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За сучасними даними міграція ксенобіотиків, в тому числі важких 

металів, в екомережах призвела до збільшення їх концентрації в тканинах 

медоносних бджіл і продукції бджільництва. Важкі метали різними шляхами 

впливають на житєдіяльність та обмінні процеси насамперед жирних кислот в 

організмі медоносних бджіл. Зокрема, двовалентні важкі метали впливають на 

інтенсивність пероксидного окиснення, елонгації та десатурації жирних кислот 

у тканинах медоносних рослин і в організмі комах. Від присутності важких 

металів залежить кількість жирних кислот, які є у тканинах медоносних рослин 

і бджіл в аніонній, неестерифікованій і естерифікованій формах. 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 

біологічній цінності продукції бджільництва.  

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.  

У своїй роботі дисертант накреслив чітку мету – встановити вміст важких 

металів у пилку медоносів і нагромадження їх у бджолиному обніжжі, тканинах 

бджіл, бджолиних стільниках та на інтенсивність утворення різних форм 

жирних кислот і на якість натуральних поліфлорних медів. 

Для досягнення окресленої мети дисертант підібрав конкретні завдання – 

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;  встановити 

концентрацію важких металів, аніонних, неестерифікованих і естерифікованих 

жирних кислот й жирнокислотний склад фосфоліпідів у тканинах черевця, 

грудей та голови медоносних бджіл; дослідити рівень важких металів, 

аніонних, неестерифікованих і естерифікованих жирних кислот у 

свіжопобудованих бджолиних стільниках; встановити вплив вмісту важких 

металів  на основні якісні показники  натуральних поліфлорних медів, 

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

Заходу України. 

Накреслені завдання дисертант повністю виконав, провівши 

цілеспрямовані експериментальні дослідження, на підставі яких вперше  

встановив, що збільшення вмісту важких металів (Феруму, Цинку, Купруму, 

Хрому, Нікелю, Плюмбуму й Кадмію) у пилку кульбаби лікарської та яблуні 

домашньої, отриманого 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 біотичну цінність пилку місцевих 

медоносів для організму бджіл; з’ясував, що в тканинах тіла бджіл передгірної 

та лісостепової мікропопуляцій, порівняно з гірської мікропопуляцією на 

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

Хрому, Нікелю, Плюмбуму й Кадмію), аніонних жирних кислот, натомість 

зменшується концентрація неестерифікованих та естерифікованих жирних 

кислот і фосфоліпідів, що негативно впливає на забезпечення організму 

медоносних комах енергетичними і біоактивними метаболітами, структурними 

пластичними речовинами; дослідив, що у свіжопобудованих стільниках 

передгірної та лісостепової мікропопуляцій бджіл, порівняно з гірською 



мікропопуляцією на Заході України, зростає вміст важких металів (Феруму, 

Цинку, Купруму, Хрому, Нікелю, Плюмбуму й Кадмію),  збільшується 

концентрація аніонних жирних кислот і зменшується кількість 

неестерифікованих та естерифікованих жирних кислот, що істотно знижує 

антибактеріальні й антигрибкові властивості стільників і, водночас підвищує 

крихткість їхніх стінок; встановив збільшення рівнів акумуляції важких металів 

(Феруму, Цинку, Купруму, Хрому, Нікелю, Плюмбуму й Кадмію) у меді бджіл 

у напрямку від гірської, передгірної до лісостепової зони Заходу України, при 

цьому найбільш екобезпечний і найвищої якості мед можна отримати з 

гірськокарпатських пасік. 

Робота дисертанта 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", номер держреєстрації 0116U004270, де автор 

вивчав вміст важких металів, аніонних, неестерифікованих і естерифікованих 

жирних кислот у бджолиному обніжжі, тканинах медоносних бджіл і 

бджолиних стільниках та концентрацію важких металів у натуральних 

поліфлорних медах. 

Вся проведена дисертантом робота описана в представленій до захисту 

дисертації на 197 сторінках машинописного тексту та складається зі вступу, 

огляду літератури, матеріалів і методів досліджень, результатів досліджень, 

аналізу та узагальнення одержаних результатів, висновків, практичних 

рекомендацій, списку використаної літератури та додатків. Список 

використаної літератури містить 265 джерел, з яких 139 латиною. Робота 

містить 29 таблиць та 8 рисунків, які займають 27 сторінки. 

У вступі автор дисертаційної роботи, виходячи із сучасних даних 

наукової літератури, об’єктивно та глибоко обгрунтовує актуальність теми, 

описує об’єкт, предмет і методи дослідження, визначає особистий внесок, 

вказує  місця і дати апробації та кількість друкованих праць за результатами 

експериментальних досліджень.  



