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Розглянуто результати досліджень впливу промислових викидів на інтенсивність плодоношення деревних 
рослин  з метою виявлення рослини-біоіндикатору, яку можна застосувати як тест-об’єкт під час діагностики 
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Вступ. Для охорони навколишнього середовища  

населених пунктів та збереження здоров’я людини 
промислові підприємства повинні  бути відокремле-
ні  від житлової забудови санітарно-захисною зоною 
(СЗЗ). При її проектуванні  потрібно враховувати 
розміри території забруднення промислових підпри-
ємств та розриви від джерел виробничих викидів у 
атмосферу. СЗЗ повинна бути відповідним чином 
спланована та озеленена. Екологічна ефективність 
насаджень полягає у виконанні ними функцій фільт-
раційного бар’єру. На теперішній час проведена до-
статня кількість досліджень щодо відповідності по-
глинання мікроелементів деревними рослинами. На 
сучасному етапі існування СЗЗ виникла необхід-
ність їх удосконалення на основі  діагностичного 
аналізу та шляхом підбору  видів рослин і ґрунтів, 
що вирішить ряд питань, пов’язаних із забруднен-
ням атмосфери, гідросфери, літосфери.   
Аналіз попередніх досліджень. Ю.В. Алексєєв у 

1987 р. [1] встановив критичні концентрації деяких 
елементів у рослинах пшениці, які знижують проду-
ктивність на 10%. В.П. Безсонова [2] зазначила зни-
ження кількості плодів на модельній гілці рослин, 
які ростуть у зоні емісій  важких металів, збільшен-
ня числа плодів, які опали, зниження маси 1000 на-
сінин. К. Витко у 1976 р. [3] вивчав стійкість Thypha 
latifolia поблизу цинкового заводу. Продуктивність 
рослин падала на ґрунтах, що забруднені важкими 
металами, на 27%. У 1989 р. Л.Г. Долгова і Н.Г. 
Грицан [4] встановили зниження урожайності зер-
нових культур при фітотоксичній дії газоподібних 
фторидів. Узагальнюючи огляд літературних даних, 
слід зазначити, що проблема впливу забруднення 
природного середовища на репродуктивний потен-
ціал рослин набуває особливої актуальності і прак-
тичну направленість. У зарубіжній та вітчизняній 
літературі є ряд робіт, що присвячені проблемі 
впливу забруднення навколишнього середовища на 
генеративний розвиток рослин, але дуже слабо ви-
вчене питання впливу полютантів на розвиток гене-
ративних структур покритонасінних деревних рос-
лин. 

Кількість рухливих форм важких металів у ґрун-
тах – величина непостійна, вона може змінюватись 
за рахунок порушення мінералів, діяльності органі-
змів і інших факторів [5]. Зазвичай, у рухливій фо-
рмі в ґрунтах знаходиться відносно невелика части-

на мікроелементів. За даними  Я.В. Пейве (1964), 
чим більше збагачені ґрунти гумусом, тим більше 
містять міді, а її розчинність залежить від Е, рН се-
редовища, рухливість міді більше в легких ґрунтах, 
ніж у важких суглинках і торф’яних ґрунтах, що за-
лежить від ступеня та характера зв’язування ґрун-
тами іонів міді. 

Доступність важких металів для рослин визна-
чається реакцією ґрунтового розчину [6]. В нейтра-
льних і лужних ґрунтах рухливість металів менша, 
вони мігрують слабше, ніж у кислих. В умовах кис-
лого середовища нерозчинна частина фракції важ-
ких металів переходить у розчинні форми і при 
проходженні техногенного потоку металів через 
ґрунт маса розчинної фракції в кислих ґрунтах мо-
же збільшуватись [8]. Найбільший вміст рухливих 
форм важких металів встановлений  при рН ґрунту 
4,0. 

Вміст у ґрунті таких важких металів, як Cd, Ni, 
Zn більшою мірою залежить від їх кислотності, в 
меншій – від гранулометричного складу. Залізо, 
мідь та свинець навпаки, а концентрація марганцю 
не пов’язана із зазначеними властивостями [4]. При 
рН менше 6,0 значно зростає рухливість міді, цин-
ку, кадмію, нікелю. 

