
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

 

КЛИМ ОЛЕГ ЯРОСЛАВОВИЧ 

 

 

 

 
УДК 574.23; 591.5; 577.115.118; 638.1 

 

 

 

ІНТЕНСИВНІСТЬ НАГРОМАДЖЕННЯ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ  

І ЖИРНИХ КИСЛОТ У ТКАНИНАХ ТА ПРОДУКЦІЇ БДЖІЛ  

В УМОВАХ ЗАХОДУ УКРАЇНИ 

 

 

03.00.16 – екологія 

 

 

 

Автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня     

кандидата сільськогосподарських наук  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Львів – 2020 



Дисертацією є рукопис. 

 

Робота виконана у Інституті сільського господарства Карпатського регіону 

НААН. 

 

 

Науковий керівник – доктор сільськогосподарських наук, 

старший науковий співробітник 

Рівіс Йосип Федорович, 

Інститут сільського господарства Карпатського 

регіону НААН, головний науковий співробітник 

лабораторії годівлі тварин    і технології кормів 

 

 

Офіційні опоненти:      доктор сільськогосподарських наук, професор,  

Разанов Сергій Федорович,  

Вінницький національний аграрний університет 

Міністерства освіти і науки України, завідувач 

кафедри екології та охорони навколишнього 

середовища; 

 

кандидат сільськогосподарських наук, доцент 

Буцяк Ганна Андріївна, 

Львівський національний університет ветеринарної 

медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького 

Міністерства освіти і науки України, 

доцент кафедри екології та біології. 

 

 

Захист відбудеться " 16 "  червня   2020 р. о 11 год на засіданні спеціалізованої 

вченої ради К 36.814.04 у Львівському національному аграрному університеті 

за адресою: 80381, Львівська обл., Жовківський р-н, м. Дубляни,  вул. Воло-

димира Великого, 1, головний корпус, зал вченої ради. 

 

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Львівського національного 

аграрного університету за адресою: 80381, Львівська обл., Жовківський р-н,  

м. Дубляни, вул. Володимира Великого, 1. 

 

Автореферат розісланий " 15 " травня  2020 р. 

 

 

 

Учений секретар  

спеціалізованої вченої ради  

кандидат сільськогосподарських наук                                              Н. Я. Лопотич 



1 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Джерела емісії важких металів і шляхи їх поширення в 

компонентах навколишнього середовища є найрізноманітнішими, але в 

основному вони є техногенними, як наслідок урбанізації та індустріалізації. 

Розвиток промисловості, сільського господарства, енергетики й транспорту, 

інтенсивне видобування корисних копалин призвели до надходження у повітря, 

воду, ґрунт і рослини важких металів та рідкоземельних елементів (Kabata-

Pendias, 2004; Bogdanov et al., 2007; Буцяк, 2007; Снітинський та Смаль, 2016). 

За сучасними даними міграція ксенобіотиків, в тому числі важких металів, в 

екомережах призвела до збільшення їх концентрації в тканинах медоносних 

бджіл і продукції бджільництва (Курляк, 2009; Разанов, 2016;). Глибока 

антропогенна трансформація природного довкілля, зміни клімату, феноритміки 

у фітосистемах (змістилися період, послідовність і тривалість цвітіння) 

призвели до погіршення умов медозбору (Буцяк і Печар, 2007; Еськов и др., 

2008; Hartfelder et al., 2013). 

Важкі метали різними шляхами впливають на обмінні процеси жирних 

кислот в організмі медоносних бджіл (Гуменюк та ін., 2004; Еськов и др., 2008; 

Гула і Маргітич, 2008). Двовалентні важкі метали впливають на інтенсивність 

пероксидного окиснення, елонгації та десатурації жирних кислот у комах 

(Еськов и др., 2008; Калашникова и др., 2013; Ковальчук, 2015). Від 

присутності важких металів залежить кількість жирних кислот, які є у тканинах 

бджіл в аніонній, неестерифікованій і естерифікованій формах (Гуменюк та ін., 

2004; Березов, 2005; Kovalchuk, 2015). Тим самим наведені вище форми жирних 

кислот визначають забезпеченість тканин бджіл енергетичним, структурним і 

біологічно активним матеріалом. Це позначається на життєдіяльності 

медоносних бджіл, продуктивності бджолиних сімей та біотичні цінності 

продукції бджільництва (Бондарева, 2005; Bogdanov et al., 2007; Калашникова и 

др., 2013).  

З огляду на наведене вище науково-практичний інтерес становить 

дослідження вмісту і взаємовпливу важких металів і жирних кислот у 

бджолиному обніжжі, тканинах медоносних бджіл, бджолиних стільниках, а 

також важких металів у натуральних поліфлорних медах, залежно від екоумов у 

різних природних зонах Заходу України, якого тут до тепер не проводили.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацій-

на робота є частиною наукової тематики Інституту сільського господарства 

Карпатського регіону НААН та науково-технічної програми НААН “Вплив 

аліментарних факторів на фізіолого- біохімічні та продуктивні показники 

медоносних бджіл (Apis mellifera L.)", номер держреєстрації 0116U004270, де 

автор вивчав вміст важких металів, аніонних, неестерифікованих і естерифіко-

ваних жирних кислот у бджолиному обніжжі, тканинах медоносних бджіл і 

бджолиних стільниках та концентрацію важких металів у натуральних 

поліфлорних медах. 

Мета і завдання дослідження. Мета дисертаційної роботи – встановити 

вміст важких металів у пилку медоносів і нагромадження їх у бджолиному 
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обніжжі, тканинах бджіл, бджолиних стільниках та на інтенсивність утворення 

різних форм жирних кислот і на якість натуральних поліфлорних медів. 

У завдання дисертаційної роботи входило: 

– проаналізувати наукову інформацію про вплив техногенних важких 

металів на компоненти природних екосистем заходу України та проблеми, що 

виникають у цьому зв’язку в бджільництві, питання якості продукції в умовах 

техногенезу, вивчити сучасні методики дослідження проблеми;  

– дослідити вміст важких металів, аніонних, неестерифікованих і 

естерифікованих жирних кислот у пилку з кульбаби лікарської та яблуні 

домашньої, отриманих із вуликів, розміщених у гірській, передгірній та 

лісостеповій зонах Заходу України; 

– встановити концентрацію важких металів, аніонних, неестерифікованих і 

естерифікованих жирних кислот й жирнокислотний склад фосфоліпідів у 

тканинах черевця, грудей та голови медоносних бджіл, отриманих із вуликів, 

розміщених у гірській, передгірній та лісостеповій зонах Заходу України; 

– дослідити рівень важких металів, аніонних, неестерифікованих і 

естерифікованих жирних кислот у свіжопобудованих бджолиних стільниках, 

отриманих із вуликів, розміщених у гірській, передгірній та лісостеповій зонах 

Заходу України; 

– встановити вплив вмісту важких металів на основні якісні показники 

натуральних поліфлорних медів, отриманих із вуликів, розміщених у гірській, 

передгірній та лісостеповій зонах Заходу України. 

Об’єкт дослідження – процес нагромадження важких металів в 

мікропопуляційних бджолиних екосистемах Заходу України та його вплив на 

якість поліфлорних медів. 

Предмет дослідження – закономірності зміни мінерaльного та 

жирнокиcлотного cкладу рослинного пилку, бджолиного обніжжя, тканин 

медоноcних бджіл і бджолиних cтільників (язиків), а тaкож мінерaльний cклад 

нaтурaльних поліфлорних медів, отриманих із вуликів, розміщених у гірській, 

передгірній та лісостеповій зонах Заходу України.  

Методи дослідження – екологічні, біохімічні (спектрофотометричні, 

гaзохромaтографічні, cпектрогрaфічні), cтaтиcтичні. 

