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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми дослідження. Відповідно до принципів сталого 

розвитку, одним із актуальних завдань сьогодення є забезпечення населення в 

достатній кількості високоякісними і безпечними продуктами харчування як 

рослинного, так і тваринного походження (Kates, Parris & Leiserowitz, 2012). 

Відомо, що якість і безпека продуктів харчування знаходяться в прямій 

залежності від екологічних умов виробництва продовольчої сировини. 

Важливою ланкою виробництва продукції тваринництва є рослинність 

природних кормових угідь, яка характеризується низькою собівартістю 

порівняно з культурними угіддями (Снітинський, Гнатів i Лoпотич, 2018). 

Однак, природні кормові угіддя в умовах техногенезу зазнають, на деяких 

територіях, значного антропогенного навантаження, що призводить до 

забруднення ґрунтів різними токсикантами, зокрема, важкими металами, 

такими як Pb, Сd, Zn та Cu (Gowin & Grygierzec, 2005; Wowkonowicz, 

Malowaniec & Niesiobędzka, 2011). Головними джерелами забруднення 

природних кормових угідь є промисловість, автотранспорт, хімізація галузі 

рослинництва. Використання за таких умов фітоценозів у якості кормової 

сировини як для свійських, так і для диких тварин підвищує ризик надходження 

в їх організми важких металів, що ставить під загрозу одержання безпечної і 

якісної продукції, а забруднені ґрунти можуть бути виведені із 

сільськогосподарського користування (Лихочвор i Петриченко, 2020). 

Практика показує, що екологічний стан природних кормових угідь з року в 

рік погіршується, в тому числі і через забруднення їх токсикантами. Відомо, що 

щороку до навколишнього середовища надходить понад 6 млн т шкідливих 

речовин, які містять у своєму складі важкі метали, кількість яких у 

компонентах екосистем стрімко зростає. Важкі метали, потрапляючи в ґрунти 

природних кормових угідь, долучаються до малого колообігу речовин, що 

підвищує ризик потрапляння їх у кормову сировину (Bolan et al, 2014; 

Лопушняк, Августинович i Бортнік, 2016).  

Водночас, інтенсивність накопичення важких металів у фітомасі, в умовах 

різного ступеню техногенного навантаження на природні кормові угіддя 

Вінниччини, вивчено недостатньо. Тому виникає потреба у детальному 

дослідженні інтенсивності забруднення фітоценозів природних кормових угідь 

важкими металами. Пріоритетність таких завдань викликана соціальним 

фактором, а саме зниженням техногенного впливу на населення через 

перешкоджання трансформації токсикантів забруднення в рослинній кормовій 

сировині. 

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

Дисертаційна робота виконана в рамках програми НДР Вінницького 

національного аграрного університету «Особливості формування 

продуктивності сільськогосподарських культур у системі типової сівозміни за 

зміни клімату в умовах Лісостепу Правобережного України» на 2017–2020 рр. 

(ДР № 0117U003145). 
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Мета і завдання дослідження. Метою роботи було встановлення рівнів 

накопичення Pb, Cd, Zn, Cu у ґрунтах і фітомасі травостою лук та 

обґрунтування заходів ремедіації забруднених природних кормових угідь 

Східного Поділля. 

Для досягнення мети були визначені такі завдання: 

– вивчити сучасний стан фітоценозів природних кормових угідь Східного 

Поділля; 

– вивчити інтенсивність накопичення Pb, Cd, Zn, Cu у фітоценозах 

суходільних низинних лук (абсолютні суходоли, нормальні суходоли, суходоли 

надмірного зволоження); 

– дослідити інтенсивність накопичення у фітоценозах суходільних 

низинних лук у межах локального забруднення від автомобільного та 

залізничного сполучення; 

– вивчити вплив агрохімічних способів відновлення природних кормових 

угідь на інтенсивність накопичення Pb, Cd, Zn, Cu фітоценозів суходільних 

низинних лук. 

Об’єкт дослідження – ґрунти й фітоценози лук природних кормових угідь 

Вінниччини.  

Предмет дослідження – інтенсивність нагромадження Pb, Cd, Zn, Cu у 

ґрунтах і фітоценозах природних кормових угідь в умовах різних джерел 

техногенного навантаження.  

Методи дослідження. Під час виконання завдання дослідження 

використовувалися методи: аналітичний (огляд літератури, узагальнення 

відомої проблематики), польові (вивчення видового складу різнотрав’я); 

лабораторні (визначення концентрації Pb, Cd, Zn, Cu в ґрунтах і фітомасі); 

статистичні (біометрична обробка одержаних результатів) та виробнича 

апробація. 

Наукова новизна одержаних результатів. Внаслідок теоретичного аналізу 

та проведених польових і лабораторних дослідів вивчено інтенсивність 

нагромадження Pb, Cd, Zn, Cu фітоценозів суходільних низинних лук 

природних кормових угідь за різного техногенного забруднення. 

Уперше: 

– проведено оцінку інтенсивності накопичення рослинами абсолютних 

суходолів, нормальних суходолів та суходолів надмірного зволоження 

суходільних низинних лук Вінниччини Pb, Cd, Zn та Cu в умовах різного 

техногенного забруднення. Установлено перевищення ГДК у фітомасі важких 

металів, зокрема кадмію у 1,01 раза, на територіях суходолів надмірного 

зволоження, прилеглих до залізничного сполучення;  

– виявлено схильність фітомаси суходолів надмірного зволоження до вищої 

акумуляції важких металів, які можуть перевищувати ГДК у 1,18 раза по 

свинцю та у 1,1 раза по кадмію (порівняно з лучними екосистемами 

абсолютних і нормальних суходолів) і набувати категорії техногенно 

забруднених угідь; 
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– установлено, що за докорінного поліпшення природних кормових угідь в 

зонах інтенсивних локальних викидів можливо досягти нижчої активності 

накопичення важких металів фітомасою різнотрав’я вже на першому році 

вегетації та пришвидшити очищення кормової продукції на другому і третьому 

роках вегетації; 

– з’ясовано, що в умовах локальних техногенних емісій, де є природні 

кормові угіддя, за їх докорінного поліпшення, на тлі внесення дефекату й 

органічного добрива, спостерігається високий рівень зниження вмісту свинцю 

та кадмію у злаково-бобовій травосуміші. 

Удосконалено прогнозування інтенсивності надходження Pb, Cd, Zn та Cu у 

рослини природних кормових угідь в умовах техногенного навантаження на 

основі вивчення коефіцієнтів накопичення. 

Набуло подальшого розвитку розуміння особливостей накопичення у 

фітомасі природних кормових угідь Pb, Cd, Zn та Cu в умовах різного 

техногенного забруднення у Східному Поділлі. 

Практичне значення одержаних результатів досліджень. За одержаними 

результатами застосовані у виробництво оптимальні способи поліпшення стану 

природних кормових угідь в умовах локального техногенного забруднення, що 

забезпечило зниження забруднення фітомаси важкими металами Pb, Сd, Zn та 

Cu. Результати досліджень пройшли виробничу перевірку та впроваджені у 

практику ФГ «Дзялів», с. Кам´яногірка Жмеринського району Вінницької 

області та СФГ «Володимир», с. Шершні Тиврівського району Вінницької 

області, що підтверджено актами виробничої перевірки. 

