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Усі матеріали, розміщені у нашому виданні і на сайті, використані 
з відкритих інформаційних джерел або надіслані нашими

кореспондентами без переслідування комерційних інтересів.

Права на ці матеріали належать їх власникам, до журналу
включені винятково з ознайомлювальною метою

і не можуть використовуватися без дозволу їх авторів.
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Анотація. Вивчено інтенсивність забруднення
природного лучного біорізноманіття кормових угідь
свинцем і кадмієм, а також коефіцієнти небезпеки та
накопичення даних токсикантів у травосумішках. Ви-
явлено, що високим рівнем забруднення, коефіцієн-
тами небезпеки та накопичення свинцю і кадмію
характеризувалося біорізноманіття суходолів надмір-
ного зволоження, порівняно нижчим – різнотрав’я
нормальних суходолів. Однак, перевищень ГДК у
лучному біорізноманітті природних кормових угідь не
виявлено як по свинцю,  так і по кадмію. 

Ключові слова: важкі метали, свинець, кадмій,
коефіцієнт небезпеки, коефіцієнт накопичення, луки,
різнотрав’я, травостій. 

The intensity of accumulation of heavy metals
in the biodiversity of natural forage land.
TITARENKO OLGA M.  (Vinnytsia National Agrarian Uni-
versity, Vinnytsia)

Abstract:. The intensity of pollution of natural
meadow biodiversity of fodder land with lead and cad-
mium, as well as hazard and accumulation factors of
these toxicants in grass mixtures that were studied. It
was revealed that a high level of pollution, hazard and
accumulation factors of lead and cadmium was charac-
terized by biodiversity of soils with excessive moisture,
compared with lower soils of normal soils. However, the
excess of  maximum permissible concentrationin the
meadow biodiversity of natural fodder land was not
found for both lead and cadmium.

Key words: heavy metals, lead, cadmium, hazard
coefficient, accumulation coefficient, meadows, forbs,
grass.

Природні кормові угіддя України складають
майже 6,7 млн.га, близько 10 % припадає на

зону Лісостепу, найбільш притаманні Вінниччині су-
ходільні низинні луки, які включають абсолютні су-
ходоли, нормальні суходоли та суходоли надмірного
зволоження [1,2].

Природні кормові угіддя відіграють важливу роль
у забезпеченні травоїдних тварин широким спек-
тром біорізноманіття, що є їх кормом. Особливу цін-
ність для тварин представляють злакові та бобові
трави, до яких відносять: тимофіївку лучну, райграс
пасовищний, грястицю збірну, пирій, конюшину
лучну, конюшину рожеву та білу, лядвенець рога-
тий, люцерну жовту та інші. Продуктивність даних
луків коливається від 4 ц/га до 30 ц/га, а при  окуль-
туренні – і до 100 ц/га [3, 4]. 

Водночас, необхідно відмітити, що природні кор-
мові угіддя є найбільш уразливими щодо техноген-
ного впливу. У ґрунтах природних кормових угідь
можуть накопичуватись різні токсиканти, зокрема,
важкі метали, які перебуваючи в обмінній формі, мі-
грують в рослини, знижуючи їх якість та кормову
цінність. Використання біорізноманіття даних кормо-
вих угідь для живлення тварин знижує безпеку ви-
робленої ними продукції, яка є продовольчою
сировиною населення [5].

Проблема одержання високоякісного пасовищ-
ного різнотрав’я ускладнюється через зростаючий
рівень техногенного навантаження та низьку ефек-
тивність їх реабілітації. Виходячи з цього виникає по-
треба у постійному контролі за безпекою
природного лучного біорізноманіття. 

Тому метою досліджень було вивчення ін-
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Інтенсивність накопичення 
важких металів у біорізноманітті 
природних кормових угідь



тенсивності забруднення природного лучного

біорізноманіття важкими металами. 

Дослідження проводили протягом 2016-2018
років в умовах природних кормових угідь Віннич-
чини. 

Результати досліджень
Результати досліджень (табл. 1) показують, що у

різнотрав’ї  абсолютних суходолів концентрація
свинцю коливалась від 1,24 мг/кг до 1,32 мг/кг, а
кадмію – від 0,064 мг/кг до 0,071 мг/кг. Тоді як в
умовах нормальних суходолів концентрація свинцю
– від 0,94 мг/кг до 0,98 мг/кг, а кадмію – 0,047 мг/кг
до 0,054 мг/кг та в межах суходолів надмірного зво-
ложення концентрація свинцю – від 2,14 мг/кг та
2,31 мг/кг, а кадмію – від 0,08 мг/кг до 0,089 мг/кг.
Однак  дані показники  були нижчими за гранично
допустимі рівні. 

