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Стаття присвячена дослідженням впливу техногенного навантаження на ґрунти
природних кормових угідь. На сьогодні недостатньо вивчено особливості накопичення
важких металів у рослинному біорізноманітті за різного техногенного навантаження на
природні кормові угіддя. Пріоритетність таких завдань викликана соціальним фактором
зниження техногенного впливу на населення через перешкоджання трансформації
токсикантів забруднення у рослинній кормовій сировині.
Досліджувані природні кормові угіддя, характеризуються нерівномірним рельєфом,
високим перезволоженням у низинній місцевості, великими схилами та низькою
продуктивністю, що не завжди є привабливим і економічно вигідними для їх відновлення.
Однак, вони є потужним джерелом дешевої рослинної сировини для тваринництва, особливо
для індивідуального користування. Використання різнотрав'я природних кормових лук
забруднених важкими металами призводить до підвищення накопичення їх у продукції
тваринництва, зокрема, у молоці, м'ясі та іншій продукції.
У статті висвітлено проблематику інтенсивності забруднення важкими металами
грунтів природних кормових лук Вінниччини. Сьогодні в умовах техногенезу природні кормові
угіддя зазнають на деяких територіях сильного антропогенного навантаження, що
призводить до забруднення ґрунтів різними токсикантами, зокрема, важкими металами,
такими як Pb, Сd, Zn та Cu.
Наведені дані у статті висвітлюють результати вивчення інтенсивності забруднення
грунтів та фітомаси природних кормових угідь в умовах абсолютних суходолів, нормальних
суходолів та суходолів надмірного зволоження за загального фонового забруднення.
Виявлено, що найвищою концентрацією важких металів характеризувались ґрунти
суходолів надмірного зволоження, однак перевищень ГДК по свинцю, кадмію, цинку та міді
не виявлено. Встановлено, що найнижчий вміст важких металів виявлено у ґрунтах
абсолютних суходолів. Однак, концентрація важких металів у фітомасі не перевищувала
ГДК.
Пріоритетність досліджень щодо інтенсивності забруднення рослинного
біорізноманіття викликана також і соціальним фактором, а саме зниженням техногенного
впливу на населення через перешкоджання трансформації токсикантів забруднення у
рослинній кормовій сировині за системою «ґрунт - рослини - продукція рослинництва організм людини».
Ключові слова: грунт, свинець, кадмій, цинк, мідь, важкі метали, абсолютні суходоли,
суходоли надмірного зволоження, забруднення.
Табл. 4. Рис. 2. Літ. 14.

