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2.1. Особливості біометричних 

ознак  

Біологія вивчає загальні і локальні закони і 

закономірності, які притаманні живій матерії в усій її 

різноманітності, формах існування і розвитку 

протягом усіх періодів існування планети. Це одна з 

найбільш давніх наук. Вважається, що її джерела 

закладені грецькими лікарями Гіппократом, 

Арістотелем, Теофрастом, Галеном. Подальший 

розвиток біології є індикацією розвитку людства. В 

епоху Відродження в межах біології деталізувались 

ботаніка і зоологія, створюється система 

класифікації рослин і тварин (К.Лінней, 1735). Потім 

ботаніка і зоологія подрібнюються на окремі розділи 

як спеціальні біологічні науки – ембріологія, 

гістологія, палеологія, мікробіологія і таке інше. 

Виявлені закони еволюційного розвитку живої 

матерії (Ч.Дарвін, 1859). В 50-ті роки ХХ сторіччя 

важливі успіхи одержала молекулярна біологія, 

визначивши хімічну основу спадковості – 

універсальні для усіх організмів (будова ДНК, 

матричний принцип синтезу біополімерів та інше). 

З часів винаходу мікроскопу розвиток біології 

пішов декількома шляхами – поглибленням 

вивчення внутрішньої будови живої матерії 

(клітинний і тканинний рівні, молекулярний рівень); 

вивчення біохімічних процесів, що відбуваються в 

живій матерії (біохімія, фізіологія), вивчення 

організації живої речовини з визначенням 

структурних рівнів цієї організації і властивостей 

живої речовини на цих рівнях організації 

(систематика, генетика, палеобо-таніка, біосфера), 

сформувались погляди на живу матерію як на 

сукупність її дискретних організаційних форм. 

Ця сукупність складається з багаточисельної 
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кількості генотипів. Вся сукупність генотипів в Землі утворює її генофонд. 

Генотип являє собою комплекс всіх генів даного організму, особливості яких 

обумовлюються спадковістю. Однак, в онтогенезі в процесі взаємодії 

спадкових, генетично обумовлених властивостей і умов оточуючого 

середовища генотип набуває нових ознак. Отже, сукупність ознак і 

властивостей, що сформувались у даному організмі під впливом оточуючого 

середовища, є фенотипом. Сукупність споріднених фенотипів утворює 

популяцію, певна сукупність популяцій складає вид і так далі – рід, родини, 

загін, клас, царство. Один з напрямків розвитку біології пов'язаний з 

визначенням того, що існування живої матерії, її систем всіх рівнів 

організації обумовлено процесами обміну речовиною і енергією з косною, 

тобто неживою, матерією. 

Вивчення закономірностей взаємовпливу живої і неживої матерії 

привело до пізнання того, що виникнення і існування відповідних 

організаційних форм живої матерії відбувається лише у відповідній 

специфічній сукупності складових частин косної матерії, тобто у 

відповідному комплексі факторів оточуючого середовища. Цей напрямок в 

свій час сформувався як напрямок екологічний. Екологія – це наука про 

відношення живих організмів та їх угрупувань з факторами оточуючого 

середовища, тобто з елементами косної матерії, та між собою, тобто з 

елементами живої матерії, які знаходяться зовні по відношенню до даного 

біологічного об'єкту. Термін "екологія" був впроваджений ще у 1866 році 

Е.Геккелем. Екологія не є абстрактною наукою, вона обов'язково відноситься 

до того чи іншого конкретного об'єкту живої матерії, починаючи від 

примітивних форм її організації до біосфери в цілому (організми, популяції, 

види, асоціації, екосистеми, біосфера). З посиленням впливу людини, як 

біологічного виду, а потім людей як соціальних угрупувань, на зміну 

факторів оточуючого середовища, екологія стала науково обгрунтованою 

основою раціонального природокористування, збереження біосфери і 

формування напрямків її подальшого розвитку. В зв'язку з цим 

відокремились такі напрямки екології, як урбоекологія, техногенна екологія, 

екологічна етика та інші. 

В широкому розумінні екологія охоплює всі напрямки, всі розділи і всі 

аспекти біології. Конкретні умови оточуючого середовища накладають 

своєрідний відбиток на процес формування організму в його онтогенезі, 
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обумовлюючи зміни як в морфологічному, так і у фізіологічному аспекті. 

