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МІДЬ У ГРУНТАХ ПРИРОДНИХ, АГРО- І УРБОЛАНДШАФТІВ 
ЖИТОМИРСЬКОГО ПОЛІССЯ 

Встановлені особливості міграції міді за профілем основних типів ґрунтів 
природних і агроландшафтів, визначені коефіцієнти концентрації міцнофіксованих форм 
міді у верхньому 0–20 см шарі ґрунтів природних, агро- та урболандшафтів. Визначено, 
що у ґрунтовому покриві агроландшафтів фіксується відносно низький вміст валових 
форм міді, які коливаються в середньому від 1–2 до 6–8 мг/кг. У межах природних 
ландшафтів середній вміст валової міді становить 4–8 мг/кг, а в урбаноземах парково-
рекреаційних і агроселітебних ландшафтів – від 8 до 10 і більше мг/кг. Характерною 
рисою розподілу міцнофіксованої міді за ґрунтовим профілем є її акумуляція у верхніх 
генетичних горизонтах, багатих на органічну речовину. Мідь є забруднювачем 
урбаноземів агроселітебних ландшафтів, для яких коефіцієнт її концентрації досягає 9–
22 одиниць. 

Ключові слова: мідь, ґрунт, міграція, забруднення, коефіцієнт концентрації. 
Постановка проблеми 
Одним із основних факторів, що безпосередньо впливають на загострення 

екологічної ситуації і зниження стабільності й стійкості як природних, так і 
штучно створених екосистем в Україні в цілому,  та в Житомирському Поліссі 
зокрема, є техногенне забруднення довкілля внаслідок дії промислових емісій 
полютантів, насамперед, важких металів. Наслідками такого впливу є порушення 
природних механізмів стабілізації навколишнього середовища та кругообігів 
основних біогенних елементів у компонентах біосфери, посилення різних видів 
деградації ґрунтових екосистем та зниження їх енергетичної і буферної ємності 
[14, 19]. Найбільш значного забруднення важкими металами зазнають ґрунти 
мегаполісів та інших населених пунктів, розташованих у регіонах із високим 
ступенем концентрації промислового виробництва. Однак, внаслідок 
прогресуючого посилення антропогенного впливу на довкілля погіршення 
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екологічної ситуації, пов’язане із забрудненням ґрунтового покриву важкими 
металами, спостерігається й у аграрних регіонах нашої держави [18]. Вивчення ж 
форм знаходження і міграції міді у ґрунтах та питань особливостей 
вертикального розподілу її валових і міцнофіксованих форм за профілем ґрунту 
дасть змогу оцінити як загальний ступінь забруднення ґрунтового покриву, так і 
вірогідність накопичення полютантів фітоценозами.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій 
Питанням забруднення важкими металами ґрунтового покриву присвячена 

численна кількість досліджень як вітчизняних науковців [10, 28, 29 та ін.] так і 
вчених близького [6, 9, 24] і далекого [11, 31, 33, 35, 36] зарубіжжя. Наразі увага 
вчених зосереджена на вивченні питань екологічної геохімії ландшафтів у зонах 
агрогенезу [1, 7, 25], техногенезу [2, 12, 27] та урбогенезу [5, 18, 26 та ін.]. Значна 
частка наукових праць присвячена безпосередньо особливостям міграції і 
акумуляції окремих хімічних елементів у ґрунтовому покриві України. 
Дослідження Ю. М. Дмитрука [8] присвячені особливостям профільного 
розподілу нікелю в ґрунтах Карпатського регіону, А. І. Мельника [15] – міграції і 
акумуляції важких металів у ґрунтах Чернігівської області, С. С. Костишина і С. 
С. Руденка – у ґрунтах слабко урбанізованих та агроландшафтів Чернівецької 
області [13, 25]. Характер розподілу Zn у ґрунтах Харківської області досліджено 
в роботі М.  М.  Мірошниченка та А.  І.  Фатєєва [21],  особливості міграції й 
акумуляції важких металів у ґрунтах лучних і лісових ландшафтів заповідних 
територій – у роботах А. І. Самчука та Е. Я. Жовінського [3, 26 ], агроселитебних 
ландшафтів –  Ю.  А.  Білявського,  Р.  А.  Валерко,  Т.  М.  Мисливої і Л.  О.  
Герасимчук [1, 4, 18]. Досить активно проводяться дослідження щодо оцінки 
рівня забруднення важкими металами ґрунтового покриву територій, техногенно 
порушених унаслідок видобутку корисних копалин, насамперед, відкритим 
способом [12, 27]. Хоча в літературі наявна певна кількість відомостей щодо 
забруднення ґрунтового покриву Житомирського Полісся міддю [4, 26, 28], вони 
носять фрагментарний характер, а моніторингових досліджень щодо оцінки рівня 
забруднення даним елементом природних і агроландшафтів у Житомирській 
області за останні 40–45 років практично не проводилося. 