Підлуження ґрунтів запобігає переходу валових 
форм важких металів у ґрунтовий розчин і нагро-
мадженню їх у рослинах, тому що зниження показ-
ників рН сприяє переходу багатьох важких металів 
у ґрунтовий розчин. В інтервалі рН 6-8 у ґрунтово-
му розчині знаходиться 1-2% кадмію від його вало-
вого вмісту в ґрунті, в інтервалі  рН 4-6 – біля 10%, 
в інтервалі 3-4 - біля 70% [5]. Сумарна розчинність 
іонів міді знижується при рН 7- 8 [1, 3]. 

Підкислення ґрунтового розчину збільшує ру-
хомість елементу, що сприяє інтенсивному його по-
глинанню рослинами. Рухливість свинцю залежить 
від величини рН ґрунту. Навіть незначна зміна рН 
може впливати на поглинання свинцю ґрунтами. 
Кадмій найбільше рухливий у кислих ґрунтах в ін-
тервалі рН 4,5-5,5, а в слабокислих і нейтральних із 
рН 5,5-7,5, лужних і сильнолужних із рН 7,5-9,5 – 
відносно нерухливий. Рухливість цинку в ґрунтах і 
доступність його рослинам залежить від рН ґрунто-
вого розчину. Найменша розчинність цинку в ґрун-
тах спостерігається в інтервалі рН 5,5-6,9 [1, 5, 8]. 
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Мета роботи. Виявлення рослини-біоіндикатору, 
яку можна застосувати як тест-об’єкт під час діагно-
стики стану СЗЗ промислових підприємств. 
Матеріал і результати дослідження.  

Об’єктами дослідження є: ґрунти та деревні рослини 
родів Acer (клен),  Aesculus (каштан), Fraxinus (ясен) 
санітарно-захисних зон потужних промислових під-
приємств м. Кременчука. 

Дослідження інтенсивності плодоношення ви-
вчали за методикою Н.Д. Нестеровича, а параметри 
вимірювались як середньостатистичні із зазначен-
ням відхилення [7]. Вивчення вмісту рухомих форм 
важких металів (Fe, Mn, Cu, Zn, Ni, Pb, Cd ) у пробах 
ґрунту, що відбирались через кожні 20см по ґрунто-
вому профілю, проводили методом атомно-
абсорбційного спектрального аналізу [5]. Межі до-
сліджень – територія СЗЗ ВАТ «Кредмаш», «КрАЗ», 
«КрКЗ», ЗАТ «Укртатнафта» та контрольної ділянки 
парку ім. І.Ф. Котлова.  

Нами встановлено, що за відсотковим співвід-
ношенням рухливих форм важких металів від вало-
вих (СРВФ) їх можна розподілити на дві групи: 

– І Група елементів:  вміст рухливих форм від 
валових складає більше 40% і в 1,5-3 рази переви-
щує природні  показники. До неї належать марга-
нець, мідь, свинець і кадмій. Високому  вмісту рух-
ливого марганцю сприяють: лужність ґрунтів, єм-
ність поглинання, щільність. При зменшенні цих 
показників, знижується концентрації його рухливих 
форм, а саме: в кислих ґрунтах у зоні впливу ЗАТ 
«Укрататнафта» його вміст складає 7,7%. Марганець 
рівномірно  накопичується в ґрунті (Кспп >1,0). Рух-
ливість міді залежить від глинистої фракції, а легко-
суглинисті ґрунти сприяють переходу міді в доступ-
ні для рослин форми,  СРВФ становить 44,6 - 66,4%. 
Мідь накопичується в ґрунтах СЗЗ заводів КрАЗ, 
КрКЗ (Кспп=4,5), СЗЗ Кредмаш (Кспп=2,0), а вимива-
ється в ґрунтах СЗЗ Укртатнафти (Кспп=0,4). СРВФ 
свинцю складає 64,6% - 82%, що у 1,5 – 2 рази бі-
льше ніж у ґрунтах контрольної ділянки. Це 
пов’язано зі змінами вологості та температурного 
режиму, наявності транспортних магістралей. Сви-
нець накопичується у верхніх шарах  ґрунту (Кспп 
>1,0). Кадмій швидко реагує на зміну кислотності і 
щільності ґрунту: при збільшенні цих показників 
концентрація рухливого кадмію теж збільшується; в 
кислих ґрунтах СЗЗ Укртатнафти (43,8% від валових 
форм), переущільнених ґрунтах СЗЗ Кредмаш і СЗЗ 
КрАЗ, КрКЗ (45,6 - 71,2%). В парку ім. І.Ф. Котлова 
СРВФ кадмію значно нижчий (2,1%...13,1%). На до-
сліджуваних ділянках накопичення кадмію не вста-
новлено. 

