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Висновки. В цілому проведений аналіз отриманих даних дає змогу
стверджувати, що ясно-сірі лісові ґрунти придатні для вирощування пшениці озимої як 
екологічно безпечної продукції для дієтичного та дитячого харчування. За відповідного 
регулювання вмісту доступних форм Cd ці ґрунти придатні і для вирощування картоплі 
для аналогічних цілей. 

Вміст елементів-забруднювачів (Cd та Pb) у зерні пшениці озимої за умов
слабкого рівня поліелементного забруднення ґрунту не перевищує рівня ГДК. Вміст Cd
у бульбі картоплі, за тих самих умов, сягає рівня ГДК (0,03 мг/кг) та перевищує його на 
33% (0,04 мг/кг) за умов органо-мінерального удобрення. Вміст Pb у картоплі не 
перевищує рівня ГДК. Вміст біофільних елементів (Cu та Zn) у зерні пшениці озимої і у 
бульбі картоплі не перевищує рівня ГДК. 
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Постановка проблеми. Більшість забруднюючих агентів за своїм походженням 
і локалізацією пов’язані з ґрунтом, який виступає в ролі неодмінного посередника в 
міграції токсичних речовин між окремими компонентами біосфери. 

Актуальність питання визначення ступеня забруднення грунтів ВМ (важкими 
металами) визначається тим, що вони надходять в організм людини і тварин, в 
основному, з рослинною продукцією, а накопичення цих елементів відбувається, 
головним чином, через грунт. 

Міграція полютантів підпорядкована загальним закономірностям потоків 
речовин в ландшафті і прямо пропорційно пов’язана з умовами рельєфоутворення ( 
ложбина, ухил) та біофізичними бар’єрами ( гідротехнічні споруди, захисні лісові 
насадження, ліс), і є не, що інше як частковий  перерозподіл та акумуляція їх по лініям 
стоку, а не повне винесення за межі водозбірної площі до гідрологічної мережі [1, 2].  

Аналіз останніх досліджень. Теоретичні передумови і експериментальні дані 
свідчать, що ерозійно-гідрологічні процеси, являючись провідними у перетворенні 
природно-територіальних комплексів, підвищень і рівнин, порушують екологічну 
рівновагу в лісоаграрних ландшафтах [6, 7]. 

Питанням забруднення важкими металами ґрунтового покриву присвячена 
численна кількість досліджень [5, 8, 10]. Значна частка наукових праць присвячена 
безпосередньо особливостям міграції й акумуляції окремих хімічних елементів у 
ґрунтовому покриві України. Деякі присвячені особливостям профільного розподілу 
міді і цинку [4] та міграції й акумуляції важких металів в ґрунтах [9].  

Таким чином поведінка мікроелементів і кислоторозчинних рухомих форм ВМ 
(Сu; Pb; Cd; Zn) в грунтах на шляху проходження поверхневого схилового стоку 
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представляє в собі великий науковий інтерес, так як дає можливість спрогнозувати 
накопичення їх в грунтах та винесення за межі водозбірних площ до гідрографічної 
мережі і розробити науково обґрунтовані заходи по запобіганню її забруднення.  

Мета об’єкт та методика досліджень. Встановити закономірність в розподілі 
ВМ по лініях проходження поверхневого стоку, та визначити зміни концентрації їх по 
довжині улоговини. З’ясувати захисну роль лісових смуг та їх вплив на перерозподіл 
елементів в лісоаграрних ландшафтах.  