Матеріали дисертаційної роботи впроваджено у наукову та навчальну 

роботу для підготовки фахівців спеціальності 101 «Екологія» Вінницького 

національного аграрного університету при викладанні дисциплін 

«Сільськогосподарська екологія» та «Техноекологія», що підтверджено 

довідкою впровадження результатів наукових досліджень у навчальний процес 

Вінницького національного аграрного університету.  

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є результатом 

наукових досліджень дисертантки. Авторкою розроблено наукову концепцію, 

яку покладено в основу дисертаційної роботи, особисто проведено аналіз 

літературних першоджерел, виконано експериментальну частину та її аналіз, 

сформовано висновки та пропозиції виробництву, а також реалізовано 

апробацію і впровадження у виробництво 

Апробація результатів дослідження. Участь у Всеукраїнській науково-

практичній конференції «Молодіжний науковий форум», секція «Екологічні 

проблеми України та шляхи їх подолання», тема доповіді: «Забруднення 

важкими металами злаково-бобового різнотрав’я природних кормових угідь 

Центрального Лісостепу», 10 червня 2020 р., м. Ладижин; участь у 

Всеукраїнській науково-практичній конференції «Використання інноваційних 

технологій в агрономії», секція «Агротехнології та екологічні чинники 

підвищення продуктивності агроценозів та збереження родючості ґрунтів», 
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тема доповіді: «Оцінка інтенсивності забруднення важкими металами 

фітоценозів суходільних низинних лук», 3-4 червня 2020 р., м. Вінниця. 

 Публікації. За темою дисертаційного дослідження опубліковано 8 статей, з 

яких 7 – у наукових фахових збірниках України, і 1 – у виданні, включеному до 

міжнародних науково-метричних баз, та 2 – у матеріалах конференцій.  

Структура та обсяг роботи. Дисертаційна робота викладена на 192 стор. 

комп’ютерного тексту, з них 124 стор. – основна частина, містить анотацію, 

вступ, огляд літератури, умови та методи проведення досліджень, результати 

досліджень, висновки та пропозиції виробництву, список першоджерел та 

додатків. Розділи результатів досліджень містять 34 таблиці, 12 рисунків, 36 

додатків. Список цитованої літератури включає 262 джерела, з них латиницею – 

27. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 
 

Розділ 1. ПРИРОДНІ КОРМОВІ УГІДДЯ СХІДНОГО ПОДІЛЛЯ, ЇХНІЙ 

СТАН І ЗАГРОЗИ В УМОВАХ ТЕХНОГЕНЕЗУ (огляд літератури) 
 

На основі сучасної наукової інформації проаналізовано еколого-

фітоценотичні особливості природних кормових угідь Східного Поділля, 

забруднення навколишнього середовища важкими металами та наслідки 

накопичення їх фітоценозами кормової сировини. 

Серед природних кормових угідь Вінниччини найбільш цінними для 

одержання кормової сировини як для свійських, так і для диких тварин є 

нормальні суходоли, які характеризуються високою продуктивністю та 

придатністю до використання на них сучасних способів їх поліпшення.  

Серед рослинності, яка зростає на природних кормових луках та має високу 

кормову цінність, необхідно виділити конюшину лучну, конюшину рожеву, 

конюшину білу, лядвенець рогатий (бобові) та тимофіївку лучну, грястицю 

збірну та райграс пасовищний (злакові).  

Природні кормові угіддя, як складова навколишнього природного 

середовища, зазнають постійного техногенного впливу від сучасних джерел 

забруднення, що підвищує ризик їх продуктивного використання. Особливе 

занепокоєння викликає зростання надходжень у ґрунти з подальшим 

включенням у міграційні ланцюги до рослин таких токсикантів як кадмій і 

свинець, які здатні в декілька десятків разів і більше накопичуватись у фітомасі 

порівняно з ґрунтами. 

Рослинність є ключовим елементом у трофічному ланцюгу міграції важких 

металів до організму тварин. Це негативно впливає на їхній організм, а також 

спричинює накопичення цих токсикантів у їхніх органах і крові, а згодом і в 

тваринній продукції (Проданчук i Мудрий, 2001; Kidd, Domínguez-Rodríguez, 

Díez & Monterroso, 2007; Федорук i Ковальчук, 2007; Fiałkowski, Kacprzak, 

Grobelak & Placek, 2012; Разанов i Ткачук та ін., 2017; Постернак, 2018). 

Використання її, як продовольчої сировини буде підвищувати ризик 

негативного техногенного впливу на здоров’я населення.  
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Розділ 2. УМОВИ, ПРОГРАМА ТА МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕНЬ  
 

Загальна площа території Вінницької області 26,5 тис. км
2
, 4,4% території 

України. Область розташована в лісостеповій смузі правобережної України. 

Територія суходолу становить 2606,4 тис. га, або 98,4% від загальної площі, 

решта (1,6%) зайнята внутрішніми водами. Найпоширенішими ґрунтами у 

Вінницькій області є сірі лісові та чорноземи. Головними ґрунтотвірними 

породами є леси та лесоподібні суглинки.  

Ґрунтові води на більшій частині провінції залягають на глибині 10–15 м, на 

терасах річок – 5–10 м, а в зниженнях – 2,5–3 м. Ступінь родючості ґрунту 

значною мірою залежить від механічного складу. У Лісостепу Правобережному 

переважають суглинкові ґрунти: на півночі – легко- і середньо-, а на півдні – 

важкосуглинкові. Ґрунтовий покрив порівняно однорідний. Найбільш 

поширеними є сірі опідзолені ґрунти та чорноземи. 

Рослинний покрив кормових угідь – надзвичайно динамічна система, що 

легко піддається змінам навіть через незначне погіршення екологічних умов 

або особливостей господарювання. Продуктивність пасовищ та сіножатей 

пов’язана із біорізноманіттям цього виду агроландшафтів, а тому їх захист та 

відновлення – першочергові завдання як для підтримання ефективного 

сільськогосподарського виробництва, так і для захисту природи. Природних 

степових угідь, які можна використовувати як природні сіножаті та пасовища, 

залишилось дуже мало, а тому на аграрний сектор покладено процес 

відтворення та збереження біорізноманіття. Площа природних кормових угідь 

Вінницької області 237,7 тис. га (Зінченко, 1994).  

Науково-господарські дослідження з вивчення інтенсивності нагромадження 

Pb, Cd, Zn та Cu фітоценозами суходільних низинних лук природних кормових 

угідь за різного техногенного навантаження проводили протягом 2016–2019 

років в умовах Східного Поділля на території Вінниччини. Експериментальні 

дослідження за темою дисертаційної роботи проводили згідно схеми 

досліджень (рис. 1), яка включала три напрямки.  

Перший напрямок досліджень включав вивчення інтенсивності забруднення 

фітомаси рослин природних кормових угідь важкими металами (Pb, Cd) та 

важкими металами – мікроелементами (Zn, Cu) в умовах суходільних низинних 

лук на території Вінниччини. 

Другий напрямок дослідження охоплював вивчення інтенсивності 

накопичення, в ґрунтах природних кормових угідь, важких металів в умовах 

локального забруднення абсолютних і нормальних суходолів та суходолів 

надмірного зволоження, розташованих біля автодоріг районного і обласного 

сполучення. 

