
ISSN  2221-9927

Н А Ц И О Н А Л Ь Н А Я  А К А Д Е М И Я  Н АУ К  Б Е Л А Р У С И

О ТД Е Л Е Н И Е  Б И ОЛ О Г И Ч Е С К И Х  Н АУ К

ГОСУДАРСТВЕННОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ  
«НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ  

НАУК БЕЛАРУСИ ПО БИОРЕСУРСАМ»

ГОСУДАРСТВЕННОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ИНСТИТУТ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ БОТАНИКИ 

ИМЕНИ В. Ф. КУПРЕВИЧА НАН БЕЛАРУСИ»

ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
«БЕЛОРУССКОЕ БОТАНИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО»

БЕЛОРУССКОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ФИЗИОЛОГОВ РАСТЕНИЙ

Б О Т А Н И К А
( И С С Л Е Д О В А Н И Я )

Выпуск 49

Минск 
«Колорград» 

2020



УДК 582

Ботаника (исследования) : Сборник научных трудов. Выпуск 49 / Ин-т экс-
перимент. бот. НАН Беларуси. – Минск, 2020. – 424 с.

ISSN 2221-9927.

В сборнике представлены оригинальные научные статьи белорусских ученых 
из ведущих научно-исследовательских учреждений Национальной академии наук 
и ВУЗов Беларуси, содержащие результаты экспериментальных исследований, 
теоретических и практических разработок в широком спектре направлений бота-
нической науки, физиологии и экологии растений.

Публикуемые в сборнике научные статьи рецензируются ведущими специалиста-
ми в области ботаники, экологии, физиологии и биохимии растений.

Р е д а к ц и о н н а я  ко л л е г и я :

акад. НАН Беларуси, проф. Н. А. Ламан
акад. НАН Беларуси, проф. В. И. Парфенов

д. б. н., проф. Н. Г. Аверина
к. б. н. Д. Г. Груммо

д. б. н., проф. В. В. Карпук
к. б. н. Н. А. Копылова
д. б. н. Г. Ф. Рыковский
д. б. н. В. Н. Прохоров

к. б. н. А. В. Пугачевский
д. б. н. В. В. Сарнацкий

Н ау ч н ы е  р е д а к т о р ы :
акад. НАН Беларуси, проф. Н. А. Ламан

акад. НАН Беларуси, проф. В. И. Парфенов

О т в е т с т в е н н ы й  с е к р е т а р ь
к. б. н. Т. А. Будкевич

ISSN 2221-9927 © ГНУ «Институт экспериментальной ботаники
     им. В. Ф. Купревича», 2020
 © Оформление. ООО «Колорград», 2020

220072, г. Минск, ул. Академическая, 27, 
Институт экспериментальной ботаники им. В. Ф. Купревича НАН Беларуси.
Факс +375 (17) 322-18-53, e-mail: nan-botany@yandex.by