Фіксація таких змін генетичним механізмом спадковості дає можливість 

програмованої еволюції живої матерії стосовно змін, що постійно 

еволюційно, а іноді фуркаційно і мутагенно, відбуваються в оточуючому 

середовищі. 

Отже, екологічні фактори впливають на особливості біологічних об'єктів 

в плані зміни їх морфології, фізіології, біохімії, генетики. Розвиток біології як 

науки неможливий без врахування характеру таких змін, виявлення 

зовнішніх причин, що їх обумовлюють, визначення ступеню і напрямку цих 

змін. Це можливо лише за умови відповідних досліджень біологічних об'єктів 

шляхом вимірювання певних морфологічних ознак або особливостей 

фізіологічних і біохімічних процесів. Дослідження, результатом яких є 

визначення відповідних характеристик біологічних об'єктів, одержали назву 

біометричних досліджень (біо – життя, метрія – вимірювання). Окремі 

частини (елементи) біологічних об'єктів, які можуть бути визначені шляхом 

вимірювання або співставлення, доцільно характеризувати як біометричні 

елементи. Співставлення математично описаних конкретних біологічних 

об'єктів дає підставу для фіксації змін, що відбулися під впливом тієї або 

іншої екологічної ситуації. Одночасно, порівняння тих чи інших ознак і 

властивостей окремих організмів в ідентичних умовах оточуючого 

середовища під час онтогенезу, дозволяє визначити окремі особливості в 

морфологічній будові, характері фізіологічних і біохімічних процесів, що 

обумовлені їх внутрішнім, тобто генетичним, різноманіттям. Але 

забезпечення правомірності (обгрунтованості) такого біометричного 

співставлення є досить складним завданням. Внаслідок наведених причин, як 

в рослинному так і в тваринному світі не можна знайти двох абсолютно 

однакових організмів. Більш того, не існує однакових за біометричними 

характеристиками навіть двох морфологічних елементів живих організмів. 

Так, не існує двох абсолютно однакових за формою листків у дерев даного 

деревостану, однакових за формою, кількістю і масою зернин колосків на 

пшеничному або житньому полі, однакової кількості еритроцитів в одиниці 

об'єму крові у різних людей і таке інше. 

Це сталось тому, що в процесі філогенезу утворилась величезна 

різноманітність у будові генного апарату окремих організмів. В природі 
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живої матерії не існує навіть двох абсолютно ідентичних наборів 

хромосомного апарату або двох абсолютно ідентичних наборів молекул 

ДНК, що могло забезпечити появу двох абсолютно однакових живих 

організмів. За даними сучасної науки можливий виняток в цьому мають 

місце у випадках близнят або при клонованому розмноженні організмів. 

Однак абсолютно достовірних стверджень цього не існує. 

Таке різноманіття, закладене в генній основі живої матерії забезпечує її 

біологічну стійкість по відношенню до особливостей впливу факторів 

зовнішнього середовища. При деякій зміні умов оточуючого середовища, яке 

безпосередньо має місце в природі Землі внаслідок її еволюції, більш 

імовірно пристосування і виживання нащадків тих родин, яким притаманне 

більш широке відхилення генетичних властивостей від середніх їх значень.  

Разом з цим, в комплекс факторів зовнішнього середовища, під впливом 

яких формуються організми в онтогенезі, входить значна частина різних 

значень цих факторів. Наприклад, на ріст, формування, цвітіння, утворення 

зернин в колосі впливають хімічний склад грунту, умови зволоження, 

температура грунту, температура і вологість повітря, інтенсивність сонячного 

опромінювання і таке інше. Комплекс цих факторів обумовлює процес 

онтогенезу кожної рослини. Але кожен з факторів може в цей комплекс 

входити, маючи різне номінальне значення. Так, наявність поживних речовин 

(водорозчинних сполук фосфору, калію, азоту та інше) може бути в 

різноманітних дозах від мінімальної кількості, що ледве забезпечує життя 

рослини, до максимальної, яка викликає отруєння рослини, те ж саме з 

наявністю вологи і рівнем присутності інших факторів. Отже, кількість 

можливих співвідношень факторів та їх градацій в комплексі, під впливом 

якого відбувається онтогенез рослин, за відомим законом теорії множин 

може досягати десятків мільйонів. Кожний такий комплекс накладає певний 

відбиток на ту чи іншу морфологічну ознаку: інтенсивність сонячного 

опромінювання на довжину і ширину листка, вологість під час росту на масу 

рослини, а під час формування зерна – на його форму, масу, хімічний склад 

та інше. 

