотипі — відсоток мета-
фазних пластинок із анеуплоїдією (А), поліпло-
їдією (ПП), а також структурні порушення — 
хромосомні та хроматидні розриви.

У кожної тварини аналізували 100 
метафазних пластинок. На цих самих пре-
паратах підраховували кількість двоядерних 
лімфоцитів (ДЯ), одноядерних лімфоцитів із 
мікроядрами (МЯ), мітотичний індекс (МІ). 
Частоту ДЯ, МЯ, МІ вираховували в проміле 
(кількість на 1000 клітин).

Результати й обговорення

Європейський дикий кінь — це не вид, 
чітко визначений палеонтологами. Його систе-
матика до цього часу залишається заплутаною 
і дуже суперечливою, внаслідок нестачі остео-
антропологічного та археологічного матеріалу.

У четвертинному періоді (плейстоцені- 
голоцені) на території Передкарпаття і Волино-
Поділлі, як і на півдні Східної Європи, розви-
валися коні двох філогенетичних гілок: вели-
корослі коні видів Eguus (Eguus) podolicus nov. 
sp. (у середньому плейстоцені), Eguus (Eguus) 
tyvericus nov. sp., E. (E.) eguus Pidoplitshko (у піз-
ньому плейстоцені- голоцені) та малорослі коні 
видів E. (E.) vyniavensis nov. sp. (у пізньому плей-
стоцені) та форми близькі до E. (E.) gmelini An-
tonius (у голоцені) [6]. Ареал E. eguus охоплю-
вав територію всієї України від Подесення до 
Прикарпаття та суміжну частину Польщі. Вид 
(E.) gmelini Antonius (або ж тарпан) з’явився не 
у голоцені, а значно раніше: коні з типовими для 
нього ознаками існували на Передкарпатті вже 
у пізньому плейстоцені і не були рідкісним еле-
ментом тогочасної фауни [4]. Скелетні рештки 

еквід (черепи, нижні щелепи з зубами та розріз-
нені зуби) плейстоценового та голоценового віку 
із понад 100 місцезнаходжень в українському 
(Львівська, Тернопільська, Івано-Франківська, 
Чернівецька області) та польському Передкар-
патті, а також у Мізині (Чернігівська область) 
свідчать про це. Поява гібридних таксонів коней 
внаслідок випадкового схрещування трапляла-
ся на всіх етапах їхньої тривалої історії. Гібрид-
ні тварини, народжені від схрещення тарпанів із 
свійськими кіньми, також народжують плідних 
потомків з успадкованими від обох предків де-
якими морфологічними ознаками, що наглядно 
засвідчила історія сучасного «коника польсько-
го» [5, 14]. Вчені-палеонтологи прийшли до 
висновку, що породи коней (E.) caballs gmelini 
var. Polonika або ж «коників польських» пред-
ставляють собою нащадків степових тарпанів 
(E.) caballs gmelini з домішками крові коней ін-
ших порід [2]. Подібну думку щодо гібридно-
го походження “коника польського» висловив 
палеонтолог Е. Скорковський за результатами 
дослідження морфології корінних зубів, які ма-
ють найважливіше значення для ідентифікації, 
систематики та встановлення філогенії еквід. 
Більшість ознак у цих коней успадковано від 
великорослих порід, а розміри від малорослого. 
Матеріали з фондів Державного природничого 
музею НАН України дозволяють простежити 
поступову зміну морфології корінних зубів ко-
ней пізньоплейстоценового періоду і сучасного 
свійського коня, що вказує на можливість похо-
дження порід свійських коней від автохтонного 
дикого предка [6].

Процес формування свійського коня 
Eguus caballus L. відбувався одночасно з ви-
тісненням та зменшенням чисельності диких 
коней. Одомашнення коней почалося на межі 
Східної Європи і Центральної Азії приблизно 
5–6 тисяч років тому. Давши початок домаш-
нім коням, тарпан згодом з ними не схрещу-
вався. Пояснюється це просто: дикі коні були 
харчовими конкурентами домашніх, тому там, 
де їхні шляхи перетиналися, люди безжально 
знищували тарпанів. Століття за століттям 
ареал диких коней скорочувався, а їхні кормо-
ві угіддя переходили худобі. Внаслідок такого 
витіснення дикий кінь вже до XVI ст. майже 
зник з лиця Землі. Історичні дані про існування 



69

The Animal Biology, 2019, vol. 21, no. 1

дикого коня того часу збереглися лише з однієї 
частини Європи — району «Великої пустині». 
«Велика пустиня» — це площа лісів і боліт 
без втручання людини, розміщена на терито-
рії колишньої Східної Пруссії та частково су-
сідніх Польщі і Литви. Дикий кінь, скоріш за 
все, існував там з кінця XIII до початку XVI ст. 
(Mager 1960). Опис диких коней, які прожива-
ли там, їхній зовнішній вигляд (розмір тіла, 
колір шерсті), характер, ставлення людини до 
них (спроба приручення, створення звіринців 
і розміщення у них тварин задля врятування 
виду) можуть слугувати переконливими аргу-
ментами існування останньої популяції диких 
коней Центральної Європи.