Мета, завдання та методика досліджень 
Зважаючи на вище наведене, нами було поставлено за мету визначити 

закономірності поширення валових і міцнофіксованих форм міді у ґрунтах 
природних, агро- та урболандшафтів Житомирського Полісся, встановити 
особливості їх розподілу за генетичними горизонтами ґрунтового профілю для 
різних типів ґрунтів та оцінити рівень забруднення ґрунтового покриву 
природних, агро- і урболандшафтів на основі визначення ряду геохімічних 
коефіцієнтів.  
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Дослідження виконували впродовж 2003–2014 рр. у межах поліської частини 
Житомирської області. Ґрунтовий покрив природних і агроландшафтів 
досліджували на території Баранівського, Брусилівського, Володарсько-
Волинського, Ємільчинського, Коростенського, Коростишівського, Лугинського, 
Малинського, Народицького, Новоград-Волинського, Овруцького, Олевського, 
Радомишльського, Червоноармійського та Черняхівського адміністративних 
районів. Оцінку ґрунтового покриву агроселитебних ландшафтів виконували в 
межах мікрорайонів «Крошня», «Корбутівка», «Мальованка», «Мар’янівка», 
«Східний промвузол»,  а також у центральній і завокзальній частинах міста 
Житомир. У межах парково – рекреаційних ландшафтів досліджували ґрунт на 
території комунального підприємства «Парк культури та відпочинку ім. Ю. О. 
Гагаріна»,  скверу біля Житнього ринку (перехрестя вул.  Московська –  вул.  Б.  
Лятошинського), парку ім. 30-річчя Перемоги, скверу біля пам’ятника Т. Г. 
Шевченку (перехрестя вул.  В.  Бердичівська –  вул.  Шевченка),  скверу біля 
пам’ятника жертвам голодомору (Путятинський майдан), скверу біля фонтану в 
районі Польового майдану, скверу на Замковій Горі (вул. Кафедральна – 
Замковий майдан), скверу біля музичного училища ім. В. С. Косенка (вул. 
Пушкінська).  

Зразки ґрунту відбирали згідно з вимогами методики [16]  та ДСТУ ISO  
10381-4:2005. (ISO 10381-4:2003, IDT); їх підготовка до проведення аналізу 
виконувалась згідно з вимогами методики [17] та ДСТУ ISO 11464:2007 (ISO 
11464:2006, IDT). Екстрагування валових форм важких металів, що містяться у 
ґрунті, проводили концентрованою HNO3 згідно з вимогами [17],  а 
міцнофіксованих форм – 1н HNO3. Визначення концентрації хімічних елементів 
виконували методом атомно-абсорбційної спектрометрії на приладі марки С 115–
1М. Оцінку вмісту міді у ґрунті здійснювали на основі визначення таких 
геохімічних коефіцієнтів, як коефіцієнт концентрації (Кс)  [23]  та індекс 
насиченості міддю ґрунту ІрCu [8]. Статистична обробка експериментальних 
даних була проведена з використанням пакету прикладних програм Microsoft 
Excel та Statistica 10.0. 

Результати досліджень 
Серед порід підвищені кількості міді властиві для основних (базальти, габро) 

гірських порід (60–120 мг/кг) та глинистих осадових порід – 40–60 мг/кг. 
Мінімальні кількості цього елемента вміщують кислі ефузивні породи – 5–20 
мг/кг та вапняки і доломіти –  2–10  мг/кг [11].  Вміст Cu  у ґрунті,  насамперед,  
залежить від мінералогічного і гранулометричного складу ґрунтоутворюючих 
порід, типу ґрунтоутворюючого процесу, хімізму та рівня залягання ґрунтових 
вод, кількості й якості органічної речовини ґрунту, інтенсивності антропогенної 
діяльності тощо [10, 19]. Максимальні кількості рухомих форм Cu у ґрунтах 
приурочені до регіонів із високим ступенем концентрації промислового 
виробництва, особливо гірничо-видобувної, хімічної промисловості та 



 

 
 
 

109 

Вісник 
ЖНАЕУ 

 

№ 1 (47), т. 1 
2015 

 

виробництва чорних і кольорових металів. Основні ґрунтоутворюючі породи 
Житомирського Полісся традиційно бідні на мідь [19, 20, 29], особливо мало її 
вміщують флювіогляціальні і древньоалювіальні піщані відклади, а також 
продукти вивітрювання кристалічних порід. У зв’язку з цим і ґрунти даного 
регіону характеризуються відносно низьким вмістом валової міді, який 
коливається в середньому від 4 до 13 мг/кг (табл. 1). Це обумовлено, насамперед, 
якісним складом ґрунтотворних порід, гранулометричним складом ґрунту і 
вмістом у ньому гумусу. Чим важчий гранулометричний склад материнської 
породи і,  відповідно,  сформованого на ній ґрунту,  тим більші в ньому запаси 
гумусу.  

Таблиця 1. Вміст валових форм міді в окремих ґрунтових відмінах 
природних, агро- та урболандшафтів Житомирського Полісся, 

2003–2014 рр., шар ґрунту 0–20 см 
Інтервал вмісту елемента, мг/кг 

Назва ґрунту 

О
бс

те
ж

ен
а 

пл
ощ

а,
 г

а 

1–2 2–4 4–6 6–8 8–10 >10 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Ґрунти агроекосистем 