110

УДК 581.5

А. М. МЯЛІК1, М. М. ДАШКЕВІЧ2, В. А. ГАЛУЦ2

НАЗАПАШВАННЕ ЦЯЖКІХ МЕТАЛАЎ 
НЕКАТОРЫМІ ГАСПАДАРЧА КАРЫСНЫМІ 

ДЗIКАРОСЛЫМI РАСЛІНАМI
1Цэнтральны батанічны сад НАН Беларусі, Мінск 

2Палескі аграрнаэкалагічны інстытут НАН Беларусі, Брэст

Уводзіны. Важнай асаблівасцю цяжкіх металаў як хімічных элемен-
таў з’яўляецца іх высокая таксічнасць для ўсіх жывых істот і здольнасць 
па харчовым ланцугам паступаць у арганізм чалавека і жывёл, што ўяўляе 
сур’ёзную пагрозу для іх жыццядзейнасці [1]. Менавіта таму слова злучэнне 
«цяжкія металы» часта разглядаецца з прыродаахоўнага пункту гледжання, 
і тады пры ўключэнні элемента ў гэтую групу ўлічваюцца не столькі яго 
фізічныя і хімічныя ўласцівасці, колькі біялагічная актыўнасць, таксічнасць 
для жывых арганізмаў, распаўсюджанасць у прыродным асяроддзі, а такса-
ма ступень уцягнутасці ў прыродныя і тэхнагенныя цыклы [2]. Разам з тым 
шматлікія даследаванні паказваюць, што на працягу апошніх дзесяцігоддзяў 
утрыманне цяжкіх металаў у навакольным асяроддзі няўхільна павышаецца. 
Гэта звязана з хуткім развіццём і актыўнай працай прамысловых прадпры-
емстваў, рэзкім павелічэннем колькасці аўтатранспарту, штогадовым унясен-
нем у глебу высокіх доз мінеральных угнаенняў, шырокім ужываннем пе-
стыцыдаў і гербіцыдаў. Пры гэтым цяжкія металы маюць працяглы перыяд 
вывядзення з глебы з захаваннем сваіх таксічных уласцівасцяў, а таксама ва-
лодаюць кумулятыўным дзеяннем – назапашваюцца ў жывых арганізмах [3].

Паколькі цяжкія металы паступаюць у арганізм чалавека і жывёл ме-
навіта з расліннай ежай, ствараючы тым самым сур’ёзную пагрозу іх зда-
роўю, пытанні, звязаныя з паглынаннем дадзеных элементаў раслінамі 
і іх транспартам у надземныя органы, уяўляюць не толькі чыста навуковы 
інтарэс, але і маюць вялікую практычную значнасць.

У сувязі з вышэй сказаным уплыў цяжкіх металаў на расліны выву-
чаецца даследчыкамі розных краін на працягу ўжо некалькіх дзесяцігод-
дзяў, пра што сведчыць значная колькасць навуковых публікацый [3–10]. 
Асабліва актуальнымі з’яўляюцца пытанні вывучэння асаблівасцяў наза-
пашвання прыярытэтных забруджвальнікаў (свінец, кадмій, цынк, медзь, 
нікель) дзікарослымі раслінамі ва ўмовах натуральных ландшафтаў, што 
дазваляе выкарыстоўваць атрыманыя звесткі ў якасці фонавых пры па-
раўнальных аналізах і ацэнках, а таксама экалагічным маніторынгу.

З улікам таго, што тэрыторыя паўднёвага захаду Беларусі адносна 
забруджвання цяжкімі металамі знаходзіцца ў спрыяльным стане [11], 
а частка прыродных ландшафтаў усё яшчэ вылучаецца нізкай і мінімаль-
най антрапагенізацыяй [12], узроўні ўтрымання цяжкіх металаў у сабра-
ных тут раслінах можна разглядаць як фонавыя.

У сувязі з гэтым вызначаецца актуальнасць і мэта дадзенай працы – 
вызначыць фонавыя ўзроўні назапашвання цяжкіх металаў некаторымі 
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абарыгеннымі гаспадарча карыснымі раслінамі ва ўмовах натуральных 
ландшафтаў паўднёвага захаду Беларусі.

Матэрыялы і метады. Даследаванні праводзіліся на працягу 2016–
2018 гг. ва ўмовах натуральных ландшафтаў паўднёвага захаду Бела-
русі пераважна ў межах фізіка-геаграфічных акруг Прыпяцкае Палессе 
і Брэсц кае Палессе (мал. 1). Пры выбары ключавых участкаў для адбору 
проб глеб і надземнай фітамасы раслін улічвалася ступень антрапаген-
най нагрузкі на экасістэмы, а таксама багацце фітацэнозаў на наяўнас-
ць гаспадарча-карысных відаў. Значная частка матэрыялаў была сабрана 
ў межах ахоўваемых прыродных тэрыторый (ландшафтнага заказніка 
«Выганашчанскае», біялагічнага заказніка «Спораўскі», Нацыянальнага 
парка «Белавежская пