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Основним джерелом привнесення хімічних 
елементів у ландшафтні комплекси та залучення 
їх у міграційні потоки є природні процеси – 
вивітрювання гірських порід, ґрунтоутворення 
[10, 28], значний вплив мають також кліматичні 
та біотичні процеси [8]. Важливу роль відіграє й 
техногенна діяльність, що може спричинювати над-
ходження в ландшафти полютантів, зокрема важ-
ких металів, у кількостях, токсичних та небезпеч-
них для живих організмів. Особливу увагу за цих 
умов доцільно приділяти вивченню  забруднення 
земель сільськогосподарського призначення.

М е т о ю  цього дослідження є визначення вмісту 
важких металів у агроландшафтах, що знаходяться 
у межах зон впливу техногенних об’єктів, а також 
аналіз умов їх латеральної міграції в ґрунтах.

О б ’ є к т  дослідження – ландшафтні комплекси 
Тернопільської області, переважно сільськогоспо-
дарського призначення, що розташовані у межах зон 
впливу великих промислових підприємств (Чорт-
ківський цукровий завод, Чортківський м’ясоком-
бінат, Марилівський спиртзавод) та промислових і 
комунальних підприємств м. Тернопіль.

Наявний досвід досліджень поведінки за-
бруднювачів у навколишньому природному сере-
довищі багатогранний і різноманітний [7, 8, 9, 10, 
11, 18, 27 та ін.]. Встановлено, що трансформація 
важких металів та інших речовин залежить від ряду 
чинників: складу, властивостей і динаміки потоків 
тех ногенних сполук; ландшафтної структури те-
риторії; геохімічних параметрів ландшафтних 

комплексів; антропогенних змін ландшафтів та 
сучасної структури природокористування, особли-
востей територіального розміщення джерел за-
бруднення [12, 22].

Рівень забруднення ґрунтів важкими металами 
зменшується при віддаленні від джерела викидів, 
досягаючи фонового вмісту на відстані від 10-15 км 
до 30-40 км [19]. Зона впливу великих міст, а також 
міських агломерацій в середньому перевищує 
в 40-50 разів їх власні радіуси [3]. Забруднення 
сільськогосподарських угідь важкими металами в 
основному відбувається за рахунок атмосферних 
викидів промислових підприємств, автотранспор-
ту, в тому числі сільськогосподарської техніки, а 
також внаслідок застосування мінеральних добрив 
і отрутохімікатів [12, 18]. 

Антропогенізація ландшафтних комплексів 
внаслідок впливу сільськогосподарської діяльності 
пов’язана з застосуванням різноманітних засобів 
хімізації – стандартизованих (азотних, фосфорних, 
калійних, комплексних, мікродобрив) та нестан-
дартизованих (стічних вод, компосту з побутових 
відходів), мінеральних та органічних добрив; з 
агротехнічним обробітком землі, застосуванням 
гідро- та інших видів меліорації [5, 22].

Методи дослідження. При визначенні рівня 
забруднення важкими металами агроугідь Терно-
пільської області, що виконано на прикладі репре-
зентативних ключових ділянок, при розташуванні 
точок відбору проб ґрунтів враховано особливості 
ландшафтної та ландшафтно-геохімічної струк-
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тури території. Як правило, пробовідбір здійсню-
вався по ландшафтно-геохімічній катені. Зразки 
ґрунтів відібрано з верхнього гумусного горизонту 
методом “конверту”. Лабораторно-аналітичні дос-
лідження вмісту важких металів у ґрунтових зраз-
ках проводились атомно-абсорбційним методом 
на спектрометрі СТЕ-2. Нами встановлено вало-
вий вміст важких елементів у ґрунтах, що є до-
цільним і достатнім для загальної геоекологічної 
характеристики їх стану і вивчення потенційної 
небезпечності досліджуваних хімічних елементів 
та сполук для агроландшафтів [13]. Пріоритетність 
визначення валового вмісту полягає в тому, що 
ця форма перебування важких металів є більш 
небезпечною, адже рухомі форми виносяться за 
межі території Західного Поділля, враховуючи 
сприятливу для цього міграційну структуру, тоді 
як геохімічно нерухомі чи малорухомі елементи 
становлять загрозу в разі їх накопичення та 
зростання концентрації.

У наукових працях, присвячених проблемам 
забруднення навколишнього природного середови-
ща, термін “важкі метали” має широке застосу-
вання, однак його тлумачення різне. Так, у роботі 
[4] зазначено, що в технічній літературі важкими 
називають метали щільністю понад 5 г/см3, або 
ж важкими металами є елементи з масою атомів 
вище 40 атомних одиниць. Традиційно в еколо-
гічній літературі важкими металами вважаються 
хімічні елементи з атомною масою вище 50 а.у.о. 
Проте при віднесенні хімічного елемента до ка-
тегорії важких металів, крім атомної маси вра-
ховують також густину (питому масу), хімічні 
властивості, поширеність у природному середо-
вищі, токсичність. Часто до категорії важких ме-
талів включають хімічні елементи відповідно до 
напрямку і специфіки робіт. Зокрема, пріоритет-
ними можуть бути не хімічні їх властивості, а 
біологічна активність, використання у господар-
ській діяльності, шкідливість їх сполук для навко-
лишнього середовища [7, 17].

У ГОСТ 17.4.1.02-83 [6] подано класифікацію 
важких металів за класом небезпечності, в якій 
враховано їх токсичність, персистентність у ґрунті 
та рослинах, гра нично допустиму концентрацію 
у ґрунті, міграційні властивості. До I класу 
небезпечності віднесено As, Cd, Hg, Se, Pb, Zn; 
до II класу небезпечності – В, Co, Ni, Mo, Cu, 
Sb, Cr, а також Ва; V, W, Мn, Sr віднесено до III 
класу небезпечності. При проведенні геохімічних 
досліджень щодо визначення вмісту важких еле-
ментів в агроландшафтах, які знаходяться у зоні 
впливу техногенних об’єктів, ми орієнтувались 
на цю класифікацію. Основну увагу приділено 
елементам, вміст яких виявився найбільшим у 
проаналізованих пробах: Pb, що належить до I 
класу небезпечності, Co, Cu, Mo, Cr, Ni - II класу 
та Mn - III класу.

Геохімічна оцінка ґрунтів за вмістом важких 
металів традиційно виконується через порівняння 
їх фактичного вмісту з певними показниками, зо-
крема, кларку хімічного елемента у літосфері чи 
ґрунті за О.П. Виноградовим, гранично допусти-
мої концентрації (ГДК), або орієнтовно допустимої 
концентрації (ОДК), а також з фоновими пара-
метрами [6, 13, 28]. У таблиці 1 представлено 
показники, вибрані для досліджуваних хімічних 
елементів за різними літературними джерелами. 
Слід зазначити, що нормування важких металів 
здійснено понад 50-70 років, тому ці показники 
потребують уточнення та вдосконалення [9] з ура-
хуванням новітніх методів виконання аналітичних 
робіт, сучасних емпіричних даних та наукових 
узагальнень у галузі ґрунтознавства, геоекології, 
геохімії ландшафтів.

У нашому дослідженні для визначення рівня 
техногенного забруднення сільськогосподарських 
земель важкими металами використано фонові 
показники. У розумінні фонових фізико-хімічних 
властивостей ґрунтів ми спираємося на підходи, 
які використовують у ґрунтознавстві, де за фонові 
приймають конкретні параметри ґрунтів (навіть 
ґрунтів різного ступеня антропогенної зміненості), 
що є характерними та домінуючими для певної 
території [2, 28].

Збір інформації щодо фонових геохімічних 
властивостей ґрунтів здійснено за різними літера-
турними джерелами [5, 13, 14, 28]. У таблиці 2 
подано узагальнені дані про вміст Pb, Co, Mn, 
Cu, Mo, Cr, Ni у різних типах ґрунту. Найбільш 
об’єктивними, на нашу думку, є результати дослі-
джень, викладені у [28]. Тут використані наявні 
матеріали великомасштабних ґрунтових обсте-
жень всіх земель території України, які були про-
ведені у 1950-х – 1960-х роках. Особливістю цих 
досліджень є те, що фон хімічних еле ментів розра-
ховано для найпоширеніших ґрунтів, а також для 
різних природних зон, у тому числі і для Західного 
Поділля.