Дерново-слабопідзолистий піщаний на 
флювіогляціальних відкладах 45 7,2 

16 
21,6 
48 

16,2 
36 - - - 

Дерново-середньопідзолистий 
супіщаний на флювіогляціальних  

відкладах 
80 4,0 

5 
36,8 
46 

22,4 
28 

16,8 
21 - - 

Дерново-середньопідзолистий 
супіщаний на морені 60 - 31,2 

52 
18,0 
30 

10,8 
18 - - 

Ясно-сірий опідзолений супіщаний на 
лесовидних суглинках 50 14,0 

28 
36,0 
72 - - - - 

Сірий опідзолений крупнопилувато-
легкосуглинковий на лесовидних 

суглинках 
50 - 22,0 

44 
28,0 
56 - - - 

Темно-сірий опідзолений піщано-
легкосуглинковий на лесовидних  

суглинках 
40 - 12,0 

30 
23,2 
58 

4,8 
12 - - 

Дерновий глибокий глейовий 
супіщаний на воднольодовикових 

відкладах 
40 - - - 23,2 

58 
16,8 
42 - 

Лучний опідзолений суглинковий на 
безкарбонатних глинах 40 - - - 21,2 

53 
18,8 
47 - 

Ґрунти природних екосистем 

Торфувато - болотний  30 - - - 11,4 
38 

18,6 
62 - 

Дерново-слабопідзолистий піщаний на 
флювіогляціальних 

відкладах  
80 - 8,0 

10 
12,0 
15 

41,6 
52 

10,4 
13 - 
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Закінчення таблиці 1 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Дерново-слабопідзолистий піщаний на 
древньоалювіальних  

відкладах 
70 - 11,2 

16 
17,5 
25 

34,3 
49 

7,0 
10 - 

Дерново-середньопідзолистий 
супіщаний на морені 50 - 18,5 

37 
22,5 
45 

9,0 
18 - - 

Ґрунти урбоекосистем 
Урбаноземи агроселитебних 

ландшафтів м. Житомир 59 - - - - 33,2 
5,6 

563,8 
94,4 

Урбаноземи парково-рекреаційних 
ландшафтів м. Житомир 48,5 - - - - 7,7 

3,7 
40,8 
96,3 

Примітка: чисельник – га; знаменник – % від обстеженої площі. 
 
Саме тому максимальні концентрації валової міді –  9–12  мг/кг вміщують 

дернові глейові,  лучні та болотні ґрунти,  а мінімальні –  2–4  мг/кг –  дерново-
підзолисті піщані і супіщані ґрунти, сформовані на древньоалювіальних і 
флювіогляціальних відкладах. Вміст валової міді у ґрунтах природних екосистем 
перевищує такий у ґрунтах агроекосистем. Від третини до половини площ 
обстежених ґрунтів агроекосистем мають середній вміст валової міді на рівні 2–4 
мг/кг, а від 5 до 28 % – не більше 2 мг/кг, тоді як у межах природних екосистем 
відсутні ґрунти, що характеризуються таким вмістом цього елемента, і лише від 
10  до 30  відсотків площ обстежених ґрунтів мають вміст валової міді,  що не 
перевищує 4 мг/кг. 

Урбаноземи парково-рекреаційних і агроселитебних ландшафтів м. Житомир 
вміщують від 8  до 10  і більше мг/кг валової міді,  а в окремих випадках вміст 
даного елементу досягає 30–40 мг/кг. Оскільки урбаноземи на території 
урболандшафтів антропогенно змінені, внаслідок перемішування і створення 
насипних верхніх шарів, а нами досліджувався лише 0–20 см шар, високий, 
порівняно з природними та агроекосистемами, валовий вміст міді можна 
пояснити виключно антропогенним чинником.  

Мідь у ґрунті міститься в таких формах:  1)  водорозчинна;  2)  обмінна,  
поглинута органічними і мінеральними колоїдами; 3) важкорозчинна (у формі 
солей); 4) мідьвміщуючі мінерали; 5) металоорганічні, переважно комплексні 
сполуки (хелати) [11]. Найбільш рухомою є водорозчинна мідь, яка знаходиться 
у ґрунтовому розчині в іонній формі і може утворювати такі водорозчинні солі: 
Cu(NO3)2 ∙ 2H2O; Cu(NO3)2 ∙ 6H2O; CuCl2 ∙ 2H2O; CuSO4 ∙ 5H2O. У процесі 
нітрифікації, коли в ґрунті накопичуються нітрати, розчинність і рухомість міді 
зростають.  

В обмінних реакціях мідь бере участь у формі двохвалентного катіона, однак 
у ґрунті можуть бути присутні й інші її іонні форми. Як і решта катіонів, вона 
поглинається органічними і мінеральними колоїдами та глинистими мінералами 
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ґрунту. Значення адсорбції Cu на мінералах лежать у межах 0,001–1 мкмоль/г 
[22]. Найбільші кількості адсорбованої міді пов’язані з оксидами заліза і 
марганцю (гематитом, гетитом), аморфними гідроксидами заліза й алюмінію та 
глинистими мінералами (монтморилонітом, вермикулітом, цеолітами). Однак, 
ключовими реакціями,  що керують поведінкою міді у більшості ґрунтів,  є 
хелато- і комплексоутворення. З гуміновими і фульвовими кислотами цей 
елемент утворює гумати і фульвати. Встановлено, що максимальна кількість 
Cu2+, яка може бути зв’язана з гуміновими і фульвовими кислотами, приблизно 
дорівнює вмісту в них кисневих функціональних груп, що в цілому відповідає 
сорбції 48–160 мг Cu на 1 г гумінової кислоти [34]. За іншими даними [32], 
гумінова кислота може сорбувати 3,3 г Cu на 1 кг, при цьому доступність для 
рослин поглинутої органічною речовиною міді знижується. 