Наукова новизна одержаних результатів. Основні наукові положення 

дисертаційних досліджень, що визначають новизну одержаних результатів, 

полягають у тому, що вперше: 

– встановлено, що збільшення вмісту важких металів (Феруму, Цинку, 

Купруму, Хрому, Ніколу, Плюмбуму й Кадмію) у пилку з кульбаби лікарської 

(Taraxacum officinale Wigg.) та яблуні домашньої (Malus domestica Borkh.), 

отриманих з вуликів передгірної та лісостепової мікропопуляційних екосистем, 

порівняно з вуликами гірської мікропопуляційної екосистеми на Заході 

України, а також зростання вмісту аніонних жирних кислот і зменшення при 

цьому вмісту естерифікованих жирних кислот, знижує загальну енергетичну, 

атрактивну, функціонально-метаболічну, а отже екобезпеку та загальну 

біологічну цінність пилку місцевих медоносів для організму бджіл; 

– з’ясовано, що в тканинах тіла бджіл передгірної та лісостепової 

мікропопуляцій, порівняно з гірської мікропопуляцією, на Заході України, 
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зростає вміст важких металів (Феруму, Цинку, Купруму, Хрому, Ніколу, 

Плюмбуму й Кадмію) і аніонних жирних кислот, натомість зменшується 

концентрація неестерифікованих та естерифікованих жирних кислот і 

фосфоліпідів, що негативно впливає на забезпечення організму медоносних 

комах енергетичними і біологічно активними метаболітами, структурними 

пластичними речовинами; 

– досліджено, що в свіжопобудованих стільниках передгірної та лісосте-

пової мікропопуляцій бджіл, порівняно з гірської мікропопуляцією на Заході 

України, зростає вміст важких металів (Феруму, Цинку, Купруму, Хрому, 

Ніколу, Плюмбуму й Кадмію) та збільшується концентрація аніонних жирних 

кислот і зменшується кількість неестерифікованих та естерифікованих жирних 

кислот, що істотно знижує антибактеріальні й антигрибкові властивості 

стільників і, водночас, підвищує крихкість їхніх стінок; 

– встановлено збільшення рівнів акумуляції важких металів (Феруму, 

Цинку, Купруму, Хрому, Ніколу, Плюмбуму й Кадмію) у меді бджіл у 

напрямку від гірської, передгірної до лісостепової зони, але найвагоміше 

зростає акумуляція Купруму і Плюмбуму – у 4,0 рази, хрому – у 3,8 рази. 

Проте, всі перевищення не виходять за межі допустимих норм чинного 

вітчизняного стандарту, хоча найбільш екобезпечний і найвищої якості мед 

можна отримати з гірськокарпатських пасік. 

Практичне значення одержаних результатів. Рекомендації за висновками 

дисертації впроваджені у виробництво в фермерському господарстві «Зоря» 

(с. Стрілків, Стрийського району на Львівщині), що сприяло розміщенню 

бджолиних пасік на чистих територіях та забезпечило отримання бджолиної 

продукції найвищої якості. Показники екобезпеки бджолиної продукції вико-

ристовують для моніторингу якості медів, отриманих з пасік Львівської області  

Результати досліджень впроваджено в навчальний процес кафедри екології 

та біології Львівського національного аграрного університету, кафедри 

технології виробництва продукції дрібних тварин Львівського національного 

університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького 

для підготовки фахівців за спеціальністю 204 «Технології виробництва і 

переробки продукції тваринництва». Результати впровадження підтверджені 

відповідними актами. 

Особистий внесок здобувача. Здобувач самостійно проаналізував науково-

технічну літературу, виконав експериментальну частину роботи, статистично 

опрацював результати досліджень, підготував статті до опублікування та 

написав дисертаційну роботу. Разом з науковим керівником проаналізував 

результати експериментальних досліджень, сформулював висновки та  

пропозиції виробництву. 

Апробація результатів дисертації. Матеріали дисертаційної роботи опри-

люднені на міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференціях: 

“Актуальні проблеми агропромислового виробництва України” (Львів, 2016); 

“Актуальні проблеми епідеміології інфекційних, паразитарних і неінфекційних 

захворювань” (Львів, 2016); “Актуальні проблеми агропромислового виробниц-

тва України” (Львів, 2017); “Молоді вчені у вирішенні актуальних проблем 

тваринництва та ветеринарної медицини” (Львів, 2017); “Актуальні проблеми 
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сучасної біології, тваринництва та ветеринарної медицини” (Львів, 2018); 

“Бджільництво України: історія, шляхи розвитку” (Київ, 2018). 

Публікації. Основні положення дисертаційної роботи й отримані результати 

досліджень висвітлені в 13 наукових працях, із них 9 статей у фахових 

виданнях і 4 тези у збірниках матеріалів наукових конференцій. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається з анотацій, вступу, 

чотирьох розділів, загальних висновків, пропозицій виробництву, списку 

використаних джерел, додатків. Загальний обсяг дисертації становить 197, 

основна частина – 152 сторінки. Робота містить 29 таблиць та 8 рисунків. 

Список використаних джерел налічує 265 найменувань, з них 139 латиницею. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
 

Розділ 1. ТЕХНОГЕННЕ ЗАБРУДНЕННЯ ДОВКІЛЛЯ В ЗАХІДНІЙ 

УКРАЇНІ ТА ПИТАННЯ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ БДЖІЛЬНИЦТВА  

(огляд літератури) 

На основі сучасної наукової інформації проаналізовані біоекологічні 

особливості медоносних бджіл в екосистемах Заходу України, закономірності 

транслокації важких металів у ланцюгу «ґрунт–рослина–медоносна бджола– 

продукти бджільництва», нагромадження в пилку рослин та в організмі 

медоносних бджіл, обмін жирних кислот в організмі комах у зв’язку з різними 

екоумовами у природних зонах України. 

Геохiмiчнi влaстивoстi ґрунтiв i oсoбливoстi рoслин є oснoвними 

фaктoрaми, щo впливaють нa iнтенcивнicть перехoду вaжких метaлiв iз ґрунту в 

рocлину. В cвoю чeргу, вiд вмicту вaжких метaлiв у cуцвiттi роcлин зaлежить 

кoнцентрaцiя цих елементiв у нектaрі тa пилку. Унаслідок присутності 

підвищеної кількості важких металів в екосистемах кoмaхи нaгрoмaджують ці 

елементи у свoїх ткaнинaх. У фізіологічно нормальній концентрації вони 

регулюють функцiонувaння нервoвoї, iмуннoї, відтвoрнoї тa oкиcнoї cиcтем 

oргaнiзму бджіл. Прoблемa підвищеної присутності вaжких метaлiв у cиcтемi 

«ґрунт–рocлинa–квiткoвий нектaр–натуральний мед i бджолине обніжжя–

перга–ткaнини медoнocних бджiл» пoлягaє в тому, що дані хімічні елементи в 

ткaнинaх рocлин i медoнocних бджiл задіяні у прoцесах cинтезу, деcaтурaцiї й 

oкиcнення жирних киcлoт. Тому вaжкi метали зaлежнo вiд кoнцентрaцiї мoжуть 

істотно впливати на зaбезпеченicть oргaнiзму бджiл енергетичним, 

структурним і біологічно активним матеріалом. 

У науковій літературі не знайдено даних комплексних досліджень щодо 

вмісту важких металів, аніонних, неестерифікованих і естерифікованих жирних 

кислот у бджолиному обніжжі, тканинах медоносних бджіл, бджолиних 

стільниках та важких металів у натуральних поліфлорних медах, отриманих із 

вуликів, розміщених у гірській, передгірній і лісостеповій зонах Заходу 

України. Тому актуальним є з’ясування основних якісних показників 

натуральних поліфлорних медів, отриманих із вуликів, розміщених у наведених 

вище природних зонах Заходу України. 
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Розділ 2. ПРИРОДНІ УМОВИ, МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

ЕКОБЕЗПЕКИ ПРОДУКЦІЇ БДЖІЛЬНИЦТВА 

Модельні екосистеми мікропопуляцій медоносних бджіл породи 

карпатська (Apis mellifera (L.) carpatica), були підібрані на базі приватних 

пасічних господарств гірської (смт. Славське, Сколівського району), 

передгірної (с. Нижня Стинава, Стрийського району) та лісостепової (с. Мик-

лашів, Пустомитівського району) територій Львівської області, де різні 

природно-кліматичні умови й екологічна ситуація. Виходимо з того факту, що 

мікропопуляція медоносних бджіл – це пасіка, де утримують сім’ї, які 

освоюють під свою кормову базу територію радіусом корисного льоту 2-4 км 

(Січенко, 2011).  