Третій напрямок досліджень був спрямований на вивчення інтенсивності 

забруднення важкими металами ґрунтів і рослинності природних кормових лук 

(нормальних суходолів) за поверхневого та докорінного їхнього поліпшення.  

Відбір проб ґрунту для аналізу проводили методом конверту, який 

ґрунтувався на відборі ґрунтовим буром за глибиною обробки ґрунтів (20–25 

см) у п’яти точках при поверхневому та докорінному поліпшенні природних 
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кормових угідь, а на звичайних луках без застосування цих заходів на глибині 

4–5 см; підготовка проб ґрунту, шляхом очищення від залишків вегетативної 

маси, формування з п’яти проб об’єднаної проби, розміщення в пакети та 

маркування з уточненням місця відбору та його особливостей. 
 

Нагромадження важких металів фітомасою природних кормових лук

Інтенсивність накопичення 

фітомасою природних 

кормових лук важких металів за 

загального фонового 

забруднення 

Інтенсивність накопичення 

фітомасою природних кормових 

лук важкими металами у зоні 

локального забруднення внаслідок 

використання автомобільного  та 

залізничного транспорту

Інтенсивність накопичення 

фітомасою природних кормових 

лук важкими металами за 

поверхневого та докорінного їх 

поліпшення

Абсолютні 

суходоли

Нормальні 
суходоли

Суходоли 

надмірного 

зволоження

Абсолютні 

суходоли

Нормальні 
суходоли

Суходоли 

надмірного 

зволоження

Нормальні суходоли

Поверхневе 

поліпшення

Докорінне 

поліпшення

Інтенсивність накопичення 

злаково-бобовою рослинністю Pb, 

Cd, Zn та Cu

Коефіцієнти  небезпеки та 

накопичення Pb, Cd, Zn та Cu 

злаково-бобовою рослинністю

Інтенсивність накопичення 

фітомасою Pb, Cd, Zn та Cu

Коефіцієнти небезпеки та 

накопичення фітомасою

 Pb, Cd, Zn та Cu

Інтенсивність накопичення 

фітомасою Pb, Cd, Zn та Cu

Коефіцієнти небезпеки та 

накопичення фітомасою

 Pb, Cd, Zn та Cu

 

Рис.1 Загальна схема досліджень 
 

Коефіцієнт небезпеки важких металів у ґрунтах і фітомасі визначали 

розрахунково за співвідношенням кількості металу та мікроелементу у ґрунті і 

рослині до гранично допустимої концентрації (ГДК) за формулою: 
  

Кнеб. = 
Концентрація забруднювача в фітомасі

ГДК
  

Коефіцієнт накопичення важких металів у фітомасі визначали за формулою: 
 

Кнак. = 
Концентрація забруднювача в фітомасі

Концентрація забруднювача у грунтах 
  

 

Мінеральні добрива в ґрунти природних кормових угідь вносили у вигляді 

аміачної селітри (N60), суперфосфату простого (P45), калію хлористого (K45). 

Визначення важких металів у ґрунтах та рослинному біорізноманітті проводили 

атомно-абсорбційним методом у Вінницькій філії державної установи Інститут 

охорони грунтів України.  

Матеріали досліджень обробляли, використовуючи загальноприйняті 

статистичні методи із визначенням критерію Стьюдента. При цьому 

вираховували середні арифметичні величини (М), середнє квадратичне 

відхилення (m) та достовірність різниці між середніми величинами (критерій 

Р). Для показу ймовірності в таблицях прийняті умовні позначення: P<0,05; 

P<0,01; P<0,001.  
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Розділ 3. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ АНАЛІЗ. ВМІСТ ВАЖКИХ 

МЕТАЛІВ В ЕКОСИСТЕМАХ ПРИРОДНИХ ЛУК ВІННИЧЧИНИ ЗА 

ЗАГАЛЬНОГО ФОНОВОГО ЗАБРУДНЕННЯ 
 

Аналіз фітоценозів абсолютних суходолів у зоні досліджень показує, що 

представниками травостою тут є костриця овеча (Festuca ovina L.), костриця 

лучна (Festuca pratensis), мітлиця звичайна (Agrostis capillaris), пирій повзучий 

(Elytrigia repens), види роду чебрець (Thymus L.), види роду біловус (Nardus L.). 

В незначних кількостях зустрічаються конюшина повзуча (Trifolium repens), 

горошок лучний (Písum pratensis), деревій звичайний (Achillea millefolium), види 

роду мишій (Setaria), види роду подорожник (Plantago), види роду кульбаба 

(Taraxacum F. H. Wigg), лядвенець рогатий (Lotus corniculatus).  

В умовах нормальних суходолів рослинне різноманіття включає: райграсс 

пасовищний (Lolium perenne), тимофіївка лучна (Phleum pratense), лядвенець 

рогатий (Lotus corniculatus), конюшина рожева (Trifolium hybridum), конюшина 

лучна (Trifolium pratense), деревій звичайний (Achillea millefolium), горошок 

лучний (Písum pratensis), грястиця збірна (Dаctylis glomerаta), буркун білий 

(Мelilotus albus), пирій (Elymus repens), кульбаба (Leоntodon). 

 Рослинність суходолів надмірного зволоження представлена переважно 

осокою (Carex), порівняно менше – щучником дернистим (Deschampsia 

cespitosa), та біловусом лучним (Nardus pratense), тонконогом струнким 

(Tamarix gracilis Willd), конюшиною лучною (Trifolium pratense), стоколосом 

безостим (Bromus inermis). 

Рослинність в умовах низин природних низинних лук зазнає постійного 

впливу як природно-кліматичних умов, так і техногенного впливу, що знижує 

стійкість їх ценозів. Тому збереження фітоценозів за таких умов потребує 

компетентного підходу, що ґрунтується на глибокому аналізі постійного 

моніторингу їх агроекологічного стану. 

Результати досліджень показали (табл. 1), що концентрація важких металів 

у ґрунтах абсолютних суходолів в середньому на досліджуваних територіях 

коливалась по свинцю від 2,8 мг/кг до 3,0 мг/кг, по кадмію від 0,48 мг/кг до 

0,5 мг/кг.  

У ґрунтах нормальних суходолів на досліджуваних територіях концентрація 

свинцю була в межах від 2,8 мг/кг до 3,1 мг/кг, тоді як кадмію від 0,47 мг/кг до 

0,51 мг/кг.  

В умовах суходолів надмірного зволоження на досліджуваних територіях 

вміст у ґрунті свинцю був у межах від 3,1 мг/кг до 3,3 мг/кг, кадмію від 0,49 

мг/кг до 0,53 мг/кг. 

Концентрація цинку у ґрунтах абсолютних суходолів була в межах від 9,3 

мг/кг до 14,2 мг/кг, а міді від 0,14 мг/кг до 0,17 мг/кг. У ґрунтах нормальних 

суходолів вміст цинку коливався у межах від 10,5 мг/кг до 14,7 мг/кг, а міді від 

0,18 мг/кг до 0,19 мг/кг. 

Вміст важких металів у ґрунтах суходолів надмірного зволоження був по 

цинку в межах від 17,2 мг/кг до 20,1 мг/кг, а по міді від 0,19 мг/кг до 0,21 мг/кг. 