Вступаючи в обмінні реакції з органічною речовиною, мідь заміщує іони 
водню у карбоксильних групах і частково у фенольних гідроксидах ґрунтових 
перегнійних кислот. Поглинута органічною речовиною, вона важко вимивається 
з ґрунту. Цим частково пояснюється накопичення цього елемента у гумусовому 
горизонті ґрунтів. При мінералізації органічної речовини ґрунту 
педомікробіотою мідь вивільняється у вигляді розчинних солей, але при цьому 
знову поглинається органічними чи мінеральними колоїдами. В той же час 
ґрунти, багаті на органічну речовину (торфові і торфово-болотні), дуже часто 
містять мізерну кількість міді.  

Мінеральні колоїди також здатні поглинати іони міді. Зокрема, колоїдний 
двооксид марганцю, який має від’ємний заряд, енергійно поглинає катіони міді, 
внаслідок чого вона досить часто накопичується в горизонтах, що містять значну 
кількість MnO [10]. Мідь можуть поглинати й інші мінеральні колоїди з 
від’ємним зарядом.  Закис міді Cu2O  і оксид міді CuO  нерозчинні у воді і 
розчиняються лише в кислотах.  Не розчиняються у воді також і гідрати закису і 
оксиду міді CuOН і Cu(OН)2.  Із СО2 мідь утворює нерозчинні у воді карбонати 
Cu2СO3; 2CuСO3 ∙ Cu(OН)2; CuСO3 ∙ Cu(OН)2. З цієї причини при вапнуванні 
ґрунту розчинність і рухомість міді знижується. При виділенні сірководню, 
одержаного в результаті анаеробного розкладання органічної речовини 
педомікробіотою, мідь може утворювати сірчанокислі сполуки CuS i Cu2S [11]. 
Фосфат міді розчинний лише в кислотах,  тому на фоні високих доз фосфору 
рухомість міді може знижуватись.  Оксалат міді слабко розчиняється у воді,  а з 
мурашиною, молочною і оцтовою кислотами, що утворюються в ґрунті в 
результаті проходження мікробіологічних процесів, Cu утворює розчинні 
сполуки. Нерозчинні у воді сульфіди міді окислюються атмосферним киснем і 
повільно перетворюються на розчинні сульфати. У кристалічній решітці 
алюмосилікатів мідь важкорозчинна. Легше переходить у розчин обмінно 
зв’язана мідь,  у тому числі й зв’язана гуміновими кислотами.  Мідь може 
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зв’язуватись у ґрунті щавлевою, лимонною та іншими кислотами. У такому стані 
вона більш рухома, оскільки утворює водорозчинні комплекси, які часто являють 
собою тип внутрішньокомплексних сполук. Поряд із кислотами мідь може 
утворювати комплекси з аміаком і амінами [10, 11]. 

Як свідчать наші дослідження,  мідь у ґрунті знаходиться переважно у 
зв’язаному вигляді,  а її водорозчинна частина становить менше 1  %  від 
загального вмісту цього елемента. Характерною рисою розподілу міді за 
ґрунтовим профілем є її акумуляція у верхніх гумусово-акумулятивних 
горизонтах (рис. 1–5). Це явище являється результатом комплексної дії 
природних (біологічна акумуляція) і техногенних (привнесення в якості  
забруднювача) чинників. На накопичення і форми знаходження Cu в ґрунтовій 
екосистемі впливають також і екологічні умови (характер рослинного покриву, 
кількісний і якісний склад лісової підстилки).  

У дерново-слабопідзолистих ґрунтах природних екосистем спостерігається 
біологічна акумуляція міді в лісовій підстилці та гумусово-елювіальному 
горизонті, і поступове зниження її вмісту в напрямку до материнської породи 
(див. рис. 1). Кількість міцнофіксованої міді в таких ґрунтах не перевищує 20 %, 
а її рухомість,  як правило,  є вищою у верхніх горизонтах і знижується у 
напрямку до материнської породи. За даними [10, 11] при нейтральній реакції 
ґрунтового розчину мідь утворює міцні комплекси з органічною речовиною. В 
умовах кислої реакції ці комплекси, вочевидь, є неміцними. Саме тому більш 
рухомою мідь є саме в горизонтах Н0 і НЕ, а максимальна рухомість цього 
елемента має місце в лісовій підстилці, рН якої коливається в межах 4,4–4,8.  

У дерново-слабопідзолистих піщаних ґрунтах агроландшафтів 
спостерігається зниження вмісту міцнофіксованої міді по всьому ґрунтовому 
профілю, причому, більш чітко ця тенденція простежується для верхніх 
генетичних горизонтів (див. рис. 2). Дерново-слабопідзолисті супіщані ґрунти 
накопичують більше міцнофіксованої міді по всьому профілю в порівнянні з їх 
піщаними різновидами. 