Постановка проблеми. Техногенна діяльність населення, що зростає із
року в рік, призводить до збільшення надходжень у довкілля різних шкідливих
речовин, зокрема, важких металів, які перебуваючи в обмінній формі,
переміщуються по трофічних ланцюгах із ґрунту у рослинність, знижуючи
якість та безпеку продовольчої сировини [7].
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Потужними джерелами забруднення навколишнього природного
середовища важкими металами є комплекси: гірничодобувний, металургійний,
машинобудівний, хімічний, транспортний, агропромисловий, житловокомунальний та ін. [8]. Відомо, що рудникові стоки та води після
відпрацювання у шахтах містять цілу низку забруднювачів, серед яких
найбільш небезпечними є важкі метали. За сталеплавильного виробництва
тільки при виплавленні однієї тонни сталі в атмосферу надходить до 40 кг
твердих часток, серед яких містяться сполуки Mn, Cu, Zn, Cd та Pb [8]. Потужна
кількість важких металів у навколишнє середовище також надходить за
хімічного виробництва, зокрема, зі стічними водами, в яких виявлено сполуки
кадмію, свинцю та цинку. Стрімкозростаючими джерелами забруднення
навколишнього середовища на сьогодні є автотранспорт, сільськогосподарське
виробництво та промислові відходи [4]. У сільськогосподарському
виробництві, особливо у рослинництві, потужним джерелом надходження
важких металів у навколишнє середовище є мінеральні добрива [6].
Відомо, що кількість автотранспорту за останні роки стрімко зросла, що
помітно підсилило потужність техногенного впливу на навколишнє середовище
[3]. Поряд з цим зростає і кількість обслуговуючих його об’єктів, які також є
джерелом забруднення навколишнього середовища різними токсикантами. До
головних із них необхідно віднести автотранспортні підприємства, бази
дорожньо-будівельної техніки, гаражі, стоянки, автозаправні станції, станції
технічного обслуговування [2].
Накопичення токсикантів у ґрунтах призводить до їхньої деградації, що
супроводжується токсичним впливом на рослини, викликаючи зниження їхньої
репродуктивної якості [5]. Досить помітне техногенне навантаження
автотранспорту виявлено на ґрунти придорожнього простору, що
супроводжується забрудненням їх важкими металами [9].
Інтенсивність забруднення ґрунтів викидами пересувних джерел залежить
від кількості автотранспорту, як правило в умовах міста вища, а поза межами
нижча [12].
Умови та методика досліджень. Дослідження з вивчення інтенсивності
нагромадження Pb, Cd Zn та Cu у ґрунтах суходільних низинних лук природних
кормових угідь на території Вінниччини. Відбір проб ґрунту для аналізу
проводили методом конверту, який ґрунтувався: у відборі ґрунтовим буром на
глибині обробки ґрунтів (20-25 см) у п’яти точках при поверхневому та
докорінному поліпшенні природних 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 [14]. Визначення важких металів у ґрунтах та рослинному
матеріалі проводили атомно-абсорбційним методом.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед великої кількості
токсикантів, які потрапляють у навколишнє природне середовище внаслідок
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техногенної діяльності населення за обсягами надходження та токсичності
виділяють важкі метали, рухомі форми яких знаходяться у постійному
колообігу [11].
Важкі метали характеризуються густиною понад 5 г/см3 та атомною масою
40. Важкі метали включають і мікроелементи, зокрема Zn і Cu, які у високих
концентраціях є токсичними. Найвища увага зосереджена на вивченні
колообігу Zn, Pb, Cd та Cu у об’єктах навколишнього середовища.
Водночас, необхідно брати до уваги, що незамінними для підтримання
фізіології життєдіяльності організмів у мікроконцентраціях (менше 0,001%) є
мікроелементи В, Na, Cl, V, J, Mn, Co, Cu, Zn і Mo. Умовно необхідними, що
присутні у рослинах у різних кількостях є Li, F, Al, Si, Ag, Ti, Cr, Ni, Se, Sr, Cd і
Pb. Їхня корисність або незамінність остаточно ще не доведена. Натомість,
однозначно доведена токсичність багатьох із цих елементів за надходження в
рослини у підвищених кількостях. За фітотоксичністю важкі метали за
однакових
концентрацій
розташовуються
у
такій
послідовності:
Cd>Ni>Zn>Mn>Cu>Pb [13].
Установлено, що важкі метали в ґрунтовому середовищі знаходяться в