Для визначення ступеня накопичення важких 
металів  використано коефіцієнт концентрації 
(КК), який характеризує співвідношення вмісту 
хімічного елемента у ґрунто вому покриві до його 
фонового значення [12]. Інтерпретація та аналіз 
розрахованих коефі цієнтів концентрації Pb, Co, 
Mn, Cu, Mo, Cr, Ni здійснено на ландшафтній 
основі. На тери торію дослідження з використанням 
засобів ГІС створено великомасштабні ландшафтні 
карти (базовий масштаб 1:50 000), на яких пред-
ставлено ландшафтні комплекси рангу урочищ. 
Ландшафтно-геохімічні дослідження на рівні 
урочищ з метою визначення техногенного забруд-
нення є виправданим, оскільки їм властиві одно-
рідний речовинний склад компонентів, спільний 
характер функціонування та основних природних 
процесів (стік, міграція хімічних елементів, дену-
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дація або акумуляція) [20]. У межах урочищ наявні 
різноманітні геохімічні спряження. Вивчення їх 
особливостей дає змогу простежити пове дінку 
конкретних хімічних елементів, встановити місця 
їх концентрації чи виносу [25, 26].

Отримані результати. Представлені дані 
щодо вмісту важких металів в агроландшафтах 
Тернопільської області були отримані нами при 
проведенні досліджень на ключових ділянках у 
різних ландшафтних умовах і відрізняються за 
характером основних джерел забруднення.

Вміст важких металів у ландшафтних 
комплексах Тернопільської ключової ділянки. 
Досліджувана територія (рис. 1) знаходиться у ме-
жах Зборівсько-Теребовлянсь кого фізико-геогра-
фічного району Західно-Подільської височинної 
області [16]. Для цієї території характерним є 
суцільне поширення лесовидних суглинків, які 
підстелені пере важно суглинками та глинами з 
уламками корінних вапнякових порід, мергелю, 
піскови ку, аргіліту. У межах ключової ділянки во-
додільні поверхні представлені урочищами бічних 
відгалужень Подільських Товтр та урочищами пла-
корів. Переважають горбисті, сла богорбисті, міс-
цями хвилясті межирічні рівнини, що лежать на 
висотах 340-400 м (виді ли 4-9 на карті). У ґрунто-
вому покриві домінують чорноземи опідзолені, 
місцями глеюваті середньо- і важкосуглинкові, в 
околицях м. Тернополя – чорноземи типові мало-
гумусні вилугувані середньосуглинкові та чорно-
земи типові малогумусні середньосуглинкові.

Товтри представлені урочищами опуклих 
вододільних поверхонь середнього рівня - близько 
350-390 м (виділи 2, 3). Ґрунтовий покрив ха-
рактеризується чорноземами опідзоленими та 
реградованими середньосуглинковими та чорно-
земами опідзоленими карбонатними середньо- 

і важкосуглинковими. Вони сформувались на 
лесовидних суглинках, які підстелені вапняковими 
відкладами. Ці поверхні переходять у пологі (3-5°) 
та покаті (7-10°) схили (виділи 11-15).

Досліджувана територія вирізняється густою 
ерозійною мережею, що представлена лощинами 
(виділи 50-56), балками (виділи 58-65), верхів’я 
яких подекуди ускладнюються урочищами водо-
збірних знижень (виділи 34-39).

Практично вся досліджувана ділянка розорана, 
лише подекуди невеличкими фрагментами збе-
реглись грабові та дубово-грабові ліси.

Антропогенний вплив, крім сільськогосподар-
ської діяльності, пов'язаний тут із великими про-
мисловими підприємствами м. Тернопіль, зокрема 
ВАТ «Ватра» (виробництво освітлювального 
обладнання.), ВАТ “Тернопільський комбайновий 
завод”, ВАТ “Тернопільський радіозавод “Оріон”. 
ВАТ “Тернопільське об’єднання “Текстерно”, ВАТ 
“Тернопільбуд”. Їх відходи складають речовини 
I – IV класів небезпеки. Це відпрацьовані люмі-
несцентні лампи, які містять ртуть, відпрацьовані 
батареї свинцевих акумуляторів, гідравлічні мас-
ла, поліефірні смоли, масла і моторні мастила, 
органічні розчинники, зіпсовані фарби, відпра-
цьовані шини тощо [24]. 