– ІІ Група елементів: співвідношення рухомих 
форм від валових складає менше 40% і не переви-
щує природні показники. До неї належить залізо,  
цинк і нікель. Залізо накопичується на всіх дослі-
джуваних ґрунтах СЗЗ  (Кспп 1,0 - 3,8), СРВФ  скла-
дає  4,4 - 21,7%. Цинк характеризується найнижчи-
ми показниками рухливості (0,04 - 28,5%), та нако-
пиченням у нижніх шарах ґрунту (Кспп= 8,3). Спів-
відношення рухливого і валового нікелю складає 9,6 
- 3,5%. Даний елемент накопичується повільно у 
верхніх горизонтах ґрунту (Кспп=2,1), у СЗЗ заводів 
КрАЗ, КрКЗ відмічена його міграція вниз по ґрунто-
вому профілю (Кспп = 0,7). 

При узагальненні результатів встановлено 
рівномірне накопичення рухомого заліза (Кспп=1,0 – 
3,8) і марганцю (Кспп >1,0); свинець (Кспп>1,0) 
накопичується  у верхніх шарах, цинк (Кспп= 8,3) – у 
нижніх шарах по ґрунтовому профілю на всіх 

територіях, що досліджували. Мідь (Кспп=4,0)  
накопичується у СЗЗ КрАЗ і КрКЗ, СЗЗ Кредмаш 
(Кспп=2,0).  

Контрастність концентрацій та співвідношення 
валових і рухливих форм ВМ пов’язана зі створен-
ням різних  фізико-хімічних умов для даних мікро-
елементів  під дією техногенного навантаження. 

Дослідження впливу промислових викидів на ін-
тенсивність плодоношення деревних рослин родів 
клен, ясен і каштан кінський дозволили встановити, 
що цей параметр в умовах забруднення у досліджу-
ваних об'єктів знижується. Крім того спостерігаєть-
ся зменшення кількості суцвіть на модельній гілці у 
рослин дослідного варіанту в порівнянні з контро-
льним. Даний показник в умовах впливу на дерева 
промислових токсикантів зменшується найбільш 
суттєво в A.platanoides і складає у цього виду 
66,43% до контролю. Найбільшу толерантність до 
забруднення за цим параметром проявляють пред-
ставники роду ясен. Число суцвіть на модельній гіл-
ці дерев дослідного варіанту у порівнянні з контро-
лем складає 88,15% у ясена звичайного і 89,28% у 
ясена пенсильванського. Середнє за стійкістю по-
ложення займають клен несправжньоплатановий, 
клен ясенелистий і каштан кінський звичайний. Да-
ний показник у них становить 83,87, 80,24 і 81,67% 
відповідно. 

Число плодів у суцвітті також достовірно знижу-
ється у рослин, що зростали в сфері дії промислових 
полютантів порівняно з контрольними деревами. 
Однак, даний параметр, на відміну від попередньо-
го, найменшою мірою порівняно з контролем падає 
у клена ясенелистого (на 2,02%) та у клена несправ-
жньоплатанового (на 4,42%), а найбільш суттєво 
зменшується у каштана кінського звичайного (на 
28,49%) і в ясена звичайного (на 29,73%). 