За цільовими класифікаціями територій гірська мікропопуляційна екосис-

тема розташована у фізико-географічній Карпатському регіоні, у геоботанічній 

Східнокарпатській підпровінції листяних та хвойних лісів і високогірної 

рослинності в умовно чистій місцевості України (Україна…, 1996 і 2000; 

Карта…, 2015; Довкілля…, 2006). Передгірна мікропопуляційна екосистема 

також знаходиться у фізико-географічному Карпатському регіоні, у геобота-

нічній Східнокарпатській підпровінції листяних та хвойних лісів і високогірної 

рослинності. Лісостепова мікропопуляційна екосистема знаходиться на 

Східноєвропейській рівнині фізико-географічної зони широколистяних лісів у 

геоботанічній Південнопольсько-Західноподільській підпровінції широколистя-

них лісів, луків, лучних степів та евтрофних боліт, в забрудненій місцевості 

України, котра межує з дуже забрудненою. 

За специфічним сумарним забрудненням територія Заходу України 

поділена на чотири зони. Оцінка здійснена на основі дослідження сумарної 

забрудненості грунтів за вмістом валових форм Кобальту, Купруму, Ніколу, 

Свинцю, Хрому та Цинку, що загалом багатократно (від 8 до 20 разів) 

перевищує фонові значення (Україна…, 2000).  

За чотириступеневою шкалою сумарної оцінки забруднення важкими 

металами гірська мікропопуляція (смт. Славське, Сколівський р-н – 

агроґрунтовий Середньогірний ґрунтово-кліматичний пояс з бурими гірсько-

лісовими щебенюватими і дерново-буроземними ґрунтами) знаходиться у 

відносно сприятливій зоні. Передгірна мікропопуляційна екосистема (с. Нижня 

Стинава, Стрийський р-н – агроґрунтова лісолучна буроземна зона Перед-

карпаття на акумулятивній рівнині з дерново-підзолистими і дерновими 

опідзоленими переважно поверхнево-оглеєними ґрунтами) розміщена на межі 

відносно сприятливої та помірно забрудненої зон. Лісостепова мікропопуляція 

бджіл (с. Миклашів, Пустомитівський р-н – агроґрунтова зона Лісостепу у 

Західній провінції (піднесена з світло- і темно-сірими опідзоленими ґрунтами 

переважно на лесових породах, чорноземами типовими мало- і середньо- 

гумусними), розташована на межі забрудненої та дуже забрудненої зони. 

За Голубцем М. А. та ін. (2007) ступінь трансформованості рослинного 

покриву у гірській місцевості, де знаходиться Славська селищна рада, середній. 

Село Нижня Стинава Стрийського р-ну прилягає до зони великої 

трансформованості рослинного покриву за показником частки лісів. В околицях с. 
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Миклашів (Пустомитівський р-н) лісових масивів немає. Розораність угідь на 

Сколівщині становить 7-8%, на Стрийщині – 40-46, на Пустомитівщині – 85-92%. 

Для оцінювання інтенсивності техногенного навантаження на довкілля, де 

знаходяться модельні мікропопуляційні екосистеми, визначали вміст важких 

металів (Феруму, Цинку, Купруму, Хрому, Ніколу, Плюмбуму, Арсену та 

Кадмію) у пилку з кульбаби лікарської й яблуні домашньої, тканинах черевця, 

грудей та голови медоносних бджіл, бджолиних стільниках (язиках) і 

натуральних поліфлорних медах на атомно-абсорбційному спектрофотометрі 

(Селмі–115).  

Бджолине обніжжя періоду нашого дослідження було представлено в 

основному пилком з кульбаби лікарської (Taraxacum officinale Wigg.) та яблуні 

домашньої (Malus domestica (Borkh.) Borkh.). Ідентифікацію пилку проводили 

за допомогою комп’ютерних програм «LUCIA» (Laboratory Colour Image 

Analysis) i «Pollen Data Bank». Ці програми дають можливість визначити 

основні параметри пилкового зерна, відзнятого відеокамерою з мікроскопа, 

шляхом накладання зображень та порівняння з еталонними зразками. 

Бджолине обніжжя, робочі особини медоносних бджіл, свіжопобудовані 

бджолині стільники (язики) та натуральні поліфлорні меди для досліджень у 

весняно-літній період відбирали загальноприйнятим методом з трьох вуликів на 

трьох пасіках у трьох вищеописаних зонах Заходу України. 

Вміст аніонних, неестерифікованих та естерифікованих жирних кислот у 

досліджуваному біоматеріалі (бджолиному обніжжі, тканинах медоносних 

бджіл і бджолиних стільниках) визначали методами газорідинної хроматографії 

(Рівіс і Федорук, 2010). Розділяли метилові естери жирних кислот на 

газорідинному хроматографічному апараті „Chrom-5” (“Laboratorni pristroje”, 

Praha). Ізотермічний режим роботи набивної колонки з полярною рідкою фазою 

утримували на рівні 196°С, а випаровувача та детектора – 245°С. Детектор 

полум’яно-іонізаційний (FID). 

Ідентифікацію піків на хроматограмі проводили методом розрахунку 

“вуглецевих чисел”, а також шляхом використання хімічно чистих, стандартних 

розчинів метилових естерів жирних кислот. Розрахунок вмісту окремих жирних 

кислот, за результатами газохроматографічного аналізу – хроматограмам, 

проводили за формулою, яка включає в себе поправкові коефіцієнти для кожної 

із них. Поправкові коефіцієнти знаходили як відношення площ піків (зокрема 

висот піків) гептадеканової (внутрішній стандарт) і досліджуваної кислот за 

концентрації 1:1 та ізотермічному режимі роботи газорідинного хроматографіч-

ного апарату (Рівіс і Федорук, 2010). 

Основні якісні показники натуральних поліфлорних медів (діастазне число 

та вміст відновлювальних цукрів, проліну та гідроксиметилфурфуролу) 

визначали за чинним на даний час Національним стандартом ДСТУ 4497:2005. 

Отриманий цифровий матеріал опрацьовували методами варіаційної 

статистики з використанням критерію Стьюдента. Вираховували середні 

арифметичні величини (M) та похибки середніх арифметичних (±m). Різниці 

вважали вірогідними за р  0,05. Для розрахунків використали комп’ютерну 
програму Origin 6.0, Excel (Microsoft, USA). 
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Розділ 3. ВМІСТ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ І ЖИРНИХ КИСЛОТ У ПИЛКУ  

З КУЛЬБАБИ ЛІКАРСЬКОЇ ТА ЯБЛУНІ ДОМАШНЬОЇ ЗАЛЕЖНО  

ВІД ЇХНЬОГО МІСЦЕОСЕЛЕННЯ В УМОВАХ ЗАХОДУ УКРАЇНИ 

Нашими дослідженнями встановлено, що в пилку з кульбаби лікарської, 

отриманого з вуликів передгірної та лісостепової мікропопуляційних  

екосистем, порівняно з пилком із кульбаби лікарської, відібраного з вуликів 

гірської мікропопуляційної екосистеми, є вірогідно більший вміст Феруму, 

Цинку, Купруму, Хрому, Ніколу, Плюмбуму та Кадмію (табл. 1).  

 

Табл. 1 – Концентрація важких металів у пилку з кульбаби лікарської, 

отриманого з модельних вуликів, мг/кг повітряно-сухої маси (М±m, n=3) 

Хімічний 

елемент 

Модельні мікропопуляційні екосистеми 

Гірська Передгірна Лісостепова 

Ферум 32,04±1,101 40,27±1,010** 49,95±1,144*** 

Цинк 43,54±0,773 52,70±1,169** 62,51±0,803*** 

Купрум 3,34±0,181 4,80±0,307* 6,57±0,338** 

Хром 2,99±0,124 5,20±0,171*** 7,81±0,146*** 

Нікол 0,46±0,029 0,62±0,029* 0,90±0,043** 

Плюмбум 1,05±0,083 1,87±0,047** 2,53±0,104*** 

Кадмій 0,04±0,006 0,08±0,008* 0,13±0,008** 

Примітка. Тут і далі різниці вірогідні порівняно з гірською зоною: 

 − p  0,05–0,02;  − p  0,01; *** − p  0,001. 

 

У цьому пилку особливо вагомо збільшується кількість Кадмію – у три 

рази, порівняно з умовно чистим гірським довкіллям. У пилку з яблуні 

домашньої, відібраного з вуликів передгірної та лісостепової мікропопу-

ляційних екосистем, порівняно з пилком із вуликів гірської мікропопуляційної 

екосистеми, також встановлена вірогідно більша концентрація Феруму, Цинку, 

Купруму, Хрому, Ніколу, Плюмбуму та Кадмію (табл. 2). У пилку з яблуні 

домашньої особливо значно збільшується кількість небезпечного елементу 

першого класу токсичності Кадмію – у три-сім разів, порівняно з умовно-

чистим гірським та передгірним довкіллям. Також помітно збільшилася (у три 

рази) концентрація Хрому – елемента другого класу токсичності. 

