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Проблематика. Сучасною проблемою є визначення особливостей характеристик 

різних мікроорганізмів для біоіндикації активності стану геофізичних параметрів 
середовища.  

Мета і завдання. Виявлення кореляційних залежностей між значеннями 
інтенсивності світіння бактерій Photobacterium phosphoreum та факторами, що визначають 
геомагнітну активність.  

Методика реалізації. Визначались оптимальні параметри суспензії для досліджень 
інтенсивності біолюмінісценції як біоіндикатора стану геомагнітного поля. Протягом двох 
місяців проводили моніторинг питомої інтенсивності світіння бактерій і порівнювали її зі 
щоденними значеннями активності геомагнітного поля в умовах м. Києва в години 
проведення досліджень біолюмінесценції. Визначення варіацій геомагнітного поля 
проводилось за даними Центру прогнозу космічної погоди Національного управління 
океанічних і атмосферних досліджень США. Опис сонячної активності проводили для 
«чисел Вольфа» та потоку сонячного радіовипромінювання на довжині хвилі 10,7 см.  

Результати дослідження. Було розраховано коефіцієнти кореляції змін щоденних 
значень інтенсивності біолюмінесценції бактерій та порівняно їх зі значенням К-індексу та 
Ар-індексу, «чисел Вольфа» і потоку сонячного радіовипромінювання. Визначено обернено 
пропорційний достовірний середній кореляційний зв’язок R = 0,41 між значеннями питомої 
бактеріальної люмінесценції та К-індексами геомагнітного поля, а зі значеннями потоку 
сонячного радіовипромінювання встановлено достовірний прямо пропорційний зв’язок. 
Показано, що при збільшенні інтенсивності варіацій геомагнітного поля відбувається 
зменшення значень питомої інтенсивності біолюмінесценції бактерій.  

Висновки. Показано наявність достовірної оберненої залежності між К-індексами 
геомагнітного поля та питомою інтенсивністю люмінесценції P. рhosphoreum, коефіцієнт 
кореляції у місяці з підвищеною геомагнітною активністю дорівнював R = 0,51. 
Використання автоматизованої системи моніторингу інтенсивності світіння люмінесцентних 
бактерій дає можливість краще прогнозувати в часі наявність збурень магнітного поля Землі.  
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