Територія поблизу м. Тернопіль, де відбірано 
проби ґрунту, перебуває у сільськогосподарському 
використанні; у прилеглих районах міста розта-
шовані промислові підприємства, проходить об’їз-
на дорога. Поширені тут чорноземи опідзолені 
середньосуглинкові (виділ 5), а також чорноземи 
типові малогумусні середньосуглинкові, (виділ 9) 
мають слабокислі та близькі до нейтральних 
умови ґрунтового розчину. Це сприяє відносному 
накопиченню катіонів важких металів через змен-
шення їх міграційної здатності при закріпленні у 
ґрунтово-поглинальному комплексі. 

Таблиця 1. Показники вмісту гранично допустимих концентрацій та орієнтовно допустимих 
концентрацій важких металів у ґрунті за різними літературними джерелами, мг/кг
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Таблиця 2. Ф
оновий вміст важ

ких металів у ґрунтах Тернопільської області, мг/кг [за 5, 13, 14, 28]
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Рисунок 1. Вміст важких металів у ґрунтах  Тернопільської ключової ділянки

Із середньосуглинковим механічним складом 
досліджуваних ґрунтів пов’язані високі показники 
катіонообмінної здатності, тобто здатності погли-
нати із ґрунтового розчину позитивно заряджені 
іони, у тому числі важкі метали [5, 19].

У пробах ґрунту, відібраних біля м. Тернопіль, 
найвищим виявився валовий вміст свинцю (рис. 1). 
Концентрація Pb становить 30-40 мг/кг і перевищує 
фон та ГДК, показники яких відповідно станов-
лять 10 мг/кг та 32 мг/кг [13, 21]. Вміст валових 
форм міді, молібдену, хрому та нікелю теж дещо 
підвищений. Перевищення фону практично у всіх 
досліджуваних зразках ґрунтів зафіксовано для Cu 
(вміст сягає 30-50 мг/кг) і Ni (30-60 мг/кг). Однак, 
вміст цих хімічних елементів знаходиться у межах 

ГДК, що становлять відповідно 55 мг/кг та 85 мг/кг 
[13, 21]. Близькими до фонової є кількість у ґрунті 
Mo (1- 8 мг/кг) та Cr (50-100 мг/кг), а на точках 
121-08, 122-08, 123-08, 124-08, 125-08 зафіксовано 
незначне перевищення їх фонових значень. Кон-
центрація кобальту та марганцю відносно невисока 
(у межах відповідно 6-10 мг/кг та 500-800 мг/кг) і 
знаходиться нижче фонових показників.

Підсумовуючи викладені результати аналітич-
них досліджень щодо вмісту важких металів 
у ґрунтах ландшафтів, які знаходяться у зонах 
сільськогосподарського навантаження та впливу 
м. Тернополя, варто відмітити перевищення фоно-
вих значень вмісту Pb, Сu, Ni, місцями Mo Cr – 
найбільш типових забруднювачів техногенного 
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Рисунок 2. В
міст важ

ких металів у ґрунтах Чортківської (а) та П
ридністровської (б) клю

чових ділянок
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поход ження. Однак, валовий вміст усіх хімічних 
елементів, крім свинцю, не перевищує ГДК.

Вміст важких металів у ландшафтних комп-
лексах Чортківської ключової ділянки (рис. 2, а). 
За рівнем антропогенного навантаження на навко-
лишнє середовище у Тернопільській області слід 
виділити м. Чортків, у якому функціонують небез-
печні промислові об’єкти, зокрема Чортківське 
виробниче управління водопровідно-комунально-
го господарства (ВУВКГ), ДП „Чортківм’ясопром», 
ВАТ “Чортківський завод “Агромаш», Чортківський 
ливарно-механічний завод. 

Ландшафтні умови території різноманітні. Міс- 
то Чортків відноситься до Чортківсько-Кам'янець-
Подільського фізико-георафічного району Західно-
Подільської височинної області [16]. Західна час-
тина міста та зона його техногенного геохімічного 
впливу – це високе лівобережжя р.Серет; півден-
ні околиці знаходяться у межах хвилясто-горбис-
тої давньої високотерасової рівнини, північно-
східна частина міста займає слабохвилясту лесову 
рівнину. Центральна частина м. Чортків займає уро-
чища надзаплавних терас низького рівня, заплава 
р. Серет у межах міста доволі вузька, сира. Ланд-
шафтні комп лекси у межах м. Чортків  та навколо  
нього  зазнають активного антропогенного впливу.