З’ясовано, що кульбаба лікарська є значно активнішим акумулятором 

важких металів у пилку порівняно з яблунею домашньою. Практично усі важкі 

метали в середньому вдвічі більшій кількості нагромаджуються у пилку 

кульбаби, ніж в яблуні. 

Слід зазначити, що вміст досліджуваних важких металів у пилку з кульбаби 

та яблуні у гірській, передгірній та лісостеповій зонах Заходу України 

знаходився у граничнодопустимих межах, визначених чинним на даний час 

ДСТУ 3127:1995. 
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Табл. 2 – Вміст важких металів у пилку з яблуні домашньої, отриманого з 

модельних вуликів, мг/кг повітряно-сухої маси (М±m, n=3) 

Хімічний 

елемент 

Модельні мікропопуляційні екосистеми  

Гірська Передгірна Лісостепова 

Ферум 14,24±0,511 18,58±0,751** 24,00±0,513*** 

Цинк 16,51±0,527 22,94±0,595** 28,70±0,638*** 

Купрум 1,23±0,049 1,91±0,060*** 2,83±0,077*** 

Хром 1,21±0,072 2,09±0,081** 3,00±0,113*** 

Нікол 0,12±0,011 0,19±0,014* 0,30±0,020** 

Плюмбум 0,43±0,024 0,62±0,032** 1,01±0,052*** 

Кадмій 0,01±0,003 0,03±0,003* 0,07±0,005** 

 

У бджолиному обніжжі модельних мікропопуляцій у напрямку від гірської 

до лісостепової зони поступово зростає вміст аніонних насичених жирних 

кислот із парною й непарною кількістю атомів Карбону в ланцюгу, 

мононенасичених жирних кислот родин ω-7 і ω-9 і поліненасичених жирних 

кислот родин ω-3 і ω-6 та зменшується концентрація їх неестерифікованих і 

естерифікованих форм (табл. 3).  

Таким чином нами встановлено, що напрямку від гірської до передгірної й 

лісостепової модельних мікропопуляцій істотно знижується загальна 

енергетична, атрактивна, функціонально-метаболічна та загальна біологічна 

цінність пилку з кульбаби лікарської та яблуні домашньої для організму 

медоносних бджіл. 

Високий рівень важких металів і аніонних жирних кислот, але низький 

неестерифікованих жирних кислот і естерифікованих жирних кислот у пилку з 

кульбаби та яблуні, отриманих із вуликів, розміщених у передгірній та 

особливо лісостеповій зонах Заходу України, є наслідком урбанізації та 

індустріалізації території. 
 

Розділ 4. КОНЦЕНТРАЦІЯ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ І ЖИРНИХ КИСЛОТ  

ТА ЖИРНОКИСЛОТНИЙ СКЛАД ФОСФОЛІПІДІВ В ТКАНИНАХ 

РОБОЧИХ БДЖІЛ 

Представлено дослідження закономірностей концентрації важких металів у 

тканинах бджіл, вмісту у них жирних кислот і жирнокислотний склад 

фосфоліпідів залежно від умов життєдіяльності бджолиних мікропопуляцій. 

Нами встановлено, що в тканинах черевця, грудей і голови медоносних 

бджіл передгірної та лісостепової мікропопуляцій, порівняно з гірською 

мікропопуляцією, є вірогідно (р  0,05-0,01) більший вміст Феруму, Цинку, 

Купруму, Хрому, Ніколу, Плюмбуму та Кадмію (табл. 4). У наведених вище 

тканинах медоносних бджіл лісостепової зони, міститься найбільша у дослідах 

концентрація згадуваних хімічних елементів.  

Проведені нами дослідження підтверджують різний рівень техногенного 

забруднення територій у досліджуваних природних зонах Заходу України. 

Динаміка зростання концентрації важких металів у тканинах бджіл є 
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аналогічною до динаміки нагромадження хімічних елементів у бджолиному 

обніжжі.  
 

Табл. 3 – Вміст різних форм жирних кислот у пилку з медоносів, отриманих  

з модельних вуликів, мг/кг повітряно-сухої маси (р  0,05-0,01) 

Жирні кислоти 
Зони дослідження 

Гірська Передгірна Лісостепова 
Пилок з кульбаби лікарської 

Загальний вміст аніонних 
жирних кислот 

2209,1 2263,2 2303,5 

у т. ч. насичені 429,9 451,0 467,8 
  мононенасичені 164,4 173,1 180,4 
  поліненасичені 1614,8 1639,1 1655,3 
ω-3/ω-6 2,16 2,16 2,15 
Загальний вміст 
неестерифікованих жирних 
кислот 

2840,2 2725,0 2631,0 

у т. ч. насичені 532,7 486,7 447,0 
  мононенасичені 210,5 183,9 167,1 
  поліненасичені 2097,0 2054,4 2016,9 
ω-3/ω-6 2,33 2,37 2,41 
Загальний вміст 
естерифікованих жирних 
кислот  

6022,7 5732,1 5528,2 

у т. ч. насичені 1209,2 1109,5 1027,4 
  мононенасичені 484,2 452,5 426,6 
  поліненасичені 4329,3 4170,1 4074,2 
ω-3/ω-6 2,15 2,13 2,16 

Пилок з яблуні домашньої 
Загальний вміст аніонних 
жирних кислот 

1092,6 1120,3 1143,6 

у т. ч. насичені 192,3 204,9 213,9 
  мононенасичені 89,3 93,1 97,1 
  поліненасичені 811,0 822,3 832,6 
ω-3/ω-6 2,46 2,44 2,41 
Загальний вміст 
неестерифікованих жирних 
кислот 

1354,4 1306,4 1267,4 

у т. ч. насичені 264,1 249,9 238,0 
  мононенасичені 118,0 113,5 108,7 
  поліненасичені 972,3 943,0 920,7 
ω-3/ω-6 2,34 2,34 2,33 
Загальний вміст 
естерифікованих жирних 
кислот 

2862,8 2666,9 2495,0 

у т. ч. насичені 568,4 520,1 482,7 
  мононенасичені 248,3 219,4 201,9 
  поліненасичені 2046,1 1927,4 1810,4 
ω-3/ω-6 2,18 2,21 2,19 

 

У тканинах черевця, грудей та голови медоносних бджіл за аналогією з 

важкими металами зростає вміст аніонних жирних кислот у напрямку від 

гірської до передгірної та лісостепової зони (табл. 5). 
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Табл. 4 – Вміст важких металів у тканинах робочих бджіл, відібраних з 

модельних вуликів, мг/кг сирої маси (М±m, n=3) 

Важкі метали  
Модельні мікропопуляційні екосистеми 

Гірська Передгірна Лісостепова 

Тканини черевця 

Ферум 48,63±1,498 61,68±1,606** 74,46±1,426*** 

Цинк 77,04±1,497 88,62±1,536* 100,70±2,632** 

Купрум 0,36±0,014 0,44±0,014* 0,56±0,014*** 

Хром 2,53±0,077 3,06±0,084* 3,58±0,104** 

Нікол 2,97±0,064 3,27±0,093* 4,02±0,084*** 

Плюмбум 0,94±0,038 1,15±0,041* 1,41±0,055** 

Кадмій 0,11±0,012 0,15±0,006* 0,19±0,012** 

Тканини грудей 

Ферум 37,36±0,355 40,68±0,924* 48,16±1,071*** 

Цинк 18,31±0,653 22,68±0,894* 30,39±0,804*** 

Купрум 2,05±0,086 2,73±0,056** 3,05±0,075*** 

Хром 3,15±0,040 3,41±0,061* 4,08±0,125** 

Нікол 4,10±0,064 4,62±0,119* 5,25±0,144** 

Плюмбум 0,82±0,020 0,95±0,032* 1,18±0,049** 

Кадмій 0,04±0,003 0,05±0,003* 0,08±0,003** 

Тканини голови 

Ферум 27,72±0,398 29,88±0,633* 34,51±0,909** 

Цинк 31,24±0,705 35,50±0,510** 42,33±0,950*** 

Купрум 9,13±0,609 13,61±0,405** 16,94±0,538*** 

Хром 7,13±0,182 7,94±0,148* 9,04±0,251** 

Нікол 1,19±0,049 1,40±0,046* 1,69±0,055** 

Плюмбум 0,87±0,040 1,18±0,037** 1,65±0,052*** 

Кадмій 0,04±0,003 0,07±0,005** 0,11±0,006*** 
 

При цьому зменшується концентрація неестерифікованих і естерифі-

кованих жирних кислот. Отже, внаслідок наведених вище змін на найбільше 

забруднених територіях, як, наприклад, лісостепова зона Заходу України, 

антибактеріальна та антигрибкова активність тканин організму медоносних 

бджіл може зменшуватися. 