Навіть дерново-слабопідзолисті ґрунти під лісом менш бідніші на Cu, ніж 
супіщані відміни. Для ґрунтів супіщаного гранулометричного складу 
характерним є й підвищення вмісту міцнофіксованої міді в напрямку до 
материнської породи, що зумовлене міцним її зв’язуванням у цих ґрунтах 
органічною речовиною. Процес оглеєння також сприяє підвищенню вмісту 
міцнофіксованих форм міді у материнській породі. У піщаних ґрунтах, навпаки, 
процес оглеєння сприяє зниженню запасів міцнофіксованої міді в материнській 
породі та прилеглих до неї горизонтах, вочевидь, внаслідок посилення процесів 
вилуговування за рахунок підвищеної фільтрації води. 
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P1

I2

I1
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Но

2-2,5 1,5-2 1-1,5 0,5-1 0-0,5

1 2 3
P

I2

I1

Eh

НЕ

0,4-0,5 0,3-0,4 0,2-0,3 0,1-0,2 0-0,1

Рис. 1. Розподіл 
міцнофіксованих форм сполук міді 

за профілем дерново-
слабопідзолистого ґрунту в лісових 

екосистемах 
(1 – піщаний ґрунт на 

флювіогляціальних пісках (сосновий 
ліс); 2 – піщаний ґрунт на 

древньоалювіальних відкладах 
(сосновий ліс); 3 – зв’язно-піщаний 

ґрунт на флювіогляціальних 
відкладах (мішаний ліс); 4 – 

супіщаний ґрунт на морені (молодий 
мішаний ліс)) 

Рис. 2. Розподіл міцнофіксованих 
форм сполук міді за профілем дерново-

слабопідзолистого ґрунту в 
агроекосистемах 

(1 – зв’язно-піщаний ґрунт на 
флювіогляціальних пісках (сіножать); 2 – 

піщаний ґрунт на флювіогляціальних 
пісках (рілля); 3 – піщаний ґрунт на 

флювіогляціальних відкладах (рілля)) 

 

Дерново-середньопідзолисті супіщані ґрунти характеризуються певним 
зниженням концентрації міцнофіксованих форм міді у підзолистому горизонті 
ґрунтового профілю. В окремих випадках дещо більші кількості міцнофіксованої 
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міді зосереджуються в ілювіальному горизонті цих ґрунтів, проте найчастіше 
спостерігається досить рівномірний розподіл міцнофіксованої міді за ґрунтовим 
профілем (див. рис. 3).  

 

1 2 3 4 5
P

I2

I1

Eh

НЕ

1-1,2 0,8-1 0,6-0,8 0,4-0,6 0,2-0,4 0-0,2  
Рис. 3. Розподіл міцнофіксованих форм сполук міді за профілем дерново-

середньопідзолистого ґрунту в лісових та агроекосистемах 
(1 – супіщаний ґрунт на флювіогляціальних відкладах (рілля); 2 – супіщаний 
глеюватий ґрунт на флювіогляціальних відкладах (рілля); 3 – супіщаний 

глейовий ґрунт на флювіогляціальних відкладах (сіножать); 4 – супіщаний ґрунт 
на морені (рілля);  

5 – супіщаний ґрунт на морені (мішаний ліс) 
 

Більші запаси міцнофіксованої міді, які досягають 2,5–3,0 кг/га, характерні 
для дерново – середньопідзолистого глейового ґрунту. У дерново-підзолистих 
супіщаних ґрунтах, розвинених на морені, вміст міцно фіксованої міді становить 
від 8  до 26  %  від вмісту валової.  Варто відзначити,  що дерново-
середньопідзолистий супіщаний ґрунт на морені накопичує менше 
міцнофіксованої міді в порівнянні з дерново – підзолистим супіщаним ґрунтом, 
сформованим на флювіогляціальних відкладах. Ця різниця в шарі 0–150 см 
досягає 5–14 кг/га. Глеюваті різновиди дуже мало відрізняються за запасами міді 
від неоглеєних, а глейові відміни вміщують значно більші кількості цього 
елемента,  які у шарі 0–50  см досягають 9  кг/га.  Вочевидь це пов’язане з більш 
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кислою реакцією ґрунтового розчину оглеєних ґрунтів і більшим вмістом у них 
органічної речовини. 

У сірих опідзолених ґрунтах агроекосистем максимальні концентрації 
міцнофіксованої міді приурочені до верхніх гумусових горизонтів, а з 
наближенням до материнської породи вони поступово зменшуються (див. рис. 4). 
Для світло-сірих опідзолених ґрунтів лісових екосистем особливості розподілу 
міцнофіксованої міді за профілем дещо інші: у верхніх генетичних горизонтах 
відзначається різке підвищення її вмісту, який потім знижується в ілювіальному 
горизонті і вирівнюється у материнській породі.  Слід зауважити й на те,  що у 
верхніх генетичних горизонтах сірих лісових ґрунтів запаси міцнофіксованої міді 
більші ніж у дерново-середньопідзолистих супіщаних ґрунтах і досягають 2,7–
3,5 кг/га. 

 
Рис. 4. Розподіл міцнофіксованих форм сполук міді за профілем сірого 

опідзоленого ґрунту в агроекосистемах 
 

(1 – ясно-сірий опідзолений супіщаний ґрунт на лесовидних суглинках; 2 – 
сірий опідзолений крупнопилувато-легкосуглинковий ґрунт на лесовидних 
суглинках; 3 – сірий опідзолений піщано-легкосуглинковий глейовий ґрунт на 
лесовидних суглинках; 4 – темно-сірий опідзолений піщано-легкосуглинковий 
ґрунт на лесовидних суглинках) 

Високими запасами міцнофіксованої міді – понад 26 кг/га у метровому шарі 
характеризуються темно-сірі опідзолені ґрунти на лесовидних суглинках. Лісова 
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рослинність і процес оглеєння сприяють збільшенню запасів міцнофіксованої 
міді і у профілі ясно-сірих опідзолених ґрунтів. 