У межах м. Чортків валовий вміст важких мета-
лів досліджено у ґрунтових зразках, відібраних на 
межирічній рівнині високого лівобережжя р. Серет 
та її схилі (відповідно, виділи 3 і 54). Ландшафтні 
та ландшафтно-геохімічні особливості території 
створюють передумови для інтенсивних процесів 
перерозподілу важких металів у ґрунтах. Наші 
дослідження встановили значне накопичення 
важких металів у пробі ґрунту, відібраній у середній 
частині крутого схилу (точка 24-07). Валовий вміст 
свинцю становить 50 мг/кг, марганцю 3000 мг/кг, 
міді 60 мг/кг та нікелю 100 мг/кг, і ці показники 
є вищими за відповідні рівні ГДК. Концентрація 
кобальту і хрому знаходиться у межах фонових 
значень. Тобто, в умовах, сприятливих для міграції, 
спостерігається переважання акумулятивних 
процесів. Частково це можна пояснити залісеністю 
схилу – лісова підстилка є фактором зменшення 
поверхневого змиву і, відповідно, сприяє нако-
пиченню хімічних елементів. Однак, для вияв-
лення джерела забруднення цього схилового 
урочища та особливостей міграційних умов 
необхідно провести більш детальні дослідження. 
Натомість, на розташованій вище вододільній 
поверхні з лучною рослинністю валовий вміст 
усіх досліджуваних важких металів, крім міді, 
знаходиться у межах фону. 

Дослідження, проведені поблизу смт Заводське 
у зоні техногенного впливу ТОВ “Чортківський 
цукровий завод”, дали змогу виявити підвищений 
вміст молібдену у грунтах. Пробовідбір здійс-

нено у днищі лощини (виділ 119) на поверхні 
слабохвилястої межирічної рівнини (5). Це агро-
угіддя, у ґрунтовому покриві яких переважають сірі 
опідзолені середньосуглинкові ґрунти, що сформу-
вались на лесовидних суглинках. Концентрація 
молібдену в ґрунтовому зразку 205-1-10 становить 
8 мг/кг при фоновому його вмісті 2,4 мг/кг.

Показники валового вмісту важких металів 
на точках пробовідбору 6-07, 7-07, 8-07, що зна-
ходяться у зоні впливу ДП  “Марилівський спир-
товий завод”, практично ідентичні. Основним за-
бруднювачем території є свинець, концентрація 
якого сягає 40-80 мг/кг. Встановлені показники 
засвідчують перевищення гранично допустимих 
концентрацій Pb у ґрунтах цих агроландшафтів. 
Зафіксовано також перевищення фонових показни-
ків міді (вміст сягає 40-50 мг/кг), однак вміст Cu 
знаходиться у межах ГДК. Незначний валовий 
вміст важких металів у заплаві (точка 9-07). 

Досліджувані елементи не досягають фонового 
рівня, крім свинцю та молібдену, для яких зафік-
совано незначне перевищення фону. Ці дані засвід-
чують переважання транзитних міграційних про-
цесів у заплаві. Форма рельєфу (у даному випадку 
– заплава), що є основним фактором формування 
латеральних потоків, та слабокисла реакція ґрунто-
вого розчину призводять до збільшення рухливості 
важких металів та активної участі у міграційних 
потоках порівняно з їх поведінкою у ґрунтах водо-
дільних поверхонь.

Дослідження закономірностей природних 
процесів міграції здійснено на ландшафтно-
геохімічній катені, закладеній поблизу с Улашківці. 