У тканинах черевця, грудей та голови медоносних бджіл, відібраних із 

вуликів, розміщених у передгірній та особливо в лісостеповій зонах, порівняно 

з гірською, в складі неестерифікованих та естерифікованих жирних кислот 

сповільнюється трансформація лінолевої та ліноленової кислот в їх більш 

довголанцюгові та більш ненасичені похідні, що, очевидно, негативно впливає 

на забезпечення організму медоносних бджіл структурним й біологічно 

активним матеріалом.  

При цьому в наведених вище тканинах, як видно з даних таблиці 6, 

зменшується концентрація фосфоліпідів (р  0,05-0,01).  
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Табл. 5 – Рівень різних форм жирних кислот у тканинах черевця медоносних 

бджіл, відібраних з модельних вуликів, мг/кг сирої маси (р  0,05-0,01) 

Жирні кислоти 
Модельні мікропопуляційні екосистеми 

Гірська Передгірна Лісостепова 

Загальний вміст аніонних  

жирних кислот 
763,6 831,9 849,3 

у т. ч. насичені 106,0 114,7 117,4 

 мононенасичені 156,4 168,7 171,9 

 поліненасичені 501,2 548,5 560,0 

ω-3/ω-6 10,5 10,7 10,4 

Загальний вміст неестерифікованих 

жирних кислот 
943,4 833,9 802,9 

у т. ч. насичені 126,3 115,7 113,3 

 мононенасичені 167,0 147,4 139,9 

 поліненасичені 650,1 570,8 549,7 

ω-3/ω-6 10,4 10,4 10,5 

Загальний вміст естерифікованих 

жирних кислот 
20,75 18,32 17,66 

у т. ч. насичені 2,84 2,36 2,22 

 мононенасичені 4,01 3,61 3,52 

 поліненасичені 13,90 12,35 11,92 

ω-3/ω-6 10,6 10,5 10,6 
 

Табл. 6 – Концентрація фосфоліпідів у тканинах медоносних бджіл із різних 

мікропопуляційних екосистем, г/кг сирої маси (р  0,05-0,01) 

Модельні мікропопуляційні екосистеми 
Гірська Передгірна Лісостепова 

Тканини черевця 
9,88 8,39 6,69 

Тканини грудей 
6,54 5,97 5,50 

Тканини голови 
6,43 5,66 5,52 

 

Одночасно в згадуваному класі ліпідів, який в основному входить в 

структуру клітинних мембран, зростає відносний вміст насичених жирних 

кислот із парною й непарною кількістю атомів Карбону в ланцюгу і мононе-

насичених жирних кислот родин ω-7 і ω-9 та зменшується – поліненасичених 

жирних кислот родин ω-3 і ω-6. Це також може спричинити погіршення 

забезпечення організму медоносних бджіл структурним і біологічно активним 

матеріалом. Найрепрезентативнішими маркерами загального забруднення дов-

кілля, у тому числі важкими металами, є елементи першого класу токсичності – 

Плюмбум і Кадмій. Розрахунки коефіцієнта парної кореляції Пірсона між 

концентрацією Плюмбуму, Кадмію та вмістом і співвідношеннями жирних 

кислот у тканинах медоносних бджіл свідчать про існування між показниками 

статистичної залежності різної тісноти (табл. 7).  
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Табл. 7 – Кореляція концентрації Плюмбуму й Кадмію, вмісту різних форм 

жирних кислот та співвідношення вмісту поліненасичених жирних кислот 

родини ω-3 до родини ω-6 у тканинах медоносних бджіл, ±r (за Пірсоном, 1896) 

Жирні кислоти 
Коефіцієнт кореляції Пірсона, ±r 

Плюмбум Кадмій 

Загальний вміст аніонних 

жирних кислот 0,76 0,68 

У т. ч. насичені 0,47 0,64 

  мононенасичені 0,39 0,95 

  поліненасичені 0,74 0,27 

ω-3/ω-6 0,27 0,22 

Загальний вміст неестерифікованих  

жирних кислот –0,57 –0,55 

У т. ч. насичені –0,84 –0,42 

  мононенасичені –0,58 –0,54 

  поліненасичені –0,51 –0,24 

ω-3/ω-6 0,37 –0,24 

Загальний вміст естерифікованих  

жирних кислот –0,82 –0,69 

У т. ч. насичені –0,88 –0,10 

  мононенасичені –0,74 –0,80 

  поліненасичені –0,72 –0,80 

ω-3/ω-6 0,35 –0,28 
 

Зокрема, виявлена найтісніша пряма залежність між вмістом Кадмію та 

мононенасиченими аніонними жирними кислотами (r = 0,95), обернена зі 

вмістом мононенасичених і поліненасичених (r = –0,80) жирних кислот у складі 

естерифікованих жирних кислот та обернена між вмістом насичених 

естерифікованих жирних кислот і Плюмбуму (r = –0,88).  

Загалом концентрація аніонних жирних кислот у тканинах медоносних 

бджіл позитивно корелює з вмістом Кадмію (r = 0,68), неестерифікованих – 

негативно (r = –0,55) та естерифікованих – теж негативно (r = –0,69), а з 

вмістом Плюмбуму кореляція ще тісніша.  

У тканинах медоносних бджіл вміст аніонних жирних кислот позитивно, 

хоч і слабко, корелює із концентрацією Кадмію (r = 0,22), вміст неестери-

фікованих – негативно (r = –0,24) та естерифікованих – дещо більш негативно 

(r = –0,28). Із концентрацією Плюмбуму кореляція вмісту аніонних жирних 

кислот позитивна і тісніша. 

Отже, підвищений рівень важких металів та зростання вмісту аніонних 

жирних кислот, але менший ресурс фосфоліпідів, неестерифікованих і 

естерифікованих жирних кислот у тканинах черевця, грудей та голови медо-

носних бджіл із пасік, які функціонують у помірно забрудненій передгірній та 

інтенсивніше забрудненій лісостеповій зонах Заходу України, спричинені 

погіршенням якості довкілля внаслідок урбанізації та індустріалізації території. 
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Розділ 5. КОНЦЕНТРАЦІЯ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ І РІЗНИХ ФОРМ 

ЖИРНИХ КИСЛОТ У СВІЖОПОБУДОВАНИХ БДЖОЛИНИХ 

СТІЛЬНИКАХ (ЯЗИКАХ) 

Представлено дослідження закономірностей нагромадження важких 

металів, аніонних, неестерифікованих й естерифікованих жирних кислот у 

бджолиних стільниках, відібраних у мікропопуляціях гірської, передгірної та 

лісостепової зон Заходу України. 

Міграція важких металів із довкілля трофічними ланцюгами живлення 

залежить від інтенсивності забруднення компонентів екосистем. Накопичення 

екотоксикантів спостерігається в різних продуктах життєдіяльності бджіл.  

Багатьма авторами (Бокова і Ратникова, 1995; Дмитракова і Дмитраков, 

2002; Гриник, 2008; Жердецький, 2009) встановлено, що нагромадження 

важких металів у ґрунті, тканинах бджоли та продукції бджільництва (меді, 

воску та перзі) взаємопов’язані. Тому наступним нашим завданням було 

дослідити рівень важких металів у свіжопобудованих бджолиних стільниках 

(язиках), отриманих із вуликів, розміщених у гірській, передгірній та 

лісостеповій зонах Заходу України. 

З’ясовано, що в свіжопобудованих бджолиних стільниках (язиках), 

отриманих із вуликів, розміщених у передгірній та особливо в лісостеповій 

мікропопуляційних екосистемах, порівняно зі стільниками, відібраними з 

вуликів гірської мікропопуляційної екосистеми, є вірогідно більший вміст 

таких важких металів, як Ферум, Цинк, Купрум, Хром, Нікол, Плюмбум і 

Кадмій (рис. 1). Із наведених вище даних видно також, що в стільниках, 

отриманих з вуликів, розміщених у лісостеповій зоні Заходу України, міститься 

найбільша кількість Феруму, Цинку, Плюмбуму та підвищений вміст інших 

важких металів. Концентрація Феруму в бджолиних стільниках у напрямку від 

гірської зони до лісостепової збільшується у чотири рази, а Кадмію – у три 

рази. Отримані нами дані досліджень підтверджують, що техногенні полютанти 

поширюються по території від джерел техногенного забруднення у модельних 

природних зонах Заходу України і проникають у бджолину продукцію. 