В огляді літератури дисертант вказує на те, що існує прямий зв’язoк 

кoнцентрaції вaжких метaлiв у ґрунтi, рoслиннoму нектaрi тa пилку, ткaнинaх 

медoнoсних бджiл i прoдуктaх бджiльництвa (медi тa вocку). Це зумoвленo тим, 

щo рoзчиннi у вoдi cпoлуки вaжких метaлiв вiльнo прoникaють в ґрунт, 

включaються в трофічні ланки тa зaсвoюються рoслинaми. Aгрoхiмiчнi 

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. Ocтaннi є пoпередникaми меду тa перги. 

Пoїдaючи забруднений мед і пергу, кoмaхи нaгрoмaджують вaжкi метaли у 

свoїх ткaнинaх. Мінерaльнi елементи регулюють прoцеси функцiонувaння 

нервoвoї, iмуннoї, відтвoрнoї тa oкиcнoї cиcтем oргaнiзму кoмaх, який відчутно 

реaгує нa збiльшення концентрації ioнiв вaжких метaлiв. Прoблемa присутності 

вaжких метaлiв у cиcтемi «ґрунт–рocлинa–квiткoвий нектaр–натуральний мед i 

бджолине обніжжя–перга–ткaнини медoнocних бджiл» пoлягaє в нacтупнoму. 

Хімічні елементи в ткaнинaх рocлин i медoнocних бджiл задіяні у прoцесах 

cинтезу, деcaтурaцiї тa oкиcнення жирних киcлoт. Вaжкi метaли зaлежнo вiд 

кoнцентрaцiї мoжуть змiнювaти зaбезпеченicть oргaнiзму бджiл енергетичним, 

структурним і біологічно активним матеріалом. Це зумовлено тим, що тканини 

рослин за допомогою ензимних систем, які активуються важкими металами, 

здатні синтезувати насичені, мононенасичені та поліненасичені жирні кислоти. 

Тканини комах за допомогою цих же ензимних систем здатні синтезувати 

тільки насичені та мононенасичені жирні кислоти. Тканини комах не здатні 

синтезувати поліненасичені жирні кислоти. Тому такі поліненасичені жирні 

кислоти, як лінолева та ліноленова, повинні надходити в їх організм з кормом. 

Дисертант приходить до висновку, що в літературі відсутні дані щодо вмісту 

важких металів і різних форм жирних кислот у бджолиному обніжжі, тканинах 

медоносних бджіл, бджолиних стільниках та важких металів у натуральних 

поліфлорних медах, отриманих із вуликів, розміщених у гірській карпатській, 

передгірній і лісостеповій зонах Заходу України. Немає даних щодо основних 



якісних показників натуральних поліфлорних медів, отриманих із вуликів, 

розміщенних у наведених вище природних зонах Заходу України.  

У розділі “Матеріали і методи досліджень”  дисертант описує схему та 

методи проведення досліджень. Модельні екосистеми мікропопуляцій 

медоносних бджіл породи карпатська, були підібрані дисертантом на базі 

приватних пасічних господарств гірської, передгірної та лісостепової територій 

Львівської області з різними природно-кліматичними умови й екологічною 

ситуацією.  

Для оцінювання інтенсивності техногенного навантаження на довкілля, 

де знаходяться модельні мікропопуляційні екосистеми, дисертант визначав 

вміст важких металів (Феруму, Цинку, Купруму, Хрому, Нікелю, 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.  

У дисертаційній роботі використані екологічні (характеристика 

екосистем), біохімічні (спектрофотометричні й хроматографічні) та статистичні 

(середні величини, похибка середніх величин і вірогідність різниці між 

середніми величинами) методи досліджень. Використані в роботі екологічні та 

біохімічні методи досліджень висвітлені докладно. Зокрема, детально 

висвітлені природно-кліматичні умови й екологічна ситуація в різних 

природних зонах Заходу України, а також методи визначення вмісту окремих 

мікроелементів, жирнокислотного складу фосфоліпідів і основних якісних 

показників натуральних поліфлорних медів. 

Слід відмітити, що в роботі використані такі сучасні методи досліджень, 

як атомно-абсорбційна спектрофотометрія для визначення вмісту окремих 

мікроелементів, хроматографія в тонкому шарі сорбенту – для визначення 

вмісту фосфоліпідів, газорідинна хроматографія – для визначення вмісту різних 

форм жирних кислот і жирнокислотного складу фосфоліпідів. 

