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Досліджено інтенсивність забруднення важкими металами лісових ягід, 

зібраних на території лісових господарств Вінницького району. Виявлено, що 
перевищення ГДК спостерігалось тільки по кадмію у суницях у 3,0 рази. Тоді, 
як концентрація цинку і міді була нижча за ГДК у 5,1 та 45,4 рази відповідно. 
Концентрація цинку і міді у ягодах ожини була нижчою за ГДК у 9,0 та 125 
рази відповідно. Концентрація цинку та міді у ягодах черешні була нижчою за 
ГДК у 250 та 125 рази відповідно. У плодах яблук концентрація цинку та міді 
була нижчою за ГДК у 37 та 500 раз відповідно. У плодах груші концентрація 
цинку та міді була нижчою за ГДК у 7,6 та 62,5 рази відповідно. 
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Табл. 2. Літ. 14. 
 
Постановка проблеми. Лісові ресурси, до яких належать їстівні гриби, 

дикорослі ягоди, плоди та ін. є важливим елементом продовольчої програми, 
яка передбачає забезпечення населення високоякісними та в достатній кількості 
продуктами харчування. З розвитком науково-технічного прогресу і значним 
збільшенням частки культурних плодів, ягід і овочів роль дикорослих ягід, 
плодів і грибів як джерела харчування і доходів відійшла на другорядне місце. 
Однак, в останні роки спостерігається помітне підвищене використання даних 
ресурсів у харчуванні і лікуванні населення. Зокрема, зосереджується увага на 
використанні ягід, фруктів та грибів як з харчовою, так і лікувальною метою [1-
5].  

У зв'язку із збільшенням попиту на лікарсько-технічну сировину зростають 
об'єми її заготівлі. Проте збір і заготівля сировини дикорослих плодових рослин 
ускладнюється відсутністю їх компактного зростання в природних умовах. 
Зростають вони, в основному, на узліссях, галявинах, луках, вирубках і 
прибережних заростях. Розширюючи використання дикорослих рослин як 
важливої підтримки у вирішенні проблеми харчування населення і джерела 
сировини для промисловості, не варто забувати, що їх ресурси не безмежні. У  
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зв'язку із постійним рекреаційним перевантаженням лісів, особливо тих, що 
знаходяться поблизу населених пунктів, інтенсифікацією лісового 
господарства, будівництвом водосховищ, осушенням боліт, зменшенням 
вкритих лісом площ, необізнаністю заготівельників з правилами збору запаси 
дикорослих плодових рослин продовжують зменшуватись. Тому розумне, 
раціональне, бережливе господарське відношення до рослинних багатств 
допоможе не тільки зберегти, але й примножити їх [6-7, 9].  

Вивчення якості лісової продукції є надзвичайно важливим та актуальнтм 
питанням сьогодення особливо в умовах забруднення території внаслідок 
техногенної діяльності населення токсикантами свинцем, кадмієм, ртуттю та ін. 
Небезпека їх визначається здатністю накопичуватися у грунті, включатися у 
трофічні ланцюги та передаватися ними від рослин до організму людини. Важкі 
метали з організму людини виводяться дуже повільно і здатні до накопичення, 
головним чином, у нирках і печінці, з огляду на що, рослинна продукція, навіть 
із слабозабруднених територій, здатна викликати кумулятивний ефект – 
поступове збільшення вмісту важких металів у організмі людини. Тому 
контролювання вмісту важких металів у зерновій продукції набуває важливого 
значення [10]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Продукція 
сільськогосподарського виробництва, що виробляється у локальних зонах 
техногенного навантаження є джерелом інтоксикації населення, яке вживає цю 
продукцію [11].  

Одним із найсильніших за дією та найбільш поширеним хімічним 
забрудненням харчових продуктів є забруднення іонами важких металів. 
Токсико-гігієнічна характеристика металічних забруднень важлива для 
регламентування вмісту токсичних металів у харчовій продукції [14]. 

Важкі метали, які знаходяться в організмі людини викликають серйозні 
фізіологічні порушення, токсикоз, алергію, онкологічні захворювання, 
негативно впливають на зародок і генетичну спадковість [12]. Сучасна 
медицина досліджує взаємозв’язок між вмістом металів в організмі й 
виникненням різних захворювань. Доведено, що особливо гостро організм 
людини реагує на зміни концентрації мікроелементів, тобто елементів, що 
містяться в організмі в кількості близько 10 г на 70 кг маси тіла. До таких 
елементів належать: мідь, цинк, манган (марганець), меркурій (ртуть), кадмій, 
залізо, кобальт, станум (олово), арсен (миш’як), нікель, молібден [13].  