Із даних таблиці 8 видно, що в досліджуваних нами бджолиних стільниках 

(язиках) за рахунок насичених жирних кислот з парною і непарною кількістю 

атомів Карбону в ланцюгу, мононенасичених родин ω-7 й ω-9 і полінена-

сичених родин ω-3 і ω-6 збільшується концентрація аніонних жирних кислот та 

зменшується – неестерифікованих і естерифікованих жирних кислот (р  0,01–

0,05). Це може істотно ослабити антибактеріальні й антигрибкові властивості 

бджолиних стільників та спричинити зростання крихкості їх стінок. 

Підвищений рівень важких металів і аніонних жирних кислот, але низький 

неестерифікованих і естерифікованих жирних кислот у бджолиних стільниках 

(язиках), отриманих із вуликів передгірної та особливо лісостепової зон Заходу 

України, є наслідком, більшої порівняно з гірською зоною, урбанізації та 

індустріалізації територій. Це погіршує умови функціонування мікропопуляцій 

бджіл. 
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Рис. 1. Вміст важких металів у бджолиних стільниках (язиках) мікроопуляцій 

гірської, передгірної та лісостепової зон, мг/кг натуральної маси (М±m, n=3) 
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Табл. 8 – Концентрація різних форм жирних кислот у бджолиних стільниках 

(язиках), г/кг натуральної маси (р < 0,05–0,01) 

Жирні кислоти  
Модельні мікропопуляційні екосистеми  

Гірська Передгірна Лісостепова 
Загальний вміст аніонних  
жирних кислот 

44,35 43,85 49,17 

у т. ч.: насичені 21,32 17,65 17,02 
 мононенасичені 8,38 9,50 11,89 
 поліненасичені 14,65 16,70 20,26 

ω-3/ω-6 20,8 19,8 21,7 
Загальний вміст неестерифікованих  
жирних кислот 

67,77 56,19 46,16 

у т. ч.: насичені 6,66 5,60 5,15 
 мононенасичені 22,88 19,80 16,27 
 поліненасичені 38,23 30,79 24,74 

ω-3/ω-6 17,5 17,3 19,7 
Загальний вміст естерифікованих 
жирних кислот 

694,24 622,28 584,56 

у т. ч.: насичені 253,87 227,85 223,23 
 Мононенасичені 168,48 151,93 137,33 
 Поліненасичені 271,89 242,50 224,00 

ω-3/ω-6 14,5 16,8 20,6 

 

Розділ 6. НАКОПИЧЕННЯ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ ТА ОСНОВНІ 

ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ НАТУРАЛЬНИХ ПОЛІФЛОРНИХ МЕДІВ, 

ОТРИМАНИХ У РІЗНИХ ЕКОУМОВАХ 

Досліджена просторова динаміка вмісту важких металів у натуральних 

поліфлорних медах залежно від природних умов медозбору і стану довкілля. 

При цьому з’ясовані основні стандартизовані показники якості натуральних 

медів, отриманих у різних екоумовах функціонування мікропопуляційних 

бджолиних екосистем. Нашим завданням було встановити вплив концентрації 

важких металів у компонентах мікропопуляційних екосистем та основні якісні 

показники натуральних поліфлорних медів, отриманих із вуликів, розміщених у 

гірській, передгірній та лісостеповій зонах Заходу України. 

Із наведених у таблиці 9 даних видно, що в натуральних поліфлорних 

медах, отриманих із вуликів, розміщених у лісостеповій зоні Заходу України, 

міститься найбільша кількість усіх досліджених нами важких металів. 

Зміни вмісту хімічних елементів, а також зміщення пропорцій синтезу 

тих, чи інших жирних кислот у компонентах мікропопуляційних екосистем, в 

тому числі в організмі бджіл, супроводжуються змінами основних якісних 

показників натуральних поліфлорних медів, відібраних у різних за природними 

умовами і станом довкілля зонах.  

Нашими дослідженнями встановлено, що в натуральних поліфлорних 

медах, отриманих із вуликів, розміщених у передгірній та лісостеповій зонах 

Заходу України, порівняно з натуральними поліфлорними медами, відібраних із 
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вуликів, розміщених у гірській зоні, зменшується діастазне число (відповідно 

до 24,1±1,81, р < 0,01 і 18,9±1,28, р < 0,001 проти 35,4±2,78 одиниць Готе), 

вміст відновлювальних цукрів (178,3±14,52, р < 0,01 і 124,4±11,20, р < 0,001 

проти 240,8±16,45%) та проліну (384,2±15,45, р < 0,01 і 342,2±12,84, р < 0,001 

проти 452,3±22,05 мг/кг), але підвищується рівень гідроксиметилфурфуролу 

(відповідно до 4,9±0,38, р < 0,01 і 8,1±0,69, р < 0,001 проти 2,1±0,16 мг/кг). 

 

Табл. 9 – Вміст важких металів у поліфлорних медах,  

мг/кг натуральної маси (М±m, n=3) 

Елемент 
Природні зони Карпатського регіону 

Гірська Передгірна Лісостепова 

Ферум 2,40±0,112 3,96±0,099*** 5,66±0,202*** 

Цинк 2,40±0,107 4,19±0,109*** 6,83±0,254*** 

Купрум 0,19±0,011 0,41±0,017*** 0,76±0,031*** 

Хром 0,21±0,011 0,42±0,020*** 0,80±0,031*** 

Нікол 0,18±0,011 0,41±0,017*** 0,60±0,020*** 

Плюмбум 0,03±0,003 0,08±0,003*** 0,12±0,005*** 

Кадмій Сліди Сліди Сліди 
 

Збільшене діастазне число медів вказує на більшу інтенсивність 

розщеплення в них поліцукрів α- і β-амілазою. Високий вміст відновлювальних 

цукрів і проліну в медах підтверджує їх природне походження. Низький рівень 

гідроксиметилфурфуролу в медах вказує насамперед на їх потенційну здатність 

до тривалого зберігання. 

Згідно вимог чинного Національного стандарту ДСТУ 4497:2005 у добрих 

натуральних поліфлорних медах діастазне число повинно бути не менше 10 

одиниць Готе. У таких медах вміст відновлювальних цукрів має бути не 

меншим 70%. У них також повинно бути не менше 300 і не більше 10 мг/кг 

натуральної маси відповідно проліну та гідроксиметилфурфуролу. Тому 

констатуємо, що основні якісні показники натуральних поліфлорних медів 

(діастазне число та вміст відновлювальних цукрів, проліну й гідроксиметил-

фурфуролу), отриманих із вуликів гірської, передгірної та лісостепової 

мікропопуляцій бджіл, знаходяться у гранично-допустимих межах, визначених 

чинним Національним стандартом ДСТУ 4497:2005.  

Проте, різні природні умови фізико-географічних зон Західної України, а 

також різні ступені загального техногенного забруднення і, в тому числі, 

важкими металами, спричинюють істотні зміни у синтезі й нагромадженні 

жирних кислот у рослинах-медоносах (зокрема в їхньому пилку), впливають на 

метаболізм жирних кислот в організмі бджіл, і в кінцевому підсумку істотно 

впливають на якісні показники натуральних поліфлорних медів.  
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Розділ 7. АНАЛІЗ ЗВ’ЯЗКУ ЗАБРУДНЕННЯ ДОВКІЛЛЯ  

ВАЖКИМИ МЕТАЛАМИ, ЖИРНОКИСЛОТНИМ МЕТАБОЛІЗМОМ  

І ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ БДЖІЛЬНИЦТВА В УМОВАХ ЗАХОДУ УКРАЇНИ 

Нашими дослідженнями загалом з’ясовано, що вміст Феруму, Цинку, 

Купруму, Хрому, Ніколу та Плюмбуму в бджолиному обніжжі, тканинах 

організму комах, свіжозбудованих стільниках та в натуральних поліфлорних 

медах, отриманих із вуликів, розміщених у передгірній та лісостеповій зонах 

Заходу України підвищується порівняно з гірською зоною (рис. 2).  