 

http://collectedpapers.com.ua/hfs/biogeography/herbaceous_plants/konyushina-povzucha-trifolium-repens-l
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Таблиця 1  

Вміст рухомих форм важких металів у фітомасі природних кормових угідь, 

мг/кг (в середньому за 2016-2018 рр.), (n=4, M±m) 

Дослідний 

матеріал 

 

Свинець Кадмій 

Роки досліджень 

Середнє 

Роки досліджень 

Середнє 
2016 2017 

 

2018 

 

2016 2017 2018 

Різнотрав’я 

абсолютних 

суходолів  

1,24 1,32 1,27 1,27±0,03* 0,064 0,060 0,071 0,065±0,007** 

Різнотрав’я 

нормальних 

суходолів  

0,87 0,98 0,94 0,93±0,027*** 0,052 0,047 0,054 0,051±0,006 

Різнотрав’я 

суходолів 

надмірного 

зволоження  

2,14 2,27 2,31 2,24±0,031 0,080 0,085 0,089 0,084±0,003 

 

Вміст свинцю у різнотрав’ї суходолів надмірного зволоження був в межах 

від 2,14 мг/кг до 2,31 мг/кг, а кадмію від 0,080 до 0,089 мг/кг. Водночас 

необхідно відзначити, що концентрація свинцю і кадмію у різнотрав’ї 

суходолів надмірного зволоження була вищою відповідно у 2,4 та 1,6 раза 

порівняно з травостоєм нормальних суходолів та у 1,7 раза і 1,3 раза з 

абсолютними суходолами. Тобто, концентрація свинцю і кадмію була найвища 

у фітомасі на суходолах надмірного зволоження, однак, вона не перевищувала 

ГДК. 

 

Таблиця 2  

Вміст рухомих форм важких металів у фітомасі травостою природних 

кормових угідь, мг/кг (в середньому за 2016-2018 рр.), (n=4, M±m) 

Дослідний 

матеріал 

 

Цинк Мідь 

Роки досліджень 

Середнє 

Роки досліджень 

Середнє 
 

2016 

 

2017 2018 2016 2017 2018 

Різнотрав’я 

абсолютних 

суходолів  

8,2 7,2 8,0 7,8±0,07** 1,8 1,7 1,9 1,8±0,077 

Різнотрав’я 

нормальних 

суходолів  

7,4 6,2 6,9 6,8±0,088** 1,9 2,1 1,7 1,9±0,039 

Різнотрав’я 

суходолів 

надмірного 

зволоження  

14,0 14,8 15,0 14,6±0,043 1,6 1,8 1,8 1,7 ±0,042 
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Концентрація цинку у різнотрав’ї абсолютних суходолів на досліджуваних 

територіях коливалась від 7,2 мг/кг до 8,2 мг/кг, а міді від 1,7 до 1,9 мг/кг. У 

рослинності нормальних суходолів концентрація цинку складала від 6,2 мг/кг 

до 7,4 мг/кг, а міді від 1,7 мг/кг до 2,1 мг/кг. В умовах суходолів надмірного 

зволоження концентрація цинку була в межах від 14,0 мг/кг до 15,0 мг/кг, а міді 

від 1,6 мг/кг до 1,8 мг/кг, що не перевищувало ГДК. 

 

Розділ 4. ЗАГРОЗИ ЗАБРУДНЕННЯ ЛУЧНИХ УГІДЬ ВАЖКИМИ 

МЕТАЛАМИ В УМОВАХ ЛОКАЛЬНОГО  

ТЕХНОГЕННОГО ВПЛИВУ ТРАНСПОРТУ 
 

Відомо, що одним із потужних джерел локального забруднення 

навколишнього середовища важкими металами є автомобільний та залізничний 

транспорт. Важкі метали потрапляють у навколишнє середовище унаслідок 

експлуатації автодоріг та згоряння паливно-мастильних матеріалів (бензин, газ, 

дизельне паливо), а також при використанні протиожеледних матеріалів.  

При експлуатації залізничного сполучення в навколишнє середовище 

потрапляють важкі метали, що утворились внаслідок згоряння дизельного 

палива, спалювання вугілля та його розвіювання, а також внаслідок 

перевезення руд та інших сипучих матеріалів. 

Виявлено, що найвищий рівень забруднення важкими металами 

навколишнього середовища спостерігається на придорожній території, однак в 

окремих випадках ці токсиканти можуть переміщуватись за межі даної 

території внаслідок танення снігового покриву та опадів. 

Результати досліджень з вивченням концентрації важких металів у ґрунтах 

у зоні локального забруднення природних кормових угідь (табл. 3) показали, 

що вміст свинцю на території абсолютних суходолів був у межах від 3,3 мг/кг 

до 3,8 мг/кг, нормальних суходолів від 3,8 мг/кг до 4,9 мг/кг та суходолів 

надмірного зволоження від 4,2 мг/кг до 5,7 мг/кг.  

Результати досліджень показали, що у зоні локального забруднення 

суходільних низинних лук середній вміст у ґрунті свинцю, кадмію, цинку та 

міді складав на територіях, прилеглих до автодоріг: районного сполучення 

відповідно 4,23 мг/кг; 0,54 мг/кг; 16,3 мг/кг та 2,88 мг/кг; обласного сполучення 

4,80 мг/кг; 0,60 мг/кг; 18,2 мг/кг та 2,84 мг/кг; залізничного сполучення 3,76 

мг/кг; 0,65 мг/кг; 19,7 мг/кг та 2,87 мг/кг.  

Перевищення ГДК у ґрунтах на досліджуваних територіях локального 

забруднення суходільних низинних лук Вінниччини виявлено лише по кадмію у 

1,01 раза на територіях суходолів надмірного зволоження, прилеглих до 

залізничного сполучення. 

Ураховуючи, що рослини здатні накопичувати у своїй вегетативній масі 

високі концентрації важких металів порівняно з ґрунтом в декілька разів, а 

інколи і в декілька десятків разів, виникає потреба в проведенні моніторингу 

забруднення рослинності природних кормових угідь у зоні локального 
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техногенного навантаження, де існує небезпека забруднення фітоценозів понад 

допустимі рівні.  

Результати досліджень (табл. 3) показали, що концентрація свинцю та 

кадмію у рослинності в умовах абсолютних суходолів була в межах відповідно 

від 3,2 мг/кг до 4,1 мг/кг та від 0,13 мг/кг до 0,2 мг/кг.  

Найвищий рівень свинцю було виявлено у фітомасі територій, прилеглих до 

автодоріг обласного сполучення, а кадмію на територіях, прилеглих до доріг 

залізничного сполучення. 

В умовах нормальних суходолів локального забруднення концентрація 

свинцю у рослинності коливалась від 4,4 мг/кг до 5,2 мг/кг, а кадмію від 

0,16 мг/кг до 0,28 мг/кг. 

У рослинності суходолів надмірного зволоження в зоні локального їх 

забруднення концентрація свинцю була в межах від 4,7 мг/кг до 5,9 мг/кг, а 

кадмію від 0,20 мг/кг до 0,33 мг/кг. 