Як результат зниження показників числа суцвіть 
на модельній гілці та плодів у суцвітті, спостеріга-
ється зменшення загальної кількості плодів на мо-
дельній гілці дерев, що зростають в умовах техно-
генного забруднення. За ступенем зниження інтен-
сивності плодоношення під дією промислових ток-
сикантів досліджені види можна розташувати в на-
ступній послідовності: клен ясенелистий> клен не-
справжньоплатановий  > ясен пенсільванський > 
клен гостролистий  > ясен звичайний  >  каштан 
кінський звичайний. 

Для характеристики якості насіння і послідуючо-
го насіннєвого відновлення важливе значення має  
величина  маси 1000 насінин. Це показник продук-
тивності та виповненості насіння. Даний параметр у 
всіх досліджених видів зменшується в дослідному 
варіанті порівняно з контрольним, однак це знижен-
ня менш суттєве порівняно із попередніми показни-
ками. Так, у клена несправжньоплатанового маса 
1000 насінин у зоні дії техногенних викидів знижу-
ється порівняно з контролем на 1,3%, у клена ясене-
листого - на 3,43%, ясена звичайного – на 3,93%. В 
інших породах  це зниження дещо значніше: у клена 
гостролистого – на 8,13%, у ясена пенсильванського 
– на 8,83%, каштана кінського звичайного – на 
11,86%. 

Дослідження життєздатності насіння показало, 
що на території парку ім. І.Ф. Котлова найвища 
життєздатність насіння у ясенів (96,5% у ясена зви-
чайного та 90,7% у ясена пенсильванського), най-
нижча – у клена гостролистого (79,8%) та каштана 
кінського звичайного (83,3%). В умовах дії на рос-
лини інгредієнтів промислових викидів життєздат-
ність насіння у всіх порід зменшується, причому цей 
показник найбільш суттєво падає у клена гостролис-
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того і ясена пенсильванського, найбільшу толерант-
ність до забруднення проявляє насіння  каштана кін-
ського звичайного, клена ясенелистого, та клена не-
справжньоплатанового. 
Висновки. У результаті  досліджень з’ясовано, 

що найбільш чутливим  до забруднення за зміною 
показників плодоношення є клен гостролистий і ка-
штан кінський звичайний. Зниження життєздатності 
насіння у клена гостролистого пропонується як чут-
ливий тест-параметр для діагностики стану рослин і 
фіто-індикації забруднення середовища у монітори-
нгових дослідженнях. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА СОСТОЯНИЯ 
САНИТАРНО-ЗАЩИТНЫХ ЗОН 

  
Сараненко И.И., к.б.н., доц., Бахарев В.С., к.т.н.,  доц. 
Кременчугский государственный университет имени Михаила Остроградского 
ул.  Первомайская, 20, 39600,  г. Кременчуг, Украина  
Е-mаїl: v.s.baharev@gmail.com 

Рассмотрены результаты исследований влияния промышленных выбросов на интенсивность плодоношения 
древесных растений  с целью выявления биоидикатора, который можно применить как тест-объект при диагно-
стике экологического состояния СЗЗ промышленных предприятий в центральной части Украины. 

Ключевые слова: диагностика, санитарно-защитная зона, подвижные формы тяжелых металлов, показатели 
плодоношения,  тэст-параметр, клен остролистный. 
 

SOME ASPECTS OF MONІTORING A ECOLOGICALLY PROTECTIVE BUFFER 
ZONES 

 
Sаrаnenko I.I., Ph.D (Biol), Аssoc. Prof., Bakharey V.S., Ph.D (Tehnical), Аssoc. Prof. 
Kremenchug Mykhаylo Ostrogrаdskyi State University 
39600, Pervomаyskyа St.,20, Kremenchug, Ukraine 
E-mаїl: v.s.baharev@gmail.com 

In given article presented the results of researches of influencing of industrial extrass are considered on intensity of 
fruiting of arboreal plants  with the purpose of exposure of bioindicators, which can be applied as test-object during di-
agnostics of the ecological state of sanitary protective zones industrial enterprises in central part of Ukraine. 

Key words: diagnosis, sanitary-protective zone, mobile forms of heavy metals, indicators of fruiting, test-parameter, 
Acer platanoides. 
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