Отримані результати експериментальних досліджень оброблено 

стататистично з використанням сучасної комп'ютерної програми Origin для 



визначення середньої величини, помилки середньої величини та вірогідності 

різниці між середніми величинами. 

Представляють наукову новизну та практичну цінність результати 

експериментальних досліджень дисертанта. Зокрема, ним вперше встановлено, 

що в пилку з кульбаби лікарської яблуні домашньої, отриманих із вуликів 

передгірної та лісостепової мікропопуляційних екосистем, порівняно з пилком 

із кульбаби лікарської та яблуні домашьої, відібраного з вуликів гірської 

мікропопуляційної екосистеми, є вірогідно більший вміст Феруму, Цинку, 

Купруму, Хрому, Нікелю, Плюмбуму та Кадмію. У цьому пилку особливо 

вагомо збільшується кількість Кадмію. Також помітно збільшується 

концентрація Хрому. При цьому з’ясовано, що кульбаба лікарська є значно 

активнішим акумулятором важких металів у пилку порівняно з яблунею 

домашньою. Практично усі важкі метали в середньому у вдвічі більшій 

кількості нагромаджуються у пилку кульбаби, ніж в яблуні. 

Одночасно встановлено, що в бджолиному обніжжі модельних 

мікропопуляцій у напрямку від гірської до лісостепової зони, як наслідок 

більшої концентрації важких металів, поступово зростає вміст аніонних 

насичених, мононенасичених і поліненасичених жирних кислот та зменшується 

концентрація їх неестерифікованих і естерифікованих форм.  

Таким чином дисертантом встановлено, що у 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. 

Отже, 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. 

Дисертантом досліджувались закономірності концентрації важких 

металів у тканинах бджіл, вмісту у них різних форм жирних кислот і 



жирнокислотний склад фосфоліпідів залежно від умов життєдіяльності 

бджолиних мікропопуляцій. У цих дослідженнях вперше встановлено, що в 

тканинах черевця, грудей і голови медоносних бджіл передгірної та особливо 

лісостепової мікропопуляцій, порівняно з гірською мікропопуляцією, є 

вірогідно більший вміст Феруму, Цинку, Купруму, Хрому, Нікелю, Плюмбуму 

та Кадмію.  

При цьому в 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. Одночасно 

зменшується концентрація неестерифікованих і естерифікованих 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 і естерифікованих жирних кислот, як 

результат дії Цинку, котрий входить у склад третьої, четвертої, п’ятої та шостої 

десатураз, які несуть відповідальність за цей процес, 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 зменшується концентрація 

фосфоліпідів. Одночасно в згадуваному класі ліпідів, який в основному 

входить в структуру клітинних мембран, зростає відносний вміст насичених і 

мононенасичених жирних кислот та зменшується – поліненасичених жирних 

кислот. Це також може спричинити погіршення забезпечення організму 

медоносних бджіл структурним і біологічно активним матеріалом.  

Проведені дисертантом 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. Зокрема, виявлена найтісніша пряма 

залежність між вмістом Кадмію та мононенасиченими аніонними жирними 

кислотами, обернена зі містом мононенасичених і поліненасичених жирних 

кислот у складі естерифікованих жирних кислот та обернена між вмістом 

насичених естерифікованих жирних кислот і Плюмбуму. Загалом концентрація 

аніонних жирних кислот у тканинах медоносних бджіл позитивно корелює з 

вмістом Кадмію, неестерифікованих і естерифікованих – негативно. З вмістом 

Плюмбуму наведені вище різниці кореляції ще тісніші.  

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 

медоносних 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. 

Дисертантом встановлені закономірності нагромадження важких металів, 

аніонних, неестерифікованих й естерифікованих жирних кислот у бджолиних 

стільниках, відібраних у мікропопуляціях гірської, передгірної та лісостепової 

зон Заходу України. Зокрема, вперше встановлено, що в свіжопобудованих 

бджолиних стільниках (язиках), отриманих із вуликів, розміщених у 

передгірній та лісостеповій мікропопуляційних екосистемах, порівняно зі 

стільниками, відібраними з вуликів гірської мікропопуляційної екосистеми, є 

вірогідно більший вміст таких важких металів, як Ферум, Цинк, Купрум, Хром, 

Нікель, Плюмбум і Кадмій. При цьому виявлено, що в стільниках, отриманих з 

вуликів, розміщених у лісостеповій зоні Заходу України, міститься найбільша 

кількість Феруму, Цинку та Плюмбуму. Слід відмітити, що концентрація 

Феруму в бджолиних стільниках у напрямку від гірської зони до лісостепової 

збільшується у чотири рази, а Кадмію – у три рази. 