Тому на сьогоднішній день перед науковцями стоять завдання з розробки 
ефективних та економічно доцільних засобів щодо запобігання накопичення 
важких металів у кормах та продукції тваринництва [11].  
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Методика та умови досліджень. Дослідження проводили у 2018 році на 

території Вінницького району Лісостепу Правобережного України. Матеріалом 
для дослідження були такі лісові ягоди: суниці, ожина, черешня, яблука та 
груші. Відбір проб ягід проводили методом точкових проб. 

Дослідження концентрації важких металів виконували в науково-
вимірювальній агрохімічній лабораторії кафедри екології та охорони 
навколишнього середовища агрономічного факультету на базі Вінницького 
національного аграрного університету. Концентрації Cd, Cu, Pb, Zn 
досліджуваних ягід визначали методом атомно-абсорбційної спектрометрії 
після сухої мінералізації [8]. Для оцінки ступеня небезпечності елемента-
забруднювача використовували коефіцієнт небезпеки – співвідношення між 
концентрацією полютанта в ґрунті або плодовому тілі гриба за його гранично 
допустимою концентрацією. нб

СК
ГДК

= . 

Мета cтатті –  провести моніторинг забруднення свинцем, кадмієм, 
цинком і міддю лісових ягід одержаних в умовах Лісостепу Правобережного 
України. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Аналізуючи забруднення 
лісових ягід важкими металами (табл. 1) необхідно відмітити, що у суниці 
концентрація кадмію перевищувала ГДК у 3 рази. Тоді, як концентрація цинку і 
міді була нижча за ГДК у 5,1 та 45,4 рази відповідно. Свинцю у ягодах суниці 
не виявлено. 

Таблиця 1 
Концентрація важких металів у ягодах, мг/кг  

Вид ягід 

Важкий метал 

Свинець ГД
К

 

Кадмій ГД
К

 

Цинк ГД
К

 

Мідь ГД
К

 

Ожина 0 0,2 0 0,03 1,11±0,00 10 0,04±0,00 5,0 
Яблуко 0 0,1 0 0,03 0,27±0,00 10 0,01±0,00 5,0 
Груша 0 0,1 0 0,03 1,30±0,00 10 0,08±0,00 5,0 
Суниці 0 0,2 0,09±0,01 0,03 1,95±0,01 10 0,11±0,01 5,0 

Черешня 0 0,2 0 0,03 0,49±0,03 10 0,04±0,00 5,0 
Джерело сформовано на основі власних результатів досліджень 

 
У ягодах ожини свинцю та кадмію не виявлено тоді, як концентрація 

цинку та міді була нижчою за ГДК відповідно у 9,0 та 125 рази. У ягодах 
черешні свинцю і кадмію також не виявлено, а концентрація цинку та міді була 
нижчою за ГДК відповідно у 250 та 125 рази. У яблуках свинцю та кадмію 
також не виявлено. Концентрація цинку та міді у яблуках була нижчою за ГДК  
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у 37 та 500 раз відповідно. Не виявлено також свинцю і кадмію у грушах. 
Концентрація цинку та міді у грушах була нижчою за ГДК відповідно у 7,6 та 
62,5 рази. 

Водночас, необхідно відмітити, що найвища концентрація цинку 
спостерігалась в суницях порівняно з ожиною, яблуками, грушею та черешнею 
відповідно у 1,8, 7,2, 1,5 та 48,8 рази. Концентрація міді також була найвища у 
суницях. Так, в порівнянні з ожиною, яблуками, грушею та черешнею 
концентрація міді у суницях була нижча відповідно у  2,8 11, 1,4 та 2,8 рази. 

Результати досліджень (табл. 2) показали, що найвищий коефіцієнт 
небезпеки цинку і міді був у суницях. 

Таблиця 2 
Коефіцієнт небезпечності важких металів 

Вид ягід Важкий метал 
Свинець Кадмій Цинк Мідь 

Ожина 0 0 0,11 0,008 
Яблуко 0 0 0,02 0,002 
Груша 0 0 0,13 0,016 
Суниці 0 0,3 0,19 0,022 

Черешня 0 0 0,004 0,008 
Джерело сформовано на основі власних результатів досліджень 

 
Зокрема порівняно з ожиною, яблуками, грушами та черешнею коефіцієнт 

небезпеки цинку і міді у суницях був вищим відповідно у 1,7 та 2,7 рази, 9,5 і 
11,0 рази, 1,4 і 1,3 рази та 47,5 та 2,7 рази. 