обмінній та необмінній формах [12]. Необмінні форми важких металів це ті, які
з’єднуються з мінералами ґрунтів і недоступні для рослин. Обмінні форми
важких металів знаходяться у вільному стані, тому постійно мігрують у системі
ґрунт – рослини та їхню продукцію. У залежності від кислотності ґрунтів важкі
метали в ґрунтах можуть переходити з однієї форми в іншу. Зокрема, висока
кислотність ґрунтів сприяє підвищенню міграції важких металів,
перетворюючи їх у більш доступні форми [1].
Надмірне надходження в природне навколишнє середовище важких
металів спричинило певні проблеми у сільськогосподарському виробництві, у
тому числі в тваринництві, особливо в умовах промислових та металургійних
підприємств. Адже відомо, що ґрунт має велике санітарно-гігієнічне значення
для існування як тваринного, так і рослинного світу. Тому запровадження
заходів щодо антропогенного навантаження на навколишнє середовище, в тім
числі і екологічної свідомості населення є актуальним питанням [3].
Установлено, що з 60-х років ХХ століття у результаті техногенної
діяльності населення забруднення навколишнього середовища важкими
металами перевищило природні можливості у самоочищенні.
У результаті зростання рівня забруднення ґрунтів спостерігається
заповнення їхніх реакційних центрів різними металами. Виявлено, що
комплексне забруднення ґрунту свинцем, цинком, кадмієм та міддю призводить
до зниження поглинання рослинами кожного окремого елементу порівняно із
забрудненням ґрунту тільки одним із них [13] .
Доведено, що на характер перебігу міграційних і сорбційних процесів
важких металів у ґрунтах суттєво впливають властивості ґрунту [5], особливо
сорбційні, які залежать від вмісту в ньому гумусу, мінералогічного складу
ґрунтів та обмінних основ. У кислому середовищі ґрунту інтенсивність
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переміщення важких металів та доступність їх для рослин підвищується [6].
Багаточисленні дослідження дифузії важких металів в умовах різних
ґрунтів свідчать, що найменше реагують на забруднення чорноземи.
Проникаючи в ґрунт, важкі метали разом з органічними компонентами
переходять у повільно рухомі комплекси. Поряд із цим необхідно відзначити,
що органічна речовина ґрунту зв’язує важкі метали сильніше, порівняно з
мінеральними компонентами [6]. Установлена різниця закріплення важких
металів в органічних речовинах. Зокрема, свинець і мідь [13] сильніше
закріплюються в органічних комплексах порівняно з кадмієм.
Отже, природні кормові угіддя як складова навколишнього природного
середовища зазнають постійного техногенного впливу від сучасних джерел
забруднення, що підвищує ризик їхнього продуктивного використання.
Особливе занепокоєння викликає зростання надходження в 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.
Критичними територіями природних кормових лук на сьогодні є ті, які
наближені до джерел забруднень, що потребує постійного контролю за якістю
та безпекою рослинної сировини [8].
Мета статті полягає у вивченні інтенсивності забруднення грунтів
природних кормових лук в умовах Вінниччини свинцем, кадмієм, цинком та
міддю.
Виклад основного матеріалу. Базовим поняттям в екології є фоновий
вміст, як середній зміст хімічних елементів у природних тілах за результатами
дослідження їхньої природної варіації (статистичних параметрів розподілу).
Природний геохімічний фон – це середня величина природної варіації вмісту
хімічних елементів у компонентах довкілля, яка сформована до того часу, коли
це довкілля зазнало антропогенного забруднення. У наш час техногенні емісії
хімічних елементів відбулися на величезні території. Тому фоновий вміст
змінився повсюдно і його важливо з’ясувати для вироблення стратегії
екобезпечного сільського господарства.
Результати досліджень (табл.1) показали, що концентрація важких металів
у ґрунтах абсолютних суходолів у середньому на досліджуваних
Таблиця 1
Вміст рухомих форм важких металів в ґрунтах природних кормових угідь,
мг/кг (в середньому за 2016-2018 рр. з розрахунку на абсолютно суху
речовину), (n=4, M±m)
Дослідний матеріал
Ґрунти абсолютних суходолів
Ґрунти нормальних суходолів
Ґрунти суходолів надмірного зволоження
Джерело: сформовано на основі власних досліджень
177