На досліджуваній катені найінтенсивніші про-
цеси акумуляції спостерігаються на вододіль-
ній поверхні, що пояснюється високою сорбцій-
ною ємністю чорноземів карбо натних. Наяв-
ність у цих ґрунтах карбонатних іонів сприяє 
виведенню з міграційних пото ків важких металів 
та їх необмінному закріпленню у ґрунтовому 
поглинальному комплек сі. Відповідно, у пробі 
ґрунту 32-07 зафіксовано перевищення фонових 
значень вмісту усіх важких металів, крім ко-
бальту та перевищення ГДК свинцю (валовий 
вміст свинцю становить 80 мг/кг) і марганцю 
(2000 мг/кг). На схилі, вміст забруднювачів на 
якому ха рактеризує точка 33-07, не зважаючи на 
аналогічний ґрунтовий покрив, домінують про-
це си виносу хімічних елементів і сполук. Тут 
перевищення фону зафіксовано лише свинцем 
та міддю. Менш інтенсивні відносно вододіль-
ної поверхні акумулятивні процеси можна від-
мітити у ґрунтовому покриві надзаплавної тераси 
з чорноземами реградованими середньосуглин-
ковими (точка пробовідбору 34-07), хоча поверхня 
тераси вирівняна, а ґрунтовому покриву теж 
властива висока сорбційна ємність. Найбільшими 
забруднювачами тут є свинець (валовий вміст 
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100 мг/кг) та мідь (100 мг/кг).
Загалом, геохімічне поле забруднювачів агро-

ландшафтів біля м. Чортків є строкатим та неодно-
рідним. Вміст важких металів у ґрунтах залежить 
від багатьох чинників, які діють одночасно. У 
зв’язку з цим отримані результати на перший 
погляд можуть суперечити закономірностям при-
родних процесів перерозподілу хімічних елементів 
і сполук при їх аналізі без урахування взаємодії 
кількох чинників. Ця складна як у ландшафтному, 
так і в геохімічному плані територія потребує де-
тальнішого вивчення на локальному рівні умов 
міграційних процесів, особливостей накопичення-
виносу забруднювачів у агроландшафтах.

Вміст важких металів у ландшафтних 
комплексах Придністровської ключової ділянки. 
Досліджувана ділянка (рис. 2, б) знаходиться у  
Чортківсько-Кам’янець-Подільському фізико-гео-
графічному районі Західно-Подільської  височин-
ної області [16] і представлена ландшафтами 
давніх високотерасових лесових рівнин та сучас-
них річкових долин, що репрезентують долину 
Дністра і нижні ділянки його допливів (у межах 
ділянки – рр. Серет, Тупа, Храмова). Ландшафт 
вирізняється складністю морфологічної структу-
ри, корінних відкладів, ґрунтового покриву. Уро-
чища давніх високотерасових рівнин (виділи 
18-30) в основному хвилясто-горбисті, горбисті, 
складені лесовидними суглинками різної потуж-
ності (від 2 м до 11-14 м), що підстелюються 
піщано-галечниковими відкладами терас потуж-
ністю 1-7 м. Характерною рисою території є 
переважання у ґрунтовому покриві різновидів 
глейових та глеюватих опідзолених ґрунтів (сірих 
опідзолених, темно-сірих опідзолених, чорнозе-
мів опідзолених). Їх утворення пов’язують із негли-
боким заляганням ґрунтових вод, що призводить 
до оглеєння материнської породи та нижніх 
горизонтів ґрунтового профілю, також процеси 
оглеєння зумовлені недостатньою аерацією періо-
дично перезволожених ґрунтів при їх низькій 
фільтраційній здатності [23].

Різноманітність та контрастність морфологічної 
будови ландшафтів Придністров’я підкреслює 
різкий перехід вододільних поверхонь у схилові 
урочища. Схили складають значну частину тери-
торії, вирізняються крутістю, особливо круті 
(15-20°) та дуже круті (20-40°) схили-стінки 
(виділи 54, 55), що надають каньйоноподібного 
вигляду долинам Дністра, Серету, Тупої. Вододіли 
переважно розорані, ліси трапляються в долині 
р. Серет.

Серед досліджуваних ключових ділянок, 
обраних у межах Тернопільської області, територія 
Придністров’я виявилась найбільш забрудненою 
важкими металами (рис. 2, б). За валовим вмістом 
хімічних елементів у ґрунтах виділяється свинець, 