Спостерігається досить рівномірний розподіл міцнофіксованої міді за 
профілем дернових і лучних ґрунтів (див.  рис.  5), а її рухомість у даних ґрунтах 
не перевищує 7–12 %. Біологічна акумуляція Cu найбільш чітко виражена в 
дернових і лучних карбонатних різновидах в умовах нейтрального рН ґрунтового 
розчину. Досить високими запасами міцнофіксованої міді характеризуються 
лучні карбонатні ґрунти, причому її розподіл відбувається рівномірно за 
ґрунтовим профілем. Однак у лучному опідзоленому ґрунті ця рівномірність 
порушена підзолистим процесом, оскільки в опідзоленому горизонті вміст 
міцнофіксованої міді дещо знижений, а в ілювіальному горизонті він знову 
зростає. У лучно-чорноземному ґрунті міцнофіксована мідь зосереджується в 
ілювіальному горизонті, що, вочевидь, пояснюється поважчанням його 
гранулометричного складу.  

 
Рис. 5. Розподіл міцнофіксованих форм сполук міді за профілем 

дернових, лучних і болотних ґрунтів в агроекосистемах 
(1 – дерновий глибокий глейовий супіщаний ґрунт на воднольодовикових 

відкладах (пасовище); 2 – лучний опідзолений суглинковий ґрунт на 
безкарбонатних глинах (сіножать); 3 – лучний карбонатний суглинковий ґрунт на 
озерних відкладах (сіножать); 4 – дерновий глибокий супіщаний ґрунт на 
безкарбонатних породах (рілля); 5 – дерновий карбонатний супіщаний ґрунт на 
озерних відкладах (пасовище); 6 – торфово-болотний ґрунт; 7 – торфувато-
болотний ґрунт. 
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У дернових ґрунтах спостерігається зменшення вмісту міцнофіксованої міді 
в материнській породі, а у болотних, навпаки, має місце збільшення її 
концентрацій у напрямку до ґрунтоутворюючої породи. Торфовища і торфово-
болотні ґрунти характеризуються різним вмістом міцнофіксованої міді. Відсоток 
рухомих форм даного елемента зростає з підвищенням кислотності: встановлена 
достовірна (r = 0,75±0,08) кореляційна залежність між рН ґрунтового розчину 
торфовищ і кількістю рухомих форм міді. Запаси доступних для рослин форм 
міді у болотних ґрунтах і торфовищах дуже низькі, причиною чого, на наш 
погляд, є те, що основна маса міді в них міцно зв’язана з органічною речовиною і 
недоступна для рослин. Мідь може вимиватись із торфових ґрунтів разом з 
органічними сполуками, що її зв’язують, наприклад з амінокислотами й іншими 
амінами, які легко утворюють з міддю розчинні внутрішньокомплексні сполуки. 
Нерозчинні у воді органічні сполуки торфових ґрунтів здатні настільки міцно 
зв’язувати мідь, що вона не розчиняється навіть у кислому середовищі, і рослини 
на таких ґрунтах можуть відчувати мідне голодування. 

Зазначимо, що не зважаючи на те, що коефіцієнт концентрації 
міцнофіксованої міді у орному шарі в середньому коливається у межах від 1,11 
до 2,42, а загальна площа обстежених ґрунтів, де цей показник перевищує 
одиницю, становить від 50 до 100 %, її не можна вважати забруднювачем ґрунтів 
агроекосистем (табл. 2).  

Таблиця 2. Коефіцієнт концентрації Кс міцнофіксованих форм міді та індекс 
насиченості міддю ІрCu окремих ґрунтових відмін агро- та урболандшафтів 

Житомирського Полісся, 2003–2014 рр.,  шар ґрунту 0–20 см 

Кс 

Назва ґрунту Обстежена 
площа, га 

середнє 
значення 

межі 
коливання 

≤ 1 > 1 

Індекс 
насиченості 
ґрунту, ІрCu  

1 2 3 4 5 6 
Ґрунти агроекосистем 

Дерново-підзолистий 
глеюватий супіщаний 145 1,46 

0,34-4,61 
*26,1 

18 
118,9 

82 
**1,21 

0,58-2,15 
Дерново-підзолистий 

глеюватий 
легкосуглинковий 

80 2,41 
2,14-2,57 - 80 

100 
1,55 

1,46-1,60 

Дерново-підзолистий 
супіщаний глейовий 55 1,40 

0,31-4,41 
12,6 
23 

42,4 
77 

1,18 
0,56-2,10 

Дерново-підзолистий 
глейовий супіщаний 

осушений 
70 1,25 

0,13-2,66 
11,2 
16 

58,8 
84 

1,12 
0,36-1,63 
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Продовження таблиці 2 
1 2 3 4 5 6 