Об’єктом дослідження - міграція рухомих форм важких металів (Сu; Pb; Cd; 
Zn) в 0 – 20 см шарі дерново – середньопідзолистого супіщаного грунту, лісоаграрних 
ландшафтів північної частини Житомирської області. Зразки грунту для лабораторних 
досліджень відбирали у вересні - жовтні 2009-2012 рр. з орного шару (0-20 см), по всій 
довжині улоговини починаючи з її вершини, в шлейфі акумуляції продуктів стоку; 
лісовій смузі і до замикаючого створу ( трубчастого водозливу ), та за водозливом, 
згідно (ДСТУ 4287:2004). За контроль було прийнято вміст важких металів в грунті 
польової частини водозборів. Вміст кислото розчинних рухомих форм ВМ у грунті 
визначались атомно - абсорбційним методом на полум’яному спектрофотометрі С – 115 
М1 (методика ЦІНАО); 

Результати досліджень. Як свідчать дані аналізів (таблиці) зміни величини 
рухомих форм важких металів по довжині улоговини мають періодично накопичувальний 
характер, концентрація їх, починаючи з вершини улоговини, поступово збільшується і 
досягає максимального значення в місцях концентрації рідкого і акумуляції твердого 
стоку. Пікових значень вони досягають в лісових смугах, які розміщені в створі водозбору, 
але знову ж за водозливом їх концентрація зменшується і має періодичний характер. У всіх 
випадках чітко прослідковується одна закономірність - концентрація рухомих форм 
важких металів в місцях акумуляції твердого і рідкого стоку, особливо там, де в створі 
розміщені лісові насадження. 

Таблиця 1 
Динаміка вмісту рухомих форм важких металів (Сu; Pb; Cd; Zn) в дерново – 

підзолистих грунтах лісоаграрних ландшафтів на шляху проходження 
поверхневого стоку (середнє за 2009 – 2013 рр.) 

Вміст важких металів в грунті  
(мг/кг) 

Точка 
відбору 
проби 

Місцеположення  відбору проби 
Сu Pb Cd Zn 

Водозбір «Отруби», Народицький р-н, лісоаграрний ландшафт 
0 Польова частина (контроль) 1,1 4,4 0,09 3,8
1 Вершина улоговини 1,4 6,1 0,16 3,4
2 50 м вниз по улоговині 1,7 5,7 0,12 3,6
3 Те ж 100 м 2,2 7,6 0,19 4,3
4 Те ж 150 м 2,7 6,0 0,14 5,2
5 Шлейф акумуляції 2,9 5,3 0,12 4,1

Водозбір «Радча» (до водозливу), Народицький р-н, аграрний ландшафт 
0 Польова частина (контроль) 2,9 5,4 0,19 5,6
1 Вершина улоговини 2,9 6,9 0,20 7,0
2 50 м вниз по улоговині 2,2 6,5 0,16 6,9
3 Те ж 100 м 2,9 8,1 0,14 8,0
4 Те ж 150 м 2,9 9,3 0,17 8,6
5 Лісова смуга.( Шлейф акумуляції ) 3,0 11,2 0,25 9,8 
Водозбір Радча ( за водозливом) зона відчуження , Народицький  р-н, лісоаграрний ландшафт 
0 Польова частина (контроль) 1,6 4,4 0,14 3,6
1 Лісова смуга (вершина улоговини ) 2,2 5,4 0,08 3,7 
2 50 м вниз по улоговині 1,0 4,1 0,13 2,7
3 Те ж 100 м 1,3 4,0 0,12 4,3
4 Те ж 150 м 1,7 5,1 0,15 4,3
5 Шлейф акумуляції 1,4 3,2 0,16 3,0
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Висновки. Зміни величини речовин по довжині улоговини мають періодично - 
накопичувальний характер, але у всіх випадках чітко прослідковується одна 
закономірність - накопичення хімічних елементів та полютантів в місцях концентрації 
рідкого стоку і акумуляції твердого а особливо там, де у створі розміщені лісові 
насадження. 

Лісові смуги виконують важливу роль при захисті ґрунтового та рослинного 
покриву. Крім основного призначення, захищати агроландшафти від вітрової та водної 
ерозії, вони виконують ще й функцію захисту від техногенного забруднення, являючись 
бар�єром на шляху міграції елементів. 
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