У досліджуваних бджолиних стільниках (язиках), як результат дії більшої 

концентрації важких металів, за рахунок насичених жирних кислот зростає 

вміст аніонних жирних кислот та зменшується – неестерифікованих і 



естерифікованих жирних кислот. 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. 

Дисертантом  також вперше 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. Зокрема 

встановлено, що в натуральних поліфлорних медах, отриманих із вуликів, 

розміщених у передгірній та особливо лісостеповій зонах Заходу України, 

міститься найбільша кількість усіх досліджених важких металів. Одночасно в 

цих медах зменшується діастазне число, вміст відновлювальних цукрів та 

проліну, але підвищується рівень гідроксиметилфурфуролу.  

У результаті проведених досліджень дисертант констатує, що 

найнебезпечнішими показниками техногенного забруднення довкілля важкими 

металами є елементи Плюмбум і Кадмій. Динаміка вмісту цих важких металів у 

різних компонентах мікропопуляційних екосистемах бджіл свідчить про 

систематичне збільшення концентрації даних елементів від гірської зони 

Заходу України до лісостепової. При цьому в натуральних поліфлорних медах 

модельних популяцій на Заході України містяться неістотні кількості («сліди») 

Кадмію.  

На основі результатів експериментальних досліджень дисертант 

рекомендує виробництву способи покращення якісних показників натуральних 

поліфлорних медів. 



Автореферат повністю відображає зміст дисертаційної роботи. 

Результати експериментальних досліджень висвітлені в 12 наукових працях, з 

яких 8 статей у виданнях, що входять до переліку фахових видань ДАК 

України. 

Незважаючи на високий рівень дисертаційної роботи, суттєвий її вклад 

у виясненні впливу екологічних умов у різних природних зонах Заходу України 

на життєдільність медоносних бджіл і якісні показники натуральних 

поліфлорних медів вона має ряд недоліків:  

– в огляді літератури недостатньо висвітлені екоумови в різних 

природних зонах Заходу України;  

– в огляді літератури мало уваги приділено участі Купруму та Цинку в 

обміні жирних кислот  в організмі бджіл;  

– чому для оцінювання різних природних екосистем були відібрані 

пилок із кульбаби лікарської та яблуні домашньої;  

– чому для дослідження впливу різних природних екосистем на 

організм медоносних бджіл були підібрані різні окремі форми жирних кислот і 

жирнокислотний склад фосфоліпідів; 

– не пояснюється той факт, чому за впливу різних природних екосистем 

у тканинах медоносних бджіл змінюється вміст незамінних поліненасичених 

жирних кислот родин ω-3 і ω-6; 

– чому, рухаючись трофічним ланцюгом, головного продукту 

бджільництва – меду – найбільше значно досягає такий токсикант, як 

Плюмбум; 

– чи можна за результатами експериментальних досліджень говорити 

про синергічну дію досліджуваних важких металів різних природних екосистем 

на вміст окремих форм жирних кислот у тканинах медоносних бджіл і якісні 

показники натуральних поліфлорних медів; 

– з методики не зрозумілим є спосіб формування піддослідних 

бджолиних сімей та недостатньо висвітлено вивчення інтенсивності 

забруднення меду важкими металами у різних зонах, що потребує додаткового 

пояснення. 



ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

Наведені зауваження не знижують наукової та практичної цінності 

результатів експериментальних досліджень рецензованої роботи. Дисертантом 

проведено принципово нові дослідження, які започаткували новий 

перспективний напрямок досліджень впливу різних природних екосистем на 

обмінні процеси в організмі бджіл і якісні та біологічні показники натуральних 

медів. 

Отримані дисертантом дані розкривають деякі сторони механізму 

впливу різних природних екосистем на обмінні процеси в організмі та 

продуктивні ознаки медоносних бджіл. 

Представлена до захисту дисертаційна робота є самостійною, 

завершеною працею автора. Знання й виклад даних літератури та аналіз 

отриманих результатів власних досліджень свідчать, що дисертант цілком 

підготовлений до проведення самостійних експериментальних досліджень 

впливу різних природних екосистем на обмінні процеси в організмі та 

продуктивні ознаки медоносних бджіл. 

На підставі викладеного вважаю, що рецензована робота відповідає 

вимогам ДАК до кандидатських дисертацій, а її автор заслуговує на 

присудження наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за 

спеціальністю 03.00.16 - екологія. 
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завідувач кафедри екології та охорони навколишнього середовища Вінницького 
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