що є характерним для багатьох сучасних ландшаф-
тів, які зазнають техногенного забруднення. Прак-
тично в усіх відібраних ґрунтових зразках зафік-
совано перевищення ГДК цього елементу – його 
валовий вміст у середньому знаходиться в межах 
50-100 мг/кг. Також перевищення нормативних 
показників виявлено для міді (валовий вміст у 
ґрунтовому зразку 22-07 становить 60 мг/кг, 47-
07 – 100 мг/кг, 50-07 – 60 мг/кг), хрому (вміст у 
ґрунтах точок пробовідбору 18-07, 22-07, 50-07 
сягає 200 мг/кг), нікелю (вміст у ґрунтах точок 
пробовідбору 47-07, 50-07 сягає 100 мг/кг). Із 
досліджуваних хімічних елементів у межах фону 
знаходиться кобальт, близькою до фонових показ-
ників є концентрація марганцю. Виявлено підви-
щений вміст молібдену, що коливається у межах 
5-10 мг/кг. Концентрація цього металу у ґрунтах 
пов’язана з складом материнських порід, а саме 
з кислими магматичними породами, зокрема 
сланцями, які поширені на цій території [10], а 
також з наявністю оглеєних грунтів. За даними 
[10] розчинність сполук молібдену залежить від 
кислотно-лужного середовища ґрунтів. Їх огле-
єння і, відповідно, збільшення кислотності, зба-
гачення гідроксидами алюмінію, заліза призводить 
до різкого зменшення міграційних властивостей.

 На проаналізованих вище ключових ділянках 
встановлено здатність молібдену накопичуватись у 
заплавах і днищах балок (рис. 2, б), тоді як ґрунти 
заплав Придністров’я характеризуються незначним 
вмістом цього металу (на точках 19-07 та 41-07 
відповідно 2 мг/кг та 3 мг/кг). Це теж пов’язано 
з фізико-хімічними властивостями молібдену, 
оскільки у ґрунтовому покриві заплав переважає 
дерновий карбонатний глейовий середньо-
суглинковий ґрунт, нейтральне середовище якого 
сприяє вилуговуванню сполук молібдену.

Отримані нами дані щодо забруднення 
агроландшафтів загалом відповідають закономір-
ностям розподілу забруднювачів на території 
Тернопільської області [16].

Висновки
1. Аналіз вмісту важких металів у ландшафтах 

є репрезентативним показником екологічного 
стану території. Для просторової інтерпретації, 
коректного і наочного предс тавлення даних щодо 
забруднення ландшафтних комплексів різними хі-
мічними сполука ми доцільно використовувати без-
розмірні показники, зокрема коефіцієнт концен-
трації. Проблемним залишається питання вибору 
критеріїв ландшафтнознавчо-геохімічної оцінки 
вмісту забруднювачів у ґрунтах, зокрема, встанов-
ленням для цього об’єктивних регіональних фоно-
вих ландшафтно-геохімічні параметрів, науково 
обґрунтованих показників ГДК. Врахування 
фізико-хімічних властивостей ґрунтів як основ-
ного середовища накопичення важких металів у 
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зіставленні з характеристиками речовин-забруд-
нювачів дає можливість встановити ландшафтно-
залежні закономірності розподілу важких металів. 
Разом з тим, для коректної їх просторової інтер-
претації – у вигляді полів забруднення – необхідно 
оперувати більшим масивом аналітичних даних.

2. Наші дослідження показали, що найпоши-
ренішим забруднювачем ґрунтів в агроландшафтах 
Тернопільської області є свинець, показники вмісту 
якого перевищують не лише фонові значення, 
а й ГДК. Вміст валових форм міді, молібдену, а 
також нікелю у ґрунтовому покриві досліджуваних 
ландшафтів також є підвищеним.

3. Встановлені закономірності узгоджуються з 
ландшафтними передумовами вторинного перероз-

поділу хімічних елементів і сполук. Зокрема, 
значний вплив на поширення антропогенно при-
внесених забруднювачів має міграційна структура 
території та фізико-хімічні параметри ґрунтового 
покриву.  Однак, наслідки складних процесів 
природної й антропогенно зумовленої міграції не 
завжди відповідають загальноприйнятим зако-
номірностям перерозподілу тих чи інших елемен-
тів у компонентах ландшафтів. Тому актуальним 
завданням досліджень у цьому напрямі є 
проведення систематичних аналітичних дослід-
жень в агроландшафтах Тернопільщини та інших 
регіонів, а також поглиблене вивчення їх ланд-
шафтної та ландшафтно-геохімічної структури з 
урахуванням сучасних антропогенних змін.
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