Свинець
Середнє
2,90±0,07**
2,96±0,06**
3,20±0,02

Кадмій
Середнє
0,48±0,03**
0,49±0,05**
0,51±0,047
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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.
Вміст свинцю у ґрунтах абсолютних суходолів був нижчим за ГДК у 2,06
раза, а кадмію у 1,45 раза. 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. Вміст свинцю та кадмію у ґрунтах
нормальних суходолів був нижчим за ГДР відповідно у 2,02 раза та 1,42 раза.
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. Вміст свинцю та кадмію в ґрунтах на цих територія був
нижчим за ГДК у 1,87 раза та 1,37 раза відповідно [16].
Найвищим рівнем забруднення свинцем і кадмієм (рис.1)
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> 1,45

> 1,42

> 1,37

1
0,5
0

Абсолютні
суходоли

Нормальні
суходоли
свинець
кадмій

Суходоли
надмірного
зволоження

Примітка. ГДК по свинцю – 6,0 мг/кг, кадмію – 0,7 мг/кг

Рис. 1 Порівняльна оцінка вмісту важких металів у ґрунті до ГДК, раз
Джерело: сформовано на основі власних досліджень.

характеризувались ґрунти суходолів надмірного зволоження, порівняно
нижчим нормальних суходолів та абсолютних суходолів. Так, концентрація
свинцю та кадмію у ґрунтах суходолів надмірного зволоження була вища
відповідно у 1,1 раза і 0,6 раза та у 1,08 раза і 1,04 раза порівняно з
абсолютними та нормальними суходолами [16].
Концентрація цинку у ґрунтах абсолютних суходолів (табл. 3.3) 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. Вміст цинку
і міді у ґрунтах абсолютних суходолів у середньому на досліджуваних
територіях був нижча за ГДК відповідно у 2,0 раза та 20 разів.
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 цинку і міді був
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нижчим порівняно з ГДК у 1,84 раза та 16,6 разів відповідно. 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 [16]. Вміст свинцю
і кадмію у ґрунтах був нижчий за ГДК у 1,25 раза і 1,5 раза відповідно.
Найвищим рівнем цинку і міді (рис. 1) характеризувались ґрунти суходолів
надмірного зволоження, порівняно нижчим – нормальних суходолів та
абсолютних суходолів. Так, концентрація цинку та міді у ґрунтах суходолів
надмірного зволоження була нижча у 1,6 раза і 1,33 раза та 1,46 раза і 1,11
разів порівняно з абсолютними суходолами та суходолами надмірного
зволоження. Тобто, ґрунти суходолів надмірного зволоження мали високий
вміст як свинцю і кадмію, так і цинку та міді.
Таблиця 2
Вміст рухомих форм важких металів (мікроелементів)
у ґрунтах природних кормових угідь, мг/кг (в середньому за 2016-2018 рр. з
розрахунку на абсолютно суху речовину), (n=4, M±m)
Цинк
Середнє
Ґрунти абсолютних суходолів
11,4±1,42***
Ґрунти нормальних суходолів
12,5±0,09**
Ґрунти суходолів надмірного зволоження
18,3±1,22
Джерело: сформовано на основі власних досліджень.
Дослідний матеріал

Мідь
Середнє
0,15±0,07***
0,18±0,03**
0,20±0,04

Концентрація ВМ в мг/кг

Найвищим рівнем цинку і міді (рис. 2) характеризувались ґрунти суходолів
надмірного зволоження, порівняно нижчим – нормальних суходолів та
абсолютних суходолів.
> 20
20

> 16,6

15

> 15

10
5

>2

> 1,84
> 1,25

0
Абсолютні
суходоли

Нормальні
суходоли
цинк

Суходоли
надмірного
зволоження
мідь

Примітка. ГДК по цинку – 23 мг/кг, міді – 3,0 мг/кг
Рис. 2. Порівняльна оцінка середнього вмісту важких металів
(мікроелементів) у ґрунті (за 2016-2018 рр.) до ГДК, раз

Джерело: сформовано на основі власних досліджень.
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Так, концентрація цинку та міді у ґрунтах суходолів надмірного
зволоження була нижча у 1,6 раза і 1,33 раза та 1,46 раза і 1,11 разів порівняно з
абсолютними суходолами та суходолами надмірного зволоження. Тобто, ґрунти
суходолів надмірного зволоження мали високий вміст як свинцю і кадмію, так і
цинку та міді. Коефіцієнт небезпеки свинцю у ґрунтах (табл. 3) природних
кормових угідь коливався від 0,48 до 0,53.
Таблиця 3
Коефіцієнт небезпеки рухомих форм важких металів у ґрунтах
природних кормових угідь в середньому за 2016-2018 рр.
Дослідний
матеріал