А) 

 
Б) 

 
Рис. 2. Вміст Кадмію (А) і Плюмбуму (Б) у пилку, тканинах організму та 

продукції бджіл залежно від умов у зонах функціонування мікропопуляційних 

екосистем у Західній Україні, мг/кг (повітряно-сухої маси для пилку; сирої маси 

для тканин; натуральної маси для стільників і меду). 
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Проте, показники концентрації хімічних елементів у досліджуваних компо-

нентах мікропопуляційних екосистем не перевищують гранично допустимі 

концентрації чинного державного стандарту ДСТУ 4497:2005.  

Найбільша кількість важких металів виявлена у свіжозбудованих стільниках 

та натуральних поліфлорних медах, які отримані із вуликів у лісостеповій зоні 

Заходу України. 

Зміни вмісту важких металів у бік їхнього накопичення супроводжуються 

негативними змінами основних якісних показників досліджуваних натуральних 

поліфлорних медів. Зокрема, в натуральних поліфлорних медах, отриманих із 

вуликів, розміщених у передгірній та лісостеповій зонах Заходу України, 

порівняно з натуральними поліфлорними медами, відібраних із вуликів, 

розміщених у гірській зоні, зменшується діастазне число та вміст відновлював-

льних цукрів і проліну, але підвищується рівень – гідроксиметилфурфуролу. 

Найнебезпечнішими показниками техногенного забруднення довкілля 

важкими металами є елементи Плюмбум і Кадмій. Динаміка вмісту наведених 

вище важких металів у різних компонентах мікропопуляційних екосистем 

бджіл свідчать про систематичне збільшення концентрації елементів від 

гірської зони Заходу України до лісостепової. Наші експериментальні дані 

свідчать, що лише в натуральних поліфлорних медах модельних популяцій на 

Заході України містяться неістотні кількості («сліди») Кадмію. Такий елемент, 

як Плюмбум, рухаючись трофічним ланцюгом, все ж досягає головного 

продукту бджільництва – меду. 

 

ВИСНОВКИ 

Дисертаційна робота розкриває закономірності просторової екологічної 

транслокації важких металів в органічних компонентах мікропопуляційних 

бджолиних екосистем, особливості коливання в них кількісного і якісного 

складу жирних кислот і фосфоліпідів, просторову динаміку зміни основних 

показників екобезпеки та якості натуральних поліфлорних медів, отриманих в 

умовах гірської, передгірної та лісостепової зон Заходу України. На підставі 

проведених досліджень сформульовано наступні висновки. 

1. Стан екобезпеки в Західній Україні характеризується за шестиступене-

вою шкалою загальної забрудненості навколишнього середовища. Перша 

модельна гірська бджолина мікропопуляційна екосистема розташована у 

Карпатській фізико-географічній країні в умовно чистій місцевості (1 ступінь), 

друга передгірна – у Передкарпатській височинній області в помірно забрудне-

ній місцевості (2 ступінь), третя лісостепова – у зоні Лісостепу в забрудненій 

місцевості (3 ступінь), яка межує з дуже забрудненою (4 ступінь).  

2. У пилку з кульбаби лікарської та яблуні домашньої у передгірній та 

особливо лісостеповій зонах Заходу України, порівняно з гірською, як наслідок 

урбанізації та індустріалізації території, істотно (р < 0,05–0,001) зростає вміст 

Феруму, Цинку, Купруму, Хрому, Ніколу, Плюмбуму та Кадмію. Водночас, у 

бджолиному обніжжі вірогідно зростає вміст аніонних насичених жирних 

кислот із парною й непарною кількістю атомів Карбону, мононенасичених 



19 

жирних кислот родин ω-7 і ω-9 і поліненасичених родин ω-3 і ω-6 та 

зменшується кількість неестерифікованих жирних кислот (р < 0,05–0,01).  

3. У пилку з кульбаби лікарської та яблуні домашньої у передгірній та 

особливо лісостеповій зонах Заходу України, порівняно з гірською, за рахунок 

насичених жирних кислот із парною та непарною кількістю атомів Карбону, 

мононенасичених родин ω-7 і ω-9 та поліненасичених жирних кислот родин ω-3 

і ω-6 зменшується вміст естерифікованих жирних кислот (р < 0,05–0,01). Це 

знижує загальну енергетичну, атрактивну, функціонально-метаболічну, а отже 

загальну біологічну цінність пилку з кульбаби лікарської та яблуні домашньої 

для організму медоносних бджіл. 

4. У тканинах черевця, грудей і голови медоносних бджіл із передгірної 

та особливо лісостепової мікропопуляції, порівняно з гірською, в зв’язку зі 

зростанням інтенсивності техногенного навантаження на довкілля збільшується 

концентрація Феруму, Цинку, Купруму, Хрому, Ніколу, Плюмбуму та Кадмію 

(р < 0,05–0,001). Водночас у цих тканинах з боку насичених жирних кислот із 

парною й непарною кількістю атомів Карбону, мононенасичених жирних 

кислот родин ω-7 і ω-9 і поліненасичених родин ω-3 і ω-6 зростає вміст 

аніонних жирних кислот (р < 0,05–0,01).  

5. У тканинах черевця, грудей і голови медоносних бджіл передгірної та 

особливо лісостепової мікропопуляцій, порівняно з гірською, за рахунок 

насичених жирних кислот із парною та непарною кількістю атомів Карбону, 

мононенасичених родин ω-7 і ω-9 та поліненасичених родин ω-3 і ω-6 

зменшується концентрація неестерифікованих та естерифікованих жирних 

кислот (р < 0,05). Водночас у тканинах бджіл зменшується активність 

трансформації лінолевої та ліноленової кислот в їх більш довголанцюгові та 

ненасичені похідні (р < 0,05–0,01). Це негативно впливає на забезпечення 

організму бджіл енергетичними і біологічно-активними метаболітами. 

6. У тканинах черевця, грудей і голови медоносних бджіл передгірної та, 

особливо, лісостепової мікропопуляції, порівняно з гірською, зменшується 

кількість фосфоліпідів. Водночас в їх складі зростає відносний вміст насичених 

жирних кислот з парною й непарною кількістю атомів Карбону і 

мононенасичених родин ω-7 і ω-9 і зменшується вміст поліненасичених жирних 

кислот родин ω-3 і ω-6 (р < 0,05‒0,01). Це може означати погіршення 

забезпечення організму бджіл структурними пластичними речовинами. 

7. У свіжопобудованих бджолиних стільниках, отриманих із вуликів 

передгірної та особливо лісостепової зони Заходу України, порівняно з 

гірською, зростає вміст Феруму, Цинку, Купруму, Хрому, Ніколу, Плюмбуму та 

Кадмію (р < 0,05–0,001). Водночас у цих же бджолиних стільниках за рахунок 

насичених жирних кислот із парною і непарною кількістю атомів Карбону, 

мононенасичених родин ω-7 й ω-9 і поліненасичених родин ω-3 і ω-6 

збільшується концентрація аніонних жирних кислот і зменшується кількість 

неестерифікованих та естерифікованих жирних кислот (р < 0,05–0,001). Такі 

зміни істотно знижують антибактеріальні й антигрибкові властивості 

стільників, водночас підвищують крихкість їхніх стінок. 

8. Незважаючи на те, що вміст Феруму, Цинку, Купруму, Хрому, Ніколу, 

Плюмбуму та Кадмію в натуральних поліфлорних медах, отриманих від 
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мікропопуляцій, розміщених у різних природних зонах Заходу України, не 

перевищує допустимі норми чинного вітчизняного стандарту, нами 

встановлено збільшення рівнів їхньої акумуляції в меді у напрямку від гірської, 

передгірної до лісостепової зони. Зокрема, найбільше зростає у меді кількість 

Купруму і Плюмбуму – у 4,0 рази, Хрому – у 3,8 рази. 

9. У натуральних поліфлорних медах, отриманих від передгірної та 

особливо лісостепової мікропопуляції бджіл, порівняно з гірською, зменшу-

ється діастазне число від 35,4 до 18,9 од. Готе, вміст відновлювальних цукрів – 

від 240,8 до 124,4% і проліну – 452,3 до 342,2 мг/кг. У меді мікропопуляцій 

бджіл лісостепу до 8,1 мг/кг збільшується концентрація гідроксиметил-

фурфуролу (р < 0,01–0,001), порівняно з гірською мікропопуляцією (2,1 мг/кг). 