Дерново-підзолистий 
глинисто-піщаний 

глейовий 
90 2,36 

0,75-6,51 
3,6 
4 

86,4 
96 

1,54 
0,87-2,55 

Дерново-підзолистий 
неоглеєний глинисто – 

піщаний 
80 1,99 

1,63-2,18 - 80 
100 

1,41 
1,27-1,48 

Дерново-підзолистий 
глинисто-піщаний, 

підстелений елювієм 
масивно-кристалічних 

порід 

80 0,95 
0,40-1,24 

35,2 
44 

44,8 
56 

0,97 
0,63-1,11 

Дерново-підзолистий 
супіщаний, підстелений 

елювієм масивно-
кристалічних порід 

90 1,30 
0,26-2,67 

32,4 
36 

57,6 
64 

1,14 
0,51-1,63 

Дерново-підзолистий 
піщаний, підстелений 

елювієм масивно-
кристалічних порід 

55 1,15 
0,34-2,34 

19,8 
36 

35,2 
64 

1,07 
0,49-1,53 

Дерново-підзолистий 
глеюватий глинисто-

піщаний 
90 2,26 

0,31-7,41 
18,9 
21 

71,1 
79 

1,50 
0,56-2,72 

Дерново-підзолистий 
глейовий глинисто-

піщаний і супіщаний 
осушений 

80 0,93 
0,47-1,44 

69,6 
87 

10,4 
13 

0,96 
0,68-1,20 

Дерново-підзолистий 
неоглеєний супіщаний 50 1,47 

0,34-2,92 
11,5 
23 

38,5 
77 

1,21 
0,59-1,71 

Дерново-підзолистий 
супіщаний поверхнево-

глеюватий 
80 1,63 

0,64-2,92 
15,2 
19 

64,8 
81 

1,27 
0,79-1,71 

Дерново-підзолистий 
неоглеєний піщаний 80 1,03 

0,81-1,17 
61,6 
77 

18,4 
23 

1,02 
0,90-1,08 

Дерново-підзолистий 
неоглеєний глинисто-

піщаний 
80 1,11 

0,58-1,47 
12,8 
16 

67,2 
84 

1,06 
0,76-1,21 

Дерново-підзолистий 
глинисто-піщаний 

глейовий 
50 1,65 

0,46-2,24 
9,5 
19 

40,5 
81 

1,28 
0,68-1,50 

Ясно-сірий опідзолений 
глеюватий супіщаний 50 2,25 

1,49-2,99 - 50 
100 

1,50 
1,22-1,73 
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Продовження таблиці 2 
1 2 3 4 5 6 

Ясно-сірий опідзолений 
легкосуглинковий 50 2,42 

1,57-2,97 - 50 
100 

1,55 
1,25-1,72 

Ґрунти урбоекосистем 
Урбаноземи на 

території мікрорайону 
«Мар’янівка» 

102 10,6 
2,5-15,7 - 102 

100 3,26 
1,58-3,96 

Урбаноземи на 
території  

завокзальної частини м. 
Житомир 

27,8 17,8 
7,2-30,0 - 27,8 

100 4,22 
2,68-5,48 

Урбаноземи на 
території мікрорайону 
«Східний промвузол» 

108 15,4 
7,1-19,2 - 108 

100 3,92 
2,66-4,38 

Урбаноземи на 
території мікрорайону 

«Мальованка» 
123 8,6 

0,5-19,6 - 123 
100 2,93 

0,71-4,43 
Урбаноземи на 

території  
центральної частини м. 

Житомир 

63 22,3 
5,3-46,2 - 63 

100 4,72 
2,30-6,80 

Урбаноземи на 
території мікрорайону 

«Крошня» 
143 9,5 

0,6-22,5 - 143 
100 3,08 

0,77-4,74 
Урбаноземи на 

території мікрорайону 
«Корбутівка» 

30,2 9,1 
0,4-21,7 - 30,2 

100 3,02 
0,63-4,66 

Урбаноземи на 
території КП «Парк 

культури та відпочинку  
ім. Ю.О. Гагаріна» 

32,7 0,8 
0,4-1,2 

25,5 
78 

7,2 
22 

0,89 
0,63-1,10 

Урбаноземи на 
території парку  

ім. 30-річчя Перемоги 
1,2 0,7 

0,5-0,9 
1,2 
100 - 0,84 

0,71-0,95 

Урбаноземи на 
території скверу на 

перехресті вул. 
Московська –  

вул. Б. Лятошинського 

0,48 0,6 
0,4-0,8 

0,48 
100 - 0,77 

0,63-0,89 
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Закінчення таблиці 2 
1 2 3 4 5 6 

Урбаноземи на 
території скверу на 
перехресті вул. В. 

Бердичівська –  
вул. Шевченка 

0,05 1,7 
1,3-2,1 - 0,05 

100 
1,30 

1,14-1,45 

Урбаноземи на 
території скверу на 

Путятинському майдані 
0,16 0,7 

0,4-0,9 
0,16 
100 - 0,84 

0,63-0,95 

Урбаноземи на 
території скверу на 
Польовому майдані  

0,82 0,4 
0,2-0,6 

0,82 
100 - 0,63 

0,45-0,77 

Урбаноземи на 
території скверу на 

перехресті вул. 
Кафедральна – 

Замковий майдан 

2,1 1,9 
1,6-2,1 - 2,1 

100 
1,38 

1,26-1,45 

Урбаноземи на 
території скверу по вул. 