У кінці XVI ст. надходження інформа-
ції про існування дикого коня в дикій природі 
раптово припиняється. З того часу згадки про 
дикого коня були пов’язані з впливовим поль-
ським графом Яном Замойським і його сім’єю. 
У кінці XVIII ст. Ян Замойський заснував вели-
кий і престижний звіринець і парк дикої приро-
ди недалеко від містечка Звежинець в Польщі. 
Відомості і опис диких коней з цього зоопарку 
надійшли з кінця XVIII ст. [16].

У ХІХ ст. польські фермери відлов-
лювали вимираючих диких тарпанів і схре-
щували їх зі своїми робочими кіньми. У ре-
зультаті вільного схрещування з домашніми 
кобилами було отримано так званого поль-
ського коника, схожого на тарпана, сірого 
окрасу з темним ременем на спині та темними 
ногами, який тривалий час був традиційним 
робочим конем польських селян.

У 1936 р. в Біловезькій пущі (пол. Pusz-
cza Białowieska) за ініціативою професора 
Тадеуша Ветулані, з метою відновлення пер-
вісного типу дикого коня організовується ре-
зерват. Відтворення велося з використанням 
гібридів тарпана, які залишилися, з домашнім 
конем, у яких найбільше збереглися ознаки 
дикого коня. У 1940 р. в Пущі нараховувалось 
40 тарпанів. За час німецької окупації з Біло-
везької пущі було вивезено 32 найбільш 
цінних тарпанів. Після війни роботи в цьому 
напрямі відновились [11].

Роботи з відтворення унікального дико-
го коня тривають і зараз. Відновленням породи 
займаються не тільки вчені Польщі, а й Башки-

рії, Німеччини. Під час експериментів зі схре-
щуванням жеребців коня Пржевальського 
з кобилами дикого коника або тарпана вдалося 
отримати тварину, яка за виглядом майже не 
відрізняється від справжнього тарпана. Ретель-
ним відбором вчені добились того, щоб надати 
тварині максимально тарпаноподібного вигля-
ду: мишасту масть, чорну гриву, хвіст і ноги, 
від гриви до основи хвоста по спині проходить 
чорний ремінь. Польські коники можуть зміню-
вати відтінок масті залежно від сезону: влітку 
вони темніші і більш коричневі, а до зими світ-
лішають. Така мінливість не характерна для до-
машніх коней, зате часто спостерігається у ди-
ких тварин, яким сезонний диморфізм допома-
гає залишатися непомітними на будь-якому тлі. 
Проте є і фенотипові відмінності. По-перше, 
у польських коників грива не стояча, тоді як 
очевидці описували тарпанів як коней зі стоя-
чою, жорсткою і трохи кучерявою гривою. По-
друге, характер польських коників дуже врівно-
важений, чого не скажеш про їх неприборканих 
диких предків. Нарешті, в окремих коней на но-
гах можуть бути білі відмітини, що також роз-
глядається як незаперечна ознака прирученості.

Відновлений тарпан — це фактично 
своєрідна порода домашніх коней, яка призна-
чена для того, щоб демонструвати її у зоопар-
ках, як «живого нащадка» дикого коня. Але 
Всесвітній фонд дикої природи (World Wide 
Fund for Nature, WWF) приступив до програ-
ми повернення польського коника у природу. 
Тому тарпановидні коні були завезені у Біло-
руську частину Біловезької пущі і на пів-
денний захід Латвії [11]. У 2009 р. за згодою 
Мінприроди України та Міністерства охорони 
природи Польщі на територію Яворівського 
НПП з Розточанського парку народового за-
везено коней нащадків дикого коня-тарпана 
з метою збереження та відтворення генофонду 
нащадків диких коней, який необхідний для 
виведення нових продуктивних порід і для ви-
користання в рекреаційних, господарських 
та інших видах діяльності (рис. 1).

Польський коник — сильний, витри-
валий кінь, невибагливий, може цілий рік пе-
ребувати на пасовищі без стайні, відрізняєть-
ся високою плодючістю, міцним здоров’ям 
і довголіттям. Коні слухняні, мають добрий 
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характер, ними легко управляти. Рухи швидкі 
у всіх трьох алюрах, добре стрибає і скаче га-
лопом. Проте фенотиповий опис забезпечує 
грубу оцінку середніх значень функційних 
варіантів генів, присутніх у цих індивідуумів 
або популяцій. Дотепер основною частиною 
фенотипів більшості соматичного мутагенезу 
і, таким чином, з’ясуванням наявності фак-
торів мутагенного впливу на організм, адап-
тацію організму до певних умов середовища 
є використання показників цитогенетичної 
мінливості.

Рис. 1. Коні породи коник польський
Fig. 1. Horses of breed horsepolish

Таблиця
Аналіз каріотипу коней породи коник польський за спонтанного мутагенезу

Analysis of karyotype of Polish horse breed at spontaneous mutagenesis

Цитогенетичні 
показники
Cytogenetic 
parameters

Анеуплоїдія, %
aneuploidy, %

Асинхронне розходження 
центромірних районів 

хромосом, %
Segregations 

of chromosomes, %

Лімфоцити 
із мікроядром, ‰
Micronucleus, ‰

Двоядерний 
лімфоцит, ‰
Dinucleus, ‰

Мітотичний 
індекс, ‰

Mitotical index, ‰

M±m 9,3±3,3 0,2±0,03 1,2±0,29 1,3±0,53 2,6±0,73

Норма каріотипу, 2n=64. зб. ×1000
The norm of the karyotype, 2n=64. ×1000

Анеуплоїдія, 2n=56. зб. ×1000
Aneuploidy, 2n=56. ×1000

Лімфоцит із мікроядром
Lymphocyte with micronucleus

Рис. 2.Метафазні пластинки каріотипу коней породи коник польський
Fig. 2. Metaphase plates of the karyotype of Polish horse breed

Двоядерний лімфоцит
Dinucleus lymphocyte
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Аналіз каріотипової мінливості коней 
породи коник польський показав, що норма 
каріотипу соматичних клітин становить 2n=64 
хромосоми. За одержаними результатами цито-
генетичного аналізу коней встановлено, що 
для них характерні кількісні порушення хромо-
сом, зокрема анеуплоїдія (табл.). Геномні му-
тації, пов’язані з порушенням кількості хромо-
сом у досліджуваних тварин — анеуплоїдією, 
в основному були гіпоплоїдні, тобто зі зменше-
ною кількістю хромосом (2n= 57–60 хромосом).

Частка клітин з анеуплоїдією у 1,5 разу 
вища стосовно рівня спонтанної цитогенетич-
ної мінливості (1,5–6,8 %) соматичних клітин 
у розрізі їх видової належності [7, 8]. На нашу 
думку, причиною появи такої аномалії є те, що 
коні породи коник польський є складними по-
місями, при створенні яких використовували ба-
гато порід. Такі чинники селекційного процесу 
можуть призводити до підвищеного рівня кіль-
кісних порушень хромосом [8]. Кратне збіль-
шення хромосом (поліплоїдія) у каріотипі цих 
тварин не спостерігалося. Структурні порушен-
ня хромосом (хромосомні та хроматидні розри-
ви) не були виявлені. Відсутність хромосомних 
аберацій свідчить про стабільність каріотипу 
досліджуваних тварин. Адже, особливе місце 
в інфекційному та іншому мутагенезі, за даними 
Н. Н. Ільїнських та ін. [12], займають розриви 
хромосом. Вчені встановили, що відновлення 
цитогенетичної норми (елімінація пошкоджень 
хромосом) залежить від активності імунної сис-
теми, особливо Т-лімфоцитів. Отже, аналіз літе-
ратурних джерел вказує на те, що коні породи 
коник польський мають стійку імунну систему. 
Для повнішої оцінки соматичного мутагенезу 
досліджуваних коней [7] було проведено мікро-
ядерний тест і встановлено (рис. 2) частки лім-
фоцитів із мікроядром (МЯ), двоядерні лімфо-
цити (ДЯ) та мітотичний індекс (МІ). 

Цитогенетичні параметри соматичних 
клітин були в межах спонтанного мутагенезу 
і не перевищували видові особливості: МЯ — 
1,53 ‰; ДЯ — 1,13 ‰; МІ — 2,23 ‰ відповідно.

Висновки

Серед досліджених коней породи ко-
ник польський виявлено підвищення рівня 

кількісних порушень хромосом (анеуплоїдії) 
порівняно з рівнем спонтанної хромосомної 
мінливості. Причиною виникнення цієї мін-
ливості можуть бути породотворні процеси. 
Відсутність хромосомних аберацій (хромо-
сомні та хроматидні розриви) свідчить про 
стабільність каріотипу досліджуваних тварин 
і вказує на наявність унікального генетично-
детермінованого механізму високої репарації 
та адаптивної стійкості до несприятливих 
факторів навколишнього середовища. Цито-
генетичні параметри соматичних клітин, ‰ 
(мікроядра, двоядерні клітини, мітотичний 
індекс) були в межах спонтанного мутагенезу 
і не перевищували видових особливостей.

Перспективи подальших досліджень. 
Подальше вивчення стабільності каріотипу авто-
хтонних порід коней порівняно з мінливістю 
каріотипу спеціалізованих порід коней.
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