 

Таблиця 3 

Вміст рухомих форм важких металів у фітомасі в умовах локального 

техногенного навантаження, мг/кг, в середньому за 2016–2018 рр.  

із розрахунку на абсолютно суху речовину, (n=4, M±m) 
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о
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Абсолютні 

суходоли  
3,2±0,74** 4,1 ± 0,63 3,7±0,5** 0,13±0,06*** 0,16±0,02*** 0,2±0,04*** 

Нормальні 

суходоли  
4,4 ±0,52* 5,2± 0,53 4,4±0,71* 0,16±0,05** 0,19±0,04** 0,28±0,03* 

Суходоли 

надмірного 

зволоження 

4,7± 0,44 5,9 ±0,47 4,8± 0,38 0,20±0,03 0,22±0,041 0,33±0,032 

 

Водночас необхідно відзначити перевищення ГДК по свинцю у рослинності 

територій, прилеглих до автодоріг міжобласного сполучення в умовах 

нормальних суходолів у 1,04 раза та суходолах надмірного зволоження у 1,18 

раза. 

Результати досліджень (табл. 4) із вивчення інтенсивності забруднення 

фітоценозів важкими металами (мікроелементами) в зоні локального 
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забруднення природних кормових угідь показали, що в умовах абсолютних 

суходолів концентрація цинку була в межах від 8,2 мг/кг до 14,5 мг/кг, тоді як 

міді від 2,1 мг/кг до 3,0 мг/кг. В умовах нормальних суходолів концентрація 

цинку у рослинності коливалась від 9,1мг/кг до 17,5 мг/кг, а міді від 2,9 мг/кг до 

3,2мг/кг. Концентрація цинку та міді у рослинності суходолів надмірного 

зволоження була в межах відповідно від 13,2 мг/кг до 19,3 мг/кг та від 2,9 мг/кг 

до 3,8 мг/кг. 

Найвищим рівнем забруднення цинком і міддю в зоні локального 

забруднення природних кормових угідь характеризувалось рослинне 

різноманіття територій, прилеглих до залізничного сполучення. 

Необхідно відзначити, що концентрація цинку і міді у рослинності 

природних кормових угідь у зоні локального їх забруднення на досліджуваних 

територіях не перевищувала ГДК. 

 

Таблиця 4 

Вміст важких металів у фітомасі зони локального техногенного 

навантаження, мг/кг, в середньому за 2016–2018 рр.  

з розрахунку на абсолютно суху речовину, (n=4, M±m) 
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Абсолютні 

суходоли  

8,2±5,2*** 9,4±5,0*** 14,5±7,1*** 2,1±0,71** 2,7±0,82* 3,0±0,87* 

Нормальні 

суходоли  

9,1±4,2*** 9,8±5,6*** 17,5±7,0** 2,9±0,55 2,7±0,56* 3,2±0,5* 

Суходоли 

надмірного 

зволоження 

13,2±3,2 14,7±5,3 19,3±5,5 2,9±0,41 2,9±0,63 3,8±0,7 

 

 

Розділ 5. ІНТЕНСИВНІСТЬ НАКОПИЧЕННЯ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ 

У ЗЛАКОВО-БОБОВІЙ РОСЛИННОСТІ НОРМАЛЬНИХ СУХОДОЛІВ 

ЗА ЇХ ПОВЕРХНЕВОГО ТА ДОКОРІННОГО ПОЛІПШЕННЯ 
 

Із метою підвищення продуктивності природних кормових угідь на 

практиці використовують різні способи їх поліпшення. Зокрема поверхневе та 

докорінне, які характеризуються певним обробітком ґрунту, зменшенням 

кислотності та удобрення ґрунтів і, зрештою, відновленням фітоценологічної 

структури травостою за висіву найпродуктивніших лучних сортів трав. 
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Такі заходи знижують кислотність ґрунтів, підвищують у них вміст азоту, 

калію і фосфору, покращують його водний режим та доступність рослин до 

поживних речовин. Однак, вапно, дефекат, азотні, калійні та фосфорні добрива 

містять важкі метали, що може мати певний вплив на рівень забруднення 

ґрунтів цими токсикантами. Відомо також і те, що зниження кислотності 

ґрунтів та підвищення вмісту в них калію, фосфору, азоту сприяє підвищенню 

врожайності рослин, що збільшує внесення токсикантів з ґрунтів у рослинність 

внаслідок фіторемедіації. Відомо, що внаслідок внесення мінеральних добрив у 

ґрунти під час поліпшення природних кормових лук у ґрунти з кожним 

кілограмом суперфосфату подвійного потрапляє 3,7 мг кадмію; 3,9 мг свинцю; 

4,8 мг цинку та 14 мг міді. Водночас необхідно відмітити, що обробіток грунтів 

сприяє перепрофілюванню поживних речовин та токсикантів у орному шарі 

грунту. Із калієм хлористим потрапляє 3,9 мг кадмію; 14 мг свинцю; 11 мг 

цинку та 6,3 мг міді. Із вапняковим борошном потрапляє 0,18 мг кадмію; 28 мг 

свинцю; 22 мг цинку та 6,3 мг міді. За таких умов виникає потреба у 

деталізованому вивченні впливу поверхневого та докорінного поліпшення 

природних кормових лук на трансформацію важких металів у їх фітоценози. 

   

Таблиця 5 

Вміст рухомих форм важких металів у злаково-бобовій фітомасі 

 за поверхневого та докорінного поліпшення природних лук, мг/кг 

абсолютно сухої речовини (середнє за 2017–2019 рр.), (n=4, M±m) 

Заходи щодо поліпшення природних 

кормових угідь 

Важкі метали  

Свинець Кадмій 

Без поліпшення природних 

кормових лук 

3,3±0,06 0,31±0,02 

Дискування +  

дефекат + N60P45K45 

3,1±0,4* 0,28±0,03 

Фрезерування + оранка звичайна + дефекат 

+ N60P45K45 

1,6±0,3*** 0,23±0,02*** 

Фрезерування + оранка глибока + дефекат 

+ N60P45K45 

1,4±0,3*** 0,2±0,01*** 

Фрезерування +  

дефекат + N60P45K45 

2,8±0,4* 0,27±0,07* 

 

 

Результати досліджень також показали, що інтенсивність забруднення 

злаково-бобової рослинності свинцем знизилась в середньому за три роки 

вегетації (табл.5) при використанні: дискування + дефекат і N60P45K45 у 1,06 

раза; фрезерування + дефекат + N60P45K45 у 1,7 раза; фрезерування + оранка 

звичайна + дефекат N60P45K45 у 2 раза; глибока оранка + дефекат + N60P45K45 у 

2,3 раза порівняно із аналогічним травостоєм без поверхневого та докорінного 

поліпшення. Подібна тенденція спостерігалась у накопиченні кадмію у злаково-

бобовій рослинності за поверхневого та докорінного поліпшення природних 

кормових угідь у зоні локального забруднення їх важкими металами. 
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У результаті проведених досліджень виявлено, що інтенсивність 

забруднення злаково-бобової рослинності кадмієм у середньому за дослідний 

період (табл. 5) знижувалась за використання: дискування + дефекату + 

N60P45K45 у 1,07 раза; фрезерування + дефекату + N60P45K45 у 1,1 раза; 

фрезерування, оранки звичайної + дефекат + N60P45K45 у 1,3 раза; фрезерування, 

оранки глибокої + дефекат + N60P45K45 у 1,5 раза порівняно з травостоєм, 

вирощеним без поліпшення природних кормових лук.  