Концентрація свинцю та кадмію у лучному різно-
трав’ї (табл.2) абсолютних суходолів була нижча за
гранично допустимі рівні відповідно у 3,9 і 4,6 раза.
У різнотрав’ї нормальних суходолів концентрація
свинцю та кадмію була нижчою за гранично допу-
стимі рівні у 5,3 раза і 5,8 разів відповідно. На сухо-
долах надмірного зволоження концентрація у

різнотрав’ї свинцю була нижча у 2,2 раза, а кадмію
– у 3, 5 раза порівняно з ГДР.

Водночас необхідно відмітити, що концентрація
свинцю і кадмію у різнотрав’ї суходолів надмірного
зволоження була вища відповідно у 2,3 рази та 1,6
раза порівняно з нормальним суходолами та 1,7 і 1,3
раза з абсолютними суходолами. 

Аналіз коефіцієнта накопичення важких металів
(табл. 3) показав, що у різнотрав’ї природних кор-
мових угідь  даний показник по свинцю коливався
від 0,31 до 0,71, а по кадмію – від 0,10 до 0,16.

Найвищий коефіцієнт накопичення як свинцю,
так і кадмію був у різнотрав’ї суходолів надмірного
зволоження. Так, у різнотрав’ї суходолів надмірного
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Таблиця 1
Вміст рухомих форм важких металів в групах природніх 
кормових угідь, мг/кг в середньому за 2016-2018 роки
Дослідний матеріал Свинець В середньому Кадмій В середньому

Території по дослідних Території по дослідних

природних лук територіях природних лук територіях

I II III I II III

Ґрунти абсолютних суходолів 3,0 2,8 3,0 2,9 0,48 0,50 0,48 0,48
Ґрунти нормальних суходолів 2,8 3,1 3,0 2,96 0,49 0,51 0,47 0,49
Ґрунти суходолів 
надмірного зволоження 3,2 3,1 3,3 3,2 0,51 0,49 0,53 0,51



зволоження коефіцієнт накопичення свинцю і кад-
мію був вищим порівняно з нормальними суходо-
лами у 2,2 і 1,6 раза та з абсолютними сухо-
долами – у 1,6  та 2,2 раза.

Аналіз концентрації важких металів у висушеній
масі різнотрав’я (табл. 4) показав, що вищий вміст
свинцю і кадмію був порівняно із залежною масою.
Концентрація свинцю у висушеному різнотрав’ї ко-
ливалась від 2,3 до 2,8 мг/кг, а кадмію – від 0,12
до 0,16 мг/кг. Однак, дані концентрації забруд-
нення висушеного різнотрав’я не перевищували
гранично допустимі рівні. Зокрема, у висушеному
різнотрав’ї концентрація свинцю і кадмію в серед-
ньому по природних кормових угіддях була нижча
за гранично допустимі рівні відповідно у 2,0  і 2,2
раза.

В умовах досліджуваних територій Вінниччини
найвищим рівнем забрудненості свинцем і кадмієм
характеризується лучне біорізноманіття суходолів

надмірного зволоження, порівняно менше – різно-
трав’я в умовах абсолютних суходолів та нормаль-
них суходолів. У висушеній вегетативній масі різно-
трав’я спостерігається вищий вміст свинцю та кад-
мію порівняно з натуральним біорізноманіттям.
Однак, дані концентрації свинцю і кадмію, як в зе-
леній, так і у висушеній вегетативній масі не пере-
вищували гранично допустимі рівні. 
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Таблиця 2
Вміст рухомих форм важких металів у травостої природних 
кормових угідь, мг/кг в середньому за 2016-2018 роки
Дослідний матеріал Свинець В середньому Кадмій В середньому

Території по дослідних Території по дослідних

природних лук територіях природних лук територіях

I II III I II III

Різнотрав’я абсолютних суходолів 1,24 1,32 1,27 1,27 0,064 0,060 0,071 0,065
Різнотрав’я нормальних суходолів 0,87 0,98 0,94 0,93 0,052 0,047 0,054 0,051
Різнотрав’я суходолів 
надмірного зволоження 2,14 2,27 2,31 2,24 0,080 0,085 0,089 0,084

Таблиця  3
Коефіцієнт накопичення важких металів у травостої природних луків
Дослідний матеріал Свинець Кадмій 

Концентрація Концентрація КН Концентрація Концентрація КН
в різнотрав’ї в ґрунті в різнотрав’ї в ґрунті

Різнотрав’я абсолютних суходолів 1,27 2,9 0,43 0,065 0,48 0,13
Різнотрав’я нормальних суходолів 0,93 2,96 0,31 0,051 0,49 0,10
Різнотрав’я суходолів 
надмірного зволоження 2,24 3,2 0,7 0,84 0,51 0,16

Таблиця 4
Концентрація важких металів у висушеній масі різнотрав’я нормальних суходолів
Території природних Свинець Кадмій

кормових угідь Фактична концентрація ГДР Фактична концентрація ГДР

I 2,3 5,0 0,13 0,3
II 2,8 5,0 0,12 0,3
III 2,4 5,0 0,16 0,3
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