Свинець
Фактична
концентрація

ГДК

Кнеб

ГДК

Ґрунти
абсолютних
6,0
2,9
0,48
0,7
суходолів
Ґрунти
нормальних
6,0
2,96
0,49
0,7
суходолів
Ґрунти суходолів
надмірного
6,0
3,2
0,53
0,7
зволоження
Джерело: сформовано на основі власних досліджень

Кадмій
Фактична
концентрація

Кнеб

0,48

0,68

0,48

0,79

0,49

0,72

Найвищий коефіцієнт небезпеки свинцю 0,53 був у ґрунтах суходолів
надмірного зволоження, порівняно нижчим у 1,08 раза та 1,1 раз відповідно у
ґрунтах нормальних та абсолютних суходолів. Коефіцієнт небезпеки кадмію
ґрунтах природних кормових угідь був у межах від 0,68 до 0,72. Найвищим
коефіцієнтом небезпеки свинцю характеризувались ґрунти також суходолів
надмірного зволоження, порівняно нижчим у 1,05 раза та 1,3 раза відповідно
ґрунти нормальних суходолів та абсолютних суходолів.
Коефіцієнт небезпеки цинку у ґрунтах (табл. 4) природних кормових
угідь був у межах від 0,49 до 0,79.
Таблиця 4
Коефіцієнт небезпеки рухомих форм важких металів (мікроелементів) у
ґрунтах природних кормових угідь в середньому за 2016-2018 рр.
Дослідний матеріал

ГДК

Цинк
Фактична
концентрація

Кнеб

Ґрунти
абсолютних
23
11,4
0,49
суходолів
Ґрунти
нормальних
23
12,5
0,54
суходолів
Ґрунти суходолів
23
18,3
0,79
надмірного зволоження
Джерело: сформовано на основі власних досліджень.