Отже, якщо не запобігати забрудненню лісостепових і передгірських 

ландшафтів на Заході України, то тут слід очікувати отримання меду нижчої 

екобезпеки та меншої загальнобіологічної цінності з гіршими якісними 

показниками, ніж від мікропопуляцій бджіл гірськокарпатської природної зони. 

 

ПРОПОЗИЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ 

1. Для збору найчистіших щодо вмісту важких металів і найякісніших 

медів на Заході України пасіки слід розташовувати у гірській місцевості, де 

мінімальний рівень техногенного забруднення та найменший рівень акумуляції 

хімічних елементів у бджолиній продукції. 

2. Для отримання екобезпечного меду в умовах Передкарпаття, а 

особливо у Лісостепу Заходу України, пасіки слід розміщувати якнайдалі від 

стаціонарних (промислово-енергетичних підприємств) та пересувних 

(транспортні магістралі) джерел техногенного забруднення довкілля 

ксенобіотиками, зокрема важкими металами. 

3. У зв’язку зі здатністю бджіл збирати й концентрувати у вуликах 

біоматеріал, що містить важкі метали, слід забезпечувати моніторинг 

екобезпеки бджільництва в зонах екологічного ризику.  

 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 
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АНОТАЦІЯ 
 

 Клим О. Я. Інтенсивність нагромадження важких металів і жирних 

кислот у тканинах та продукції бджіл в умовах Заходу України. – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

 Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогоспо-

дарських наук за спеціальністю 03.00.16. – екологія. – Львівський національний 

аграрний університет, Львів-Дубляни, 2020. 

 У пилку з кульбаби лікарської й яблуні домашньої, тканинах черевця, 

грудей і голови медоносних бджіл, свіжопобудованих бджолиних стільниках 

(язиках) та натуральних поліфлорних медах, отриманих із вуликів, розміщених 

у передгірній та особливо лісостеповій зонах Карпатського регіону, порівняно з 

гірською, зростає вміст Феруму, Цинку, Купруму, Хрому, Ніколу, Плюмбуму та 

Кадмію. 

  У пилку з кульбаби лікарської й яблуні, тканинах черевця, грудей і 

голови медоносних бджіл та свіжопобудованих бджолиних стільниках (язиках), 

відібраних із вуликів, розміщених у передгірній та особливо лісостеповій зонах 

Карпатського регіону, порівняно з гірською, за рахунок насичених жирних 

кислот з парною та непарною кількістю атомів Карбону в ланцюгу, 

мононенасичених жирних кислот родин ω-7 і ω-9 та поліненасичених жирних 

кислот родин ω-3 і ω-6 зростає вміст аніонних жирних кислот, але зменшується 

– неестерифікованих жирних кислот і естерифікованих жирних кислот. Крім 

того в наведених вище тканинах медоносних бджіл знижується рівень 

фосфоліпідів та погіршується їх жирнокислотний склад. 

 Ключові слова: природні зони, бджолине обніжжя, тканини бджіл, 

бджолині стільники, натуральні меди, важкі метали, жирні кислот 
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Клым О. Я. Интенсивность накопления тяжелых металлов и жирных 

кислот в тканях и продукции пчел в условиях Запада Украины. – Рукопись. 

 Диссертация на соискание научной степени кандидата сельськохозяй-

ственных наук по специальности 03.00.16 – экология. – Львовский националь-

ный аграрный университет, Львов-Дубляны, 2020. 
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 В пыльце из одуванчика лекарственного и яблони, тканях брюшка, 

грудины и головы медоносных пчел, свежевыстроенных пчелиных сотах 

(языках) и натуральных полифлорных медах, полученных из ульев, 

расположенных в предгорной и особенно лесостепной зонах Карпатского 

региона, по сравнению с горной, возрастает содержание Ферума, Цинка, 

Купрума, Хрома, Никеля, Свинца и Кадмия. 

  В пыльце из одуванчика лекарственного и яблони, тканях брюшка, 

грудины и головы медоносных пчел, свежевыстроенных пчелиных сотах 

(языках), отобраных из ульев, расположенных в предгорной и особенно 

лесостепной зонах Карпатского региона, по сравнению с горной, за счет 

насыщенных жирных кислот с парным и непарным количеством атомов 

Карбона в цепи, мононенасыщенных жирных кислот семейств ω-7 и ω-9 и 

полиненасыщенных жирных кислот семейств ω-3 и ω-6 возрастает содержание 

анионных жирных кислот, но уменьшается – неэстерифицированных жирных 

кислот и эстерифицированных жирных кислот. Кроме этого в 

вышеприведенных тканях медоносных пчел снижается уровень фосфолипидов 

и ухудшается их жирнокислотный состав. 

 Ключевые слова: природные зоны, пчелиная обножка, ткани пчел, 

пчелиные соты, натуральные меды, тяжелые металлы, жирные кислоты. 

 

ABSTRACT 
 

Кlym О. Y. Intensity of heavy metals and fatty acids accumulation in 

tissues and bee production in Western Ukraine. – Qualifying scientific work on 

the rights of the manuscript. 

Thesis for a candidate degree in the agricultural sciences, speciality 03.00.16 

ecology. – The national university of life and environmental sciences of Ukraine, 

Lviv-Dubliany, 2020.  

The intensity of the technogenic impact on the environment was determined by 

the content of iron, zinc, copper, chromium, nickel, lead, arsenic and cadmium in the 

apple tree and dandelion pollen.  

Pollen basket, Carpathian honeybees, natural polyphlore honey and freshly 

built honeycombs were taken from three beehives in three apiaries located in the 

mountain (Slavske village in Skole district), foothill (Nyzhnia Stynava village in 

Stryi district) and forest steppe (Myklashiv village in Pustomyty district) areas of the 

Carpathian region.  

Heavy metals, anionic and nonesterified fatty acids, fatty acids of lipids were 

determined in the selected samples of the apple tree and dandelion pollen, in the 

abdomen, thorax and head tissues of the honeybees, in the freshly built honeycombs. 

The content of iron, zinc, copper, chromium, nickel, lead and cadmium in the 

selected samples of natural polyphlore honey was determined. Heavy metals in the 

studied biological material were determined using the atomic absorption 

spectrophotometer (SELMI- 115), whereas anionic and nonesterified fatty acids or 

fatty acids of lipids were determined using the gas-liquid chromatograph (Chrom-5). 

It is stated that the content of iron, zinc, copper, chromium, nickel, lead and 

cadmium increases in the apple tree and dandelion pollen, in the abdomen, thorax and 
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head tissues of honeybees, in the freshly built honeycombs and natural polyphlore 

honey taken from the beehives located in the foothill and especially forest steppe 

areas of the Carpathian region in comparison with the ones located in the mountain 

areas. It is the result of the urbanization and industrialization of the territory. 

It was recorded that the content of the anionic fatty acids increases and at the 

same time the amount of nonesterified fatty acids or fatty acids of lipids decreases in 

the dandelion and apple tree pollen, abdomen, thorax and head tissues of the 

honeybees and in the freshly built honeycombs taken from the beehives located in the 

foothill and especially of the forest steppe areas of the Carpathian region in 

comparison with the mountain area. It happens due to the saturated fatty acids with 

the even and odd amount of  atoms of carbon in the chain, monounsaturated fatty 

acids of group ω-7 and ω-9, polyunsaturated fatty acids of group ω-3 and ω-6. 

In the mentioned above tissues in the nonesterified fatty acids and fatty acids of 

lipids the effectiveness of the transformation of the linoleic and linolenic acid 

decreases in their long-chain fatty acids and more unsaturated derivatives. Moreover, 

in the abdomen, thorax and head tissues of honeybees the level of phospholipids is 

reduced. Relative content of saturated fatty acids with the even and odd amount of the 

atoms of carbon in the chain and monounsaturated fatty acids of group ω-7 and ω-9 

increases but the content of polyunsaturated fatty acids of groupω-3 and ω-6 

decreases. All this information indicates that in the foothill and especially in the 

forest steppe areas of the Carpathian region, in comparison with the mountain area, 

according to the content of different forms of fatty acids - general  energetic , 

attractive, functional, metabolic and biological value of  the dandelion and apple tree 

pollen for the body of the honeybees decreases. Furthermore, according to this data 

the antibacterial and antifungal activity of the honeycombs decreases and the fragility 

of their walls increases.  

Key words: natural areas, pollen basket, honeybee tissues, freshly built 

honeycombs, natural honey, heavy metals, fatty acids. 
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