Водночас необхідно відзначити, що з кожним роком вегетації злаково-

бобової рослинності протягом досліджуваного періоду за поверхневого та 

докорінного поліпшення природних кормових лук концентрація свинцю та 

кадмію у злаково-бобовій рослинності знижувалась. 

Результати досліджень (табл. 6) показали, що за використання дискування 

та дефекату + N60P45K45 концентрація цинку у злаково-бобовій фітомасі 

першого, другого та третього року вегетації підвищувалася у 1,07 раза, 1,01 та у 

1,01 раза порівняно з аналогічною сировиною без поліпшення природних 

кормових лук. Концентрація міді у злаково-бобовому травостої за поверхневого 

поліпшення природних кормових лук протягом першого, другого та третього 

року вегетації підвищилася відповідно у 1,02 раза, 1, 01 раза, тоді як на другому 

році вегетації була нижча у 1,09 раза. 
 

Таблиця 6 

Вміст важких металів (мікроелементів) у злаково-бобовій фітомасі за 

поверхневого та докорінного поліпшення природних лук, мг/кг абсолютно 

сухої речовини (середнє за 2017–2019 рр.), (n=4, M±m) 

Заходи щодо поліпшення природних 

кормових угідь 

Важкі метали (мікроелементи) 

Цинк Мідь 

Без поліпшення природних 

кормових лук 

20±0,07 4,5±0,09 

Дискування +  

дефекат + N60P45K45 

21±0,038 4,5±0,05 

Фрезерування + оранка звичайна + 

дефекат + N60P45K45 

18±0,077*** 3,5±0,06*** 

Фрезерування + оранка глибока + дефекат 

+ N60P45K45 

17±0,04*** 3,1±0,47*** 

Фрезерування +  

дефекат + N60P45K45 

20±0,03 4,2±0,036*** 

 

Результати досліджень показують, що концентрація міді у злаково-бобовій 

фітомасі в середньому за три роки вегетації знизилась за використання: 

фрезерування + дефекат + N60P45K45 у 1,07 раза; за фрезерування + звичайна 

оранка + дефекат + N60P45K45 у 1,3 раза та за фрезерування + глибока оранка + 
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дефекат + N60P45K45 у 1,4 раза порівняно з травостоєм, вирощеним без 

поверхневого та докорінного поліпшення природних кормових лук.  

У сучасних умовах ведення сільського господарства з метою відтворення, 

збереження агрофітоценозів та реалізації політики щодо забезпечення 

продовольчої безпеки його продукції особливо важливу роль відіграє 

біологічне землеробство, яке передбачає використання в якості удобрення лише 

органічні добрива. Однак, використання органічних добрив та вапнування 

грунтів також тією чи іншою мірою може сприяти накопиченню токсикантів у 

ґрунтах та рослинності, хоча їх кількість порівняно з мінеральними добривами 

є нижчою. Із кожним кг органічних добрив у перерахунку на суху речовину до 

ґрунту потрапляє 121 мг цинку; 19,8 мг міді; 3,3 мг свинцю та 0,20 мг кадмію.  

У злаково-бобовому травостої (табл. 7) (за використання звичайної оранки 

+ органічне добриво + дефекат) вміст свинцю та кадмію першого року вегетації 

був нижчим у 2,46 раза та 1,55 раза; другого року вегетації у 2,83 раза та 

третього року вегетації у 3,8 раза і 3,3 раза порівняно з аналогічним 

різнотрав’ям без поліпшення. Водночас необхідно відзначити, що зниження 

свинцю та кадмію у злаково-бобовому травостої спостерігалось уже за першого 

року вегетації при застосуванні оранки, дефекату та органічних добрив.  
 

Таблиця 7  

Зміни вмісту рухомих форм важких металів у злаково-бобовій 

фітомасі під впливом прийомів докорінного поліпшення природних 

кормових угідь нормальних суходолів, мг/кг абсолютно сухої речовини 

(середнє за 2017–2019 рр.), (n=4, M±m) 

Заходи 
Важкі метали  

Свинець Кадмій Цинк Мідь 

Без поліпшення  3,63 0,3 0,23 2,2 

Оранка звичайна + 

органічне добриво + дефекат  
1,23 0,12 14,0 4,6 

 

У злаково-бобовому травостої за докорінного поліпшення (органічні 

добрива + звичайна оранка + дефекат) природних кормових угідь нормальних 

суходолів вміст цинку і міді був вищим на перший рік вегетації у 1,5 раза і 2,3 

раза, на другий рік вегетації у 1,5 раза і 1,9 раза та на третій рік вегетації у 1,5 

раза і 2,0 раза порівняно з травостоєм, вирощеним без застосування цих заходів. 

В середньому за три роки досліджень за органічного удобрення 

концентрація свинцю знизилась у 2,95 рази, кадмію у 2,5 рази, а цинку та міді 

підвищилась у 1,5 рази та 2,1 рази.  

Зокрема, за дискування удобренням дефекатом і N60P45K45; 

фрезеруванням і оранкою звичайною із удобренням дефекатом і N60P45K45; 

фрезеруванням і оранкою глибокою з удобренням дефекатом і N60P45K45 та 

фрезеруванням з удобренням дефекатом і N60P45K45 концентрація у злаково-

бобовій рослинності знижується від 1,06 рази до 2,3 рази по свинцю; від 1,1 

рази до 1,5 рази по кадмію; від 1,05 до 1,2 по цинку та від 1,07 до 1,4 по міді. 
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ВИСНОВКИ 
 

У дисертаційній роботі узагальнені теоретичні відомості та 
експериментальні дослідження, які полягають в особливостях накопичення 
рослинністю свинцю, кадмію, цинку та міді за різного техногенного 
навантаження на природні кормові луки: 

1. Аналіз інтенсивності акумуляції суходільними низинними луками важких 
металів на досліджуваних територіях Вінниччини показав, що вміст у ґрунтах 
свинцю був у межах від 2,9 мг/кг до 3,2 мг/кг, кадмію від 0,48 мг/кг до 0,51 
мг/кг, цинку від 11,4 мг/кг до 18,3 мг/кг та міді від 0,15 мг/кг до 0,20 мг/кг. Він 
не перевищував ГДК, які становлять відповідно 6,0 мг/кг; 0,7 мг/кг; 23 мг/кг та 
3,0 мг/кг. Найвищий рівень нагромадження свинцю, кадмію, цинку та міді 
ґрунтами спостерігали у суходолах надмірного зволоження, порівняно нижчий 
в умовах нормальних та абсолютних суходолів. 

2. Вміст у фітомасі суходільних лук свинцю був у межах від 0,93 мг/кг до 
2,24 мг/кг; кадмію від 0,051 мг/кг до 0,084 мг/кг; цинку від 6,8 мг/кг до 14,6 
мг/кг та міді від 1,7 мг/кг до 1,9 мг/кг. Він був нижчий від ГДК, які становлять 
відповідно 5,0 мг/кг; 0,3 мг/кг; 50 мг/кг; та 30 мг/кг. Найвищим рівнем 
накопичення характеризувалися рослини фітоценозів на території суходолів 
надмірного зволоження, порівняно нижчим він був в умовах нормальних та 
абсолютних суходолів. 