180

ГДК

Мідь
Фактична
концентрація

Кнеб

3,0

0,15

0,05

3,0

0,18

0,06

3,0

0,20

0,06
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Найвищий коефіцієнт небезпеки цинку виявлено у ґрунтах надмірного
зволоження, порівняно нижчий у 1,46 раза та 1,61 раза відповідно у ґрунтах
нормальних і абсолютних суходолів. Коефіцієнт небезпеки міді у ґрунтах
природних кормових угідь на досліджуваних територія коливався від 0,05 до
0,06.
У ґрунтах суходолів надмірного зволоження та нормальних суходолів
коефіцієнт небезпеки міді склав 0,06. Тоді як у ґрунтах абсолютних суходолів
коефіцієнт небезпеки міді був нижчим у 1,2 раза.
Висновки і перспективи подальших досліджень. У результаті
проведених досліджень встановлено, що найвищий рівень забруднення грунтів
важкими металами на досліджуваних територіях було виявлено в умовах
суходолів надмірного зволоження, що склало до 3,3 мг/кг по свинцю, від 0,49
до 0,53 по кадмію, від 17,2 до 20,1 по цинку та від 0,19 до 0,21 по міді, що не
перевищувало ГДК. Найнижчий вміст важких металів виявлено у ґрунтах
абсолютних суходолів. Перспективою подальших досліджень є вивчення
впливу фіторемедіації на інтенсивність винесення з грунтів важких металів
рослинністю.
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АННОТАЦИЯ
ИНТЕНСИВНОСТЬ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ТЯЖЕЛЫМИ МЕТАЛЛАМИ ГРУНТА
ЕСТЕСТВЕННЫХ КОРМОВЫХ ЛУК В УСЛОВИЯХ ВИННИЧИНЫ
Статья посвящена исследованию влияния техногенной нагрузки на почвы природных
кормовых угодий. На сегодня недостаточно изучены особенности накопления тяжелых
металлов в растительном биоразнообразии при разной техногенной нагрузке на природные
кормовые угодья. Приоритетность таких задач вызвана социальным фактором снижения
техногенного воздействия на население через препятствия трансформации токсикантов
загрязнения в растительном кормовом сырье.
Исследуемые природные кормовые угодья отличаются неравномерным рельефом,
высоким переувлажнением в низинной
местности, большими уклонами и низкой
производительностью, что не всегда является привлекательным и экономически выгодным
для их восстановления. Однако, они являются мощным источником дешевого
растительного сырья для животноводства, особенно для индивидуального пользования.
Использование разнотравья природных кормовых угодий, загрязненных тяжелыми
металлами приводит к повышению накопления их в продукции животноводства, в
частности, в молоке, мясе и другой продукции.
В статье освещено проблематику интенсивности загрязнения тяжелыми металлами
почв природных кормовых угодий Винницкой области. Сегодня в
условиях техногенеза природные кормовые угодья испытывают на некоторых территориях
сильную
антропогенную нагрузку, что приводит к загрязнению почв различными
токсикантами, в частности, тяжелыми металлами, такими как Pb, Сd, Zn и Cu.
Приведенные данные в статье освещают результаты изучения интенсивности
загрязнения почв и фитомассы естественных кормовых угодий в условиях абсолютных
суходолов, нормальных суходолов и суходолов
избыточного увлажнения при общем фоновом загрязнении. Выявлено, что высокой
концентрацией тяжелых металлов отличались почвы суходолов избыточного увлажнения,
однако превышений ПДК по свинцу, кадмию, цинку и меди не обнаружено. Установлено, что
низкое содержание тяжелых металлов обнаружено в почвах абсолютных суходолов.
Однако, концентрация тяжелых металлов в фитомассе не превышала ПДК.
Приоритетность исследований по интенсивности загрязнения растительного
биоразнообразия вызвана также и социальным фактором, а именно снижением
техногенного воздействия на население через препятствия трансформации токсикантов
загрязнения в растительном кормовом сырье по системе «почва - растения - продукция
растениеводства - организм человека».
Ключевые слова: почва, свинец, кадмий, цинк, медь, тяжелые металлы, абсолютные
суходолы, суходолы избыточного увлажнения, загрязнения.
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ANOTATION
INTENSITY OF HEAVY METAL POLLUTION OF NATURAL SOILS OF NATURAL
FORAGE BOWLS IN THE CONDITIONS OF VINNITSA REGION
The article is devoted to the research of the influence of man-made load on the soils of
natural forage lands. The peculiarities of the accumulation of heavy metals in plant biodiversity
under different man-made loads on natural forage lands have not been sufficiently studied. The
priority of such goals is caused by the social factor of reducing the technogenic impact on the
population by preventing the transformation of contaminants of pollution in plant feed materials.
The studied natural forage lands are characterized by uneven relief, high waterlogging in the
lowlands, large slopes and low productivity, which are not always attractive and economically
viable for their restoration. However, they are a powerful source of cheap plant raw materials for
livestock, especially for individual use. The use of weeds of natural fodder meadows contaminated
with heavy metals leads to an increase in their accumulation in livestock products, in particular, in
milk, meat and other products.
The article highlights the intensity of heavy metal contamination of soils of natural fodder
meadows of Vinnytsya region. Today, in the conditions of technogenesis, natural forage lands are
subjected to a strong anthropogenic load in
some areas, which leads to soil contamination by various toxicants, in particular, heavy metals
such as Pb, Сd, Zn and Cu.
The given data in the article illuminates the results of studying the intensity of soil
contamination and phytomas of natural fodder lands in conditions of absolute landsols, normal
land drainages and excessive moisturizing agents for total background contamination. It was found
that the highest concentration of heavy metals was characterized by soils of excessive moisturizing
lands, but exceeds the MPC by lead, cadmium, zinc and copper are not detected. It has been
established that the lowest content of heavy metals was found in the soils of absolute landsols.
However, the concentration of heavy metals in phytomass did not exceed the MPC.
The priority of research on the intensity of pollution of plant biodiversity is also caused by a
social factor, namely the reduction of man-made impact on the population by preventing the
transformation of contaminants in plant feed materials "soil - plants - crop products - human
body".
Key words: soil, lead, cadmium, zinc, copper, heavy metals, absolute land, land of excessive
moisture, pollution.
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