Наведене явище обумовлює те, що кожна біометрична ознака (тобто 

результат заміру будь-якого морфологічного органу рослини або тварини) є 

величиною випадковою. В межах кінцевих градацій, обумовлених генетично, 

в онтогенезі можуть формуватись безліч випадкових значень даної ознаки. А 

це означає те, що, наприклад, визначена маса одного колоска пшениці зовсім 
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не означає, що всі колоски поля мають таку саму. Для того, щоб 

охарактеризувати масу колоска даного поля необхідно визначити середню 

масу колосків за відповідною методикою на підставі законів біометрії. Це 

відноситься до будь-якої ознаки будь-якого рівня організації живої матерії. 

Відзначено [4], що між різними значеннями будь-яких морфологічних 

ознак живих організмів існує відповідний взаємозв’язок. Наприклад, чим 

більший діаметр стовбура дерева, тим, як правило, більша його висота. Але 

часто-густо у дерев з однаковими діаметрами висоти можуть бути різними. 

Отже, для того, щоб визначити й описати характер взаємозв'язку між цими 

морфологічними елементами дерев, необхідно провести не одне, а певну 

кількість замірів, які після опрацювання їх методами біометричного аналізу 

дадуть достовірну відповідь на поставлене питання. 

Дослідники-біологи повсякденно змушені вирішувати питання про те, як 

реагує живий організм на зміну того чи іншого фактора зовнішнього 

середовища. Наприклад, зміна температури середовища впливає на 

швидкість росту організму, швидкість біохімічних процесів, що в ньому 

відбуваються, та інше. Для того, щоб вивчити це питання, необхідно 

поставити серію спостережень, тобто зафіксувати, що при даній температурі 

швидкість росту одна, при збільшенні температури вона прийняла таке-то 

значення, при подальшому збільшенні температури – таке-то. Опрацювання 

одержаних даних методами біометричного аналізу дозволить одержати 

математичну апроксимацію залежності організму від даного фактора 

оточуючого середовища. Знання природи живої матерії, форм і особливостей 

її існування, закономірностей розвитку одержуються шляхом проведення 

відповідних спостережень і порівняння їх результатів. 

Біометричний аналіз дозволяє виявити характер і значення залежностей 

внутрішньоорганізменних зв’язків і зв’язків живої матерії з косними 

факторами оточуючого середовища, тобто екологічними умовами. Але це є 

основним завданням біології. Отже, біометрія є інструментом математичного 

аналізу особливостей біологічних об’єктів і особливостей, характеру і 

закономірностей взаємозв’язків між різними формами живої матерії, а також 

між живою і косною матерією. Використання цього аналізу є необхідною 

умовою подальшого поглиблення і вдосконалення біології як науки, а також 

екології в сучасній різноманітності її значень. 

Цікаво те, що біометрія, як і біологія, вперше мала прояв при вивченні 
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особливостей людини. Як вже було відзначено, початок біології поклали 

давні грецькі лікарі, виходячи з особливостей людини, а початок біометрії 

відносять до вивчення питань про розмір військового одягу, яке провів 

американський лікар А.Нетле у 1835 році. Він розставив десять тисяч солдат 

американської армії по росту і вперше з’ясував, що розміри рекрутів мають 

дивовижну закономірність розподілу: найменша кількість рекрутів мала самі 

маленькі розміри, найбільша кількість рекрутів – середні розміри, а кількість 

рекрутів із збільшенням розміру знов зменшувалась. Це відкриття утворило 

сенсацію серед біологів того часу, оскільки даний характер розподілу 

виявився діючим по відношенню до всіх біологічних об’єктів. З того часу 

почалось тріумфальне визнання біометрії як обов’язкового механізму 

біометричних досліджень, що може забезпечувати високу достовірність 

одержаних результатів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