3. Коефіцієнт накопичення у фітомасі свинцю, кадмію, цинку та міді був у 
межах відповідно 0,31-0,7; 0,10-0,16; 11,4-18,3 та 8,5-12. Найвищий коефіцієнт 
накопичення у фітомасі свинцю, кадмію та цинку спостерігали в умовах 
суходолів надмірного зволоження, а міді на території абсолютних суходолів. 

4. У зонах локальних інтенсивних емісій суходільні низинні луки мали 
середній вміст у ґрунті свинцю, кадмію, цинку та міді на територіях, прилеглих 
до автодоріг: районного сполучення відповідно 4,23 мг/кг; 0,54 мг/кг; 16,3 мг/кг 
та 2,88 мг/кг; обласного сполучення 4,80 мг/кг; 0,60 мг/кг; 18,2 мг/кг та 2,84 
мг/кг; залізничного сполучення 3,76 мг/кг; 0,65 мг/кг; 19,7 мг/кг та 2,87 мг/кг. 
Перевищення ГДК у ґрунтах на територіях локальних викидів виявлено лише за 
вмістом кадмію у 1,01 раза на територіях суходолів надмірного зволоження, 
прилеглих до залізничного сполучення. 

5. На територіях інтенсивних локальних емісій, де є суходільні низинні 
луки, у фітомасі природних кормових угідь середній вміст свинцю, кадмію, 
цинку та міді становив відповідно в умовах територій, прилеглих до автодоріг: 
районного сполучення 4,1 мг/кг; 0,16 мг/кг; 10,1 мг/кг та 2,63 мг/кг; обласного 
сполучення 5,0 мг/кг; 0,19 мг/кг; 11,3 мг/кг; та 2,76 мг/кг; залізничного 
сполучення 4,3 мг/кг; 0,27 мг/кг; 17,1 мг/кг та 3,3 мг/кг. Перевищення ГДК 
виявлено у фітомасі за вмістом свинцю в умовах нормальних суходолів та 
суходолів надмірного зволоження відповідно у 1,04 раза і 1, 18 разів, а по 
кадмію – у 1,1 раза лише в умовах суходолів надмірного зволоження. 

6. У вегетативній масі злаково-бобової травосумішки за поверхневого 
поліпшення природних кормових угідь спостерігали підвищення вмісту свинцю 
від 1,05 раза до 1,07 раза, а кадмію від 1,1 раза до 1,7 раза. 

7. Концентрація свинцю і кадмію у вегетативній масі злаково-бобової 
травосумішки за докорінного поліпшення природних кормових лук 
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знижувалась із першого року вегетації. Зокрема, в середньому за три роки 
вегетації при застосуванні фрезерування, звичайної оранки і внесення дефекату 
й азотно-фосфорно-калійних добрив концентрація свинцю і кадмію знизилась 
відповідно у 2,0 раза і 1,3 раза, а за використання фрезерування, глибокої 
оранки та внесення дефекату і таких же добрив – у 2,5 раза і 1,8 раза. 

8. У злаково-бобовій фітомасі упродовж трьох років вегетації природних 
кормових угідь у зоні локального їх забруднення за наступного поверхневого 
поліпшення (дискування + внесення дефекату + N60P45K45) у злаково-бобовій 
фітомасі концентрація цинку підвищилася з 1,01 раза до 1,07 раза, міді від 1,01 
раза до 1,02 раза, тоді як за докорінного поліпшення (оранка глибока + 
фрезерування на фоні внесення дефекату + N60P45K45) концентрація 
знижувалась за вмістом цинку від 1,1 раза до 1,25 раза, та за вмістом міді від 
1,02 раза до 1,55 раза. 

9. Поліпшення природних кормових угідь в умовах локального забруднення 
за рахунок звичайної оранки на фоні внесення гною й дефекату знижувала у 
злаково-бобовій фітомасі концентрацію свинцю від 2,46 раза до 3,8 раза і 
кадмію від 1,55 раза до 3,3 раза, порівняно з аналогічною рослинністю, 
вирощеною без агрохімічного втручання у природні кормові угіддя. 

 

ПРОПОЗИЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ 
Із метою екобезпечного використання фітоценозів та підвищення якості 

кормів в умовах локального забруднення природних кормових угідь Східного 
Поділля важкими металами пропонуємо:  

– проводити постійний моніторинг забруднення фітоценозів природних 
кормових угідь свинцем і кадмієм у зоні локального техногенного 
навантаження від пересувних джерел на території Вінниччини, де існує загроза 
перевищення ГДК цих токсикантів у рослинності; 

– для підвищення якості злаково-бобової рослинності, в зоні локального 
забруднення важкими металами, шляхом зниження в ній свинцю і кадмію 
надати перевагу корінному поліпшенню природних кормових угідь із 
використанням таких операцій як фрезерування і глибока оранка ґрунтів, 
внесення в них дефекату й азотних (аміачна селітра), фосфорних (суперфосфат 
простий) і калійних добрив (калій хлористий); 

– у зоні локального забруднення природних кормових угідь, де існує 
реальна небезпека одержання злаково-бобової рослинності з вмістом свинцю і 
кадмію, що перевищує ГДК, доцільно надавати перевагу органічному 
удобренню лук.  
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Програмою досліджень передбачалось вивчення інтенсивності забруднення, 
коефіцієнту накопичення та небезпеки Pb, Cd, Zn та Cu у фітоценозах 
природних кормових угідь (абсолютні суходоли, нормальні суходоли та 
суходоли надмірного зволоження) в умовах різного техногенного навантаження 
Вінниччини. 

Результати досліджень показали, що на досліджуваних територіях 
Вінниччини вміст у ґрунтах свинцю був у межах від 2,9 мг/кг до 3,2 мг/кг, 
кадмію від 0,48 мг/кг до 0,51 мг/кг, цинку від 11,4 мг/кг до 18,3 мг/кг та міді від 
0,15 мг/кг до 0,20 мг/кг, що не перевищувало ГДК. Найвищий рівень 
нагромадження свинцю, кадмію, цинку та міді ґрунтами спостерігали у 
суходолах надмірного зволоження, порівняно нижчий в умовах нормальних та 
абсолютних суходолів. 

Згідно з результатами досліджень у рослинності суходільних низинних лук 
концентрація свинцю коливалась у межах від 0,93 мг/кг до 2,24 мг/кг, кадмію 
від 0,051 мг/кг до 0,084 мг/кг, цинку від 6,8 мг/кг до 14,6 мг/кг та міді від 1,7 
мг/кг до 1,9 мг/кг. Найвищий рівень накопичення важких металів спостерігався 
у фітомасі природних кормових лук в умовах суходолів надмірного 
зволоження.  

