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та інші, які, потрапляючи в організм переважно пероральним шляхом, 
викликають цілу низку порушень. Велику небезпеку становлять забруднювачі 
ірунтів територій сільськогосподарського призначення, на яких зростають 
медоноси [2, 3]. Це, безумовно, вимагає постановки нових завдань щодо 
виробництва сільськогосподарської продовольчої сировини [7], в тому числі й 
продукції бджільництва на даних територіях [1]. Відомо, що якість і безпека 
квіткового пилку та продуктів переробки його бджолами (бджолиного обніжжя 
та перги) значною мірою залежать від екологічного стану медоносних угідь, 
зокрема, і від рівня забруднення ґрунтів [4, 5].

Мета статті -  висвітлення результатів дослідження інтенсивності 
забруднення свинцем, кадмієм, цинком і міддю медоносних угідь та білкової 
продукції бджільництва в умовах Лісостепу Правобережного.

Виклад основного матеріалу. Аналіз стану забруднених ґрунтів 
медоносних угідь на досліджуваних територіях вказує на строкатість їх 
забруднення свинцем, кадмієм, цинком та міддю (табл.1). Так, концентрація 
свинцю коливалася від 1,2 мг/кг до 2,52, кадмію -  від 0,12 мг/кг до 0,22 мг/кг, 
цинку -  від 4,3 мг/кг до 6,0 мг/кг та міді -  від 2,27 мг/кг до 5,53 мг/кг. Тобто, 
різниця концентрацій по свинцю була у 2,1 рази, кадмію -  у 1,83, цинку -  у 1,4 
та міді у 2,44 рази. Водночас необхідно зазначити, що інтенсивність 
забруднення ґрунтів важкими металами залежала від виду медоносних угідь 
(рис. 1). Зокрема, концентрація свинцю, кадмію, цинку та міді у ґрунтах 
сільськогосподарських медоносів була вища відповідно у 2,10 рази, 1,80, 1,39, 
1,96 рази, порівнюючи з ґрунтами лісопаркових насаджень.

Таблиця 1
Інтенсивність забруднення ґрунтів медоносних угідь Лісостепу

Концентрація важких металів у ґрунтах
Важкі метали польових і кормових 

сівозмін
лісопаркових

насаджень ГДК

РЬ
2,00-3,05*

2,52
1,00-1,40

1,20 6,00

Cd
0,15-0,30

0,22
0,08-0,15

0,12 0,70

Zn
1,97-12,5

6,00
1,20 т» 7,40 

4,30 23,00

Си
*

0 ,0 6 -7 ,0 0
3,53

0,04-4,50
2,27 3,00

Примітка: чисельник -  мінімальний і максимальний показник концентрації важких 
металів у ґрунтах, знаменник -  середній показник концентрації важких металів у ґрунтах

Концентрація міді у ґрунті польових і кормових сівозмін була вища за ГДК 
у 1,18 рази, а свинцю, кадмію і цинку нижча -  відповідно у 2,38 рази, 3,18 і 3,83

205



















І

214