Висновки і перспективи подальших досліджень. У лісових ягодах, 
одержаних в умовах лісових господарств Вінницького району з територій 
Лісостепу Правобережного України  перевищення ГДК виявлено тільки по 
кадмію у суницях у 3,0 рази. Тоді, як концентрація цинку і міді була нижча за 
ГДК у 5,1 та 45,4 рази відповідно. Концентрація цинку і міді у ягодах ожини 
була нижчою за ГДК у 9,0 та 125 рази відповідно. Концентрація цинку та міді у 
ягодах черешні була нижчою за ГДК у 250 та 125 рази відповідно. У плодах 
яблук концентрація цинку та міді була нижчою за ГДК у 37 та 500 раз 
відповідно. У плодах груші концентрація цинку та міді була нижчою за ГДК у 
7,6 та 62,5 рази відповідно. 
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АННОТАЦИЯ 
МОНИТОРИНГ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ТЯЖЕЛЫМИ МЕТАЛЛАМИ ЛЕСНЫХ 
ЯГОД В УСЛОВИЯХ ЛЕСОСТЕПИ ПРАВОБЕРЕЖНОЙ УКРАИНЫ 
Исследована интенсивность загрязнения тяжелыми металлами лесных 

ягод, собранных на территории лесных хозяйств Винницкого района. 
Выявлено, что превышение ПДК наблюдалось только по кадмию в землянике в 
3,0 раза. Тогда, как концентрация цинка и меди была ниже ПДК в 5,1 и 45,4 
раза соответственно. Концентрация цинка и меди в ягодах ежевики была ниже 
ПДК в 9,0 и 125 раза соответственно. Концентрация цинка и меди в ягодах 
черешни была ниже ПДК в 250 и 125 раза соответственно. В плодах яблок 
концентрация цинка и меди была ниже ПДК в 37 и 500 раз соответственно. В 
плодах груши концентрация цинка и меди была ниже ПДК в 7,6 и 62,5 раза 
соответственно. 

Ключевые слова: тяжелые металлы, лесные ягоды, концентрация, 
кадмий, цинк, медь, свинец, предельно допустимые концентрации, 
превышение. 

Табл. 2. Лит. 14. 
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ANNOTATION 
 MONITORING THE POLLUTION OF FOREST BERRIES BY HEAVY  

METALS IN THE CONDITIONS  OF RIGHT-BANK FOREST-STEPPE OF 
UKRAINE 

Forest resources, which include edible mushrooms, wild berries, fruit and others 
are an important element of the food program, which involves providing high quality 
and sufficient food to the population. With the development of scientific and 
technological progress and the significant increase in the share of cultivated fruit, 
berries and vegetables, the role of wild berries, fruit and mushrooms as a source of 
food and income has taken the minor place. However, in recent years, there is a 
noticeable increase in the use of these resources in the nutrition and treatment of the 
population. In particular, the focus is on the use of berries, fruit and mushrooms for 
both food and medical purposes. 

The research was conducted on the territory of Vinnytsia district of the Right-
Bank Forest-steppe of Ukraine in 2018. The following forest berries like strawberries, 
blackberries, sweet cherries, apples and pears have been used as the material for 
research. The method of spot sampling of berries was used. 

The study of the concentration of heavy metals was carried out in the research-
measuring agrochemical laboratory of the Department of Ecology and Environmental 
Protection of the Agronomy Faculty on the basis of Vinnytsia National Agrarian 
University. The concentrations of Cd, Cu, Pb, Zn of the studied berries were 
determined by the method of atomic and absorptional spectrometry after dry 
mineralization. To assess the degree of hazardous elements of the pollutant, it was 
used a risk factor, i.e. the ratio between the concentration of the pollutant in the soil 
or the fetal body of the fungus at its maximum permissible concentration. 

The intensity of pollution of forest berries collected on the territory of forestry 
of Vinnytsia district by heavy metals was investigated. It was found that the excess of 
MPC by 3.0 times in the concentration of cadmium was observed only in 
strawberries, while the concentration of zinc and copper was lower than MPC by 5.1 
and 45.4 times, respectively. The concentration of zinc and copper in blackberries 
was lower than MPC by 9.0 and 125 times, respectively. The concentration of zinc 
and copper in sweet cherries was lower than MPC by 250 and 125 times, 
respectively. The concentration of zinc and copper in apples was lower than MPC by 
37 and 500 times, respectively. The concentration of zinc and copper in pears was 
lower than MPC by 7.6 and 62.5 times, respectively. 

Keywords: heavy metals, forest berries, concentration, cadmium, zinc, copper, 
lead, maximum permissible concentrations, excess. 

Таbl. 2. Lit. 14. 
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