За поліпшення продуктивності природних кормових лук, вищий рівень 
накопичення важких металів у злаково-бобовій фітомасі виявлено за 
поверхневого обробітку ґрунту, порівняно нижчий – за корінного поліпшення. 
Виявлено, що рівень важких металів за першого року вегетації злаково-
бобового різнотрав’я підвищувався, а в наступні роки вегетації знижувався, 
особливо у варіанті корінного поліпшення природних кормових лук. 
Концентрація свинцю і кадмію у вегетативній масі злаково-бобової 
травосумішки за докорінного поліпшення природних кормових лук 
знижувалась із першого року вегетації. Зокрема, в середньому за три роки 
вегетації при застосуванні фрезерування, звичайної оранки і внесення дефекату 
й азотно-фосфорно-калійних добрив концентрація свинцю і кадмію знизилась 
відповідно у 2,0 раза і 1,3 раза, а за використання фрезерування, глибокої 
оранки та внесення дефекату і таких же добрив – у 2,5 раза і 1,8 раза.  

Високу інтенсивність зниження накопичення свинцю та кадмію у злаково-
бобовій сумішці виявлено за внесення органічних добрив (перегній, дефекат) 
порівняно з мінеральними речовинами (аміачна селітра, калій хлористий та 
суперфосфат). 

Ключові слова: природні луки, фітомаса, ґрунт, свинець, кадмій, цинк, 
мідь, коефіцієнт накопичення, коефіцієнт небезпеки, добрива, обробіток ґрунту.  
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Диссертационная работа посвящена исследованию техногенной нагрузки 
на фитоценоз природных кормовых угодий в условиях Винницкой области.  

Программой исследований предусматривалось изучение интенсивности 
загрязнения, коэффициента накопления и опасности Pb, Cd, Zn и Cu в 
фитоценозах природных кормовых угодий (абсолютные суходолы, нормальные 
суходолы и суходолы избыточного увлажнения) в условиях разной техногенной 
нагрузки в условиях Винницкой области.  

Результаты исследований показали, что на исследуемых территориях 
Винницкой области содержание в почвах свинца было в пределах от 2,9 мг/кг 
до 3,2 мг/кг, кадмия от 0,48 мг/кг до 0,51 мг/кг, цинка от 11,4 мг/кг до 18,3 мг/кг 
и меди от 0,15 мг/кг до 0,20 мг/кг, что не превышало ПДК. Самый высокий 
уровень накопления свинца, кадмия, цинка и меди в почве наблюдали в 
суходолах избыточного увлажнения, сравнительно ниже – в условиях 
нормальных и абсолютных суходолов. 

Согласно результатам исследований растительности суходольных 
низинных лугов концентрация свинца колебалась в пределах от 0,93 мг/кг до 
2,24 мг/кг, кадмия от 0,051 мг/кг до 0,084 мг/кг, цинка от 6,8 мг/кг до 14,6 мг/кг 
и меди от 1,7 мг/кг до 1,9 мг/кг. Самый высокий уровень накопления тяжелых 
металлов наблюдался в фитомассе естественных кормовых лугов в условиях 
суходолов избыточного увлажнения. 

При улучшении продуктивности природных кормовых угодий, высокий 
уровень накопления тяжелых металлов в злаково-бобовой фитомассе 
обнаружено при поверхностной обработке почвы, сравнительно ниже – при 
докоренном улучшении. Выявлено, что уровень тяжелых металлов в первый 
год вегетации злаково-бобового разнотравья повышался, а в последующие годы 
вегетации снижался, особенно в варианте при коренном улучшении природных 
кормовых угодий. Концентрация свинца и кадмия в вегетативной массе 
злаково-бобовых смесях при коренном улучшении естественных кормовых 
угодий снижалась с первого года вегетации. В частности, в среднем за три года 
вегетации при применении фрезерования, обычной вспашки, внесении 
дефеката и азотно-фосфорно-калийных удобрений концентрация свинца и 
кадмия снизилась соответственно в 2,0 раза и 1,3 раза, а при использовании 
фрезерования, глубокой вспашки, внесении дефеката и таких же удобрений – в 
2,5 раза и 1,8 раза. 

Высокую интенсивность снижения накопления свинца и кадмия в 
злаково-бобовой смеси обнаружено при внесении органических удобрений 
(перегной, дефекат) по сравнению с минеральными веществами (аммиачная 
селитра, калий и суперфосфат). 

Ключевые слова: естественные луга, фитомасса, почва, свинец, кадмий, 
цинк, медь, коэффициент накопления, коэффициент опасности, удобрения, 
обработка почвы. 
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ANNOTATION 

Titarenko O. M Accumulation of heavy metals in the phytomass of natural 
forage lands of Eastern Podillya. – Qualifying scientific work on the rights of the 
manuscript. 

 The dissertation on competition of a scientific degree of the candidate of 
agricultural sciences is on the specialty 03.00.16 «Ecology». – Vinnytsia National 
Agrarian University, Vinnytsia, 2021.  

The dissertation work is devoted to researches of technogenic loading on 
phytocenoses of natural forage lands in the conditions of Vinnytsia region. 

The research program provided for the study of pollution intensity, 
accumulation coefficient and danger of Pb, Cd, Zn and Cu in phytocenoses of natural 
forage lands (absolute land, normal land and land of excessive moisture) in 
conditions of different man-caused load of Vinnytsia region. 

The results of research showed that in the studied areas of Vinnytsia the 
content of lead in soils ranged from 2,9 mg / kg to 3,2 mg / kg, cadmium from 0.48 
mg / kg to 0,51 mg / kg, zinc from 11, 4 mg / kg to 18,3 mg / kg and copper from 
0,15 mg / kg to 0,20 mg / kg, which did not exceed the MPC. The highest level of 
accumulation of lead, cadmium, zinc and copper in the soils was observed in the 
lands of excessive moisture, relatively lower in the conditions of normal and absolute 
lands. 

According to the results of research in the vegetation of dry lowland meadows, 
the concentration of lead ranged from 0.93 mg / kg to 2,24 mg / kg, cadmium from 
0,051 mg / kg to 0,084 mg / kg, zinc from 6,8 mg / kg to 14,6 mg / kg and copper 
from 1,7 mg / kg to 1,9 mg / kg. The highest level of accumulation of heavy metals 
was observed in the phytomass of natural fodder meadows in conditions of excessive 
moisture. 

With the improvement of the productivity of natural fodder meadows, a higher 
level of accumulation of heavy metals in the cereal and legume phytomass was found 
during surface tillage, and relatively lower – during radical improvement. It was 
found that the level of heavy metals in the first year of vegetation of cereals and 
legumes increased, and in subsequent years of vegetation decreased, especially in the 
case of radical improvement of natural fodder meadows. The concentration of lead 
and cadmium in the vegetative mass of cereals and legumes with a radical 
improvement of natural fodder meadows decreased from the first year of vegetation. 
In particular, on average over three years of vegetation when using milling, 
conventional plowing and application of defects and nitrogen-phosphorus-potassium 
fertilizers, the concentration of lead and cadmium decreased by 2,0 times and 1,3 
times, respectively, and with the use of milling, deep plowing and application 
defecation and the same fertilizers – 2,5 times and 1,8 times. 

High intensity of reduction of accumulation of lead and cadmium in the cereal-
legume mixture was detected with the application of organic fertilizers compared to 
minerals (ammonium nitrate, potassium chloride and superphosphate). 

Key words: natural meadows, phytomass, soil, lead, cadmium, zinc, copper, 
accumulation coefficient, danger coefficient, fertilizers, tillage. 
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