Пушкінській  
0,45 0,4 

0,2-0,5 
0,45 
100 - 0,63 

0,45-0,71 

Примітка: *чисельник – га; знаменник – % від обстеженої площі; ** – чисельник – 
середнє значення показника, знаменник – межі коливання показника. 

 
Для ґрунтів сучасних агроекосистем Житомирського Полісся мідь є 

дефіцитним мікроелементом, запаси якого потребують поповнення, особливо з 
огляду на те, що внаслідок тривалої економічної кризи в аграрному секторі 
економіки застосування мікродобрив, у тому числі й мідьвміщуючих, зведене до 
нуля.  Про це свідчить і величина індексу насиченості ґрунту міддю ІрCu, який 
характеризує педогеохімічний статус екосистеми і загалом відповідає фоновому 
вмісту,  величина якого 0,96  мг/кг,  у свою чергу,  відповідає низькій 
забезпеченості ґрунту. Виключення становлять лише ясно-сірі опідзолені ґрунти, 
індекс насиченості яких міддю в середньому становить 1,5 – 1,55, що свідчить 
про переважання в них акумулятивних процесів над міграційними.  

Забрудненими міддю є урбаноземи в центральній частині м. Житомир, де 
коефіцієнт концентрації цього елемента складає в середньому 22,3,  а 20  %  
обстежених площ вміщують від 40 до 45 мг/кг його міцнофіксованих форм. 
Досить високою є й концентрація міді у межах агроселитебних ландшафтів 
завокзальної частини міста й мікрорайону «Східний промвузол», де коефіцієнт 
концентрації її міцнофіксованих форм складає у середньому 17,8 та 15,4 
відповідно. В урбаноземах мікрорайонів «Крошня» і «Корбутівка» зафіксовані 
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мінімальні значення коефіцієнта концентрації міді, які становлять в середньому 
9,1 – 9,5, а максимальні кількості міді, еквівалентні 18 – 22 мг/кг, вміщують лише 
від 3 до 6 % обстежених урбаноземів цих мікрорайонів. Забруднення ґрунтового 
покриву в межах як центральної, так і окраїнної частин міста міддю спричинене 
як техногенними чинниками, так і додатковим привнесенням цього елемента з 
добривами і пестицидами внаслідок неконтрольованого їх застосування 
населенням при веденні індивідуального городництва і садівництва [4, 18]. 
Зокрема, в органічних добривах може міститися від 5 до 55 мг/кг міді та від 15 до 
250  мг/кг цинку,  азотні добрива вміщують до 27  мг/кг свинцю і до 42  мг/кг 
цинку,  фосфорні –  до 170  мг/кг кадмію,  до 300  мг/кг міді та понад 1400  мг/кг 
цинку,  а пестициди –  від 20  до 85  %  кадмію (інсектициди)  та до 50  %  міді 
(фунгіциди) [11, 30]. Низькі концентрації в ґрунтах парково-рекреаційних 
ландшафтів міцнофіксованих форм міді пов’язані зі здатністю цього елемента 
утворювати хелатні сполуки з органічною речовиною ґрунту і таким чином 
ставати тимчасово недоступною для рослин.  

Висновки та перспективи подальших досліджень 
1. У ґрунтовому покриві агроландшафтів Житомирського Полісся фіксується 

відносно низький вміст валових форм міді, які коливаються в середньому від 1–2 
до 6–8 мг/кг, досягаючи рівня 8–10 мг/кг лише у дернових глейових і лучних 
ґрунтах. 

2.   У межах природних ландшафтів лише від 10  до 30  % площ обстежених 
ґрунтів мають вміст валової міді,  що не перевищує 4 мг/кг,  а середній її вміст у 
торфувато-болотних ґрунтах досягає 8–10 мг/кг . 

3. Урбаноземи парково-рекреаційних і агроселитебних ландшафтів 
вміщують від 8  до 10  і більше мг/кг валової міді,  а в окремих випадках вміст 
даного елементу досягає 30–40 мг/кг.  

4. Характерною рисою розподілу міцнофіксованої міді за ґрунтовим 
профілем є її акумуляція у верхніх генетичних горизонтах, багатих на органічну 
речовину, особливо в межах природних ландшафтів, де у лісовій підстилці 
акумулюються максимальні її запаси.  

5. Коефіцієнт концентрації міцнофіксованої міді у орному шарі ґрунтів 
агроландшафтів у середньому коливається у межах від 1,11 до 2,42, а індекс 
насиченості ґрунту відповідає фоновому вмісту, величина якого відповідає 
низькій забезпеченості, тому цей елемент слід розглядати не як забруднювач, а 
як дефіцитний мікроелемент, запаси якого у ґрунтах потребують поповнення. 

6. Коефіцієнт концентрації міді в урбаноземах агроселитебних ландшафтів м. 
Житомир в середньому коливається від 9 (мікрорайон «Корбутівка») до 22 
(центральна частина міста), тоді як в урбаноземах парково-рекреаційних 
ландшафтів його величина становить не більше 0,4–0,8, лише в окремих 
випадках сягаючи значень 1,7–1,9. 
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Подальші дослідження слід зосередити в напрямку більш детальної оцінки 
рівня вмісту валових і міцнофіксованих форм міді в урбаноземах на території 
Богунського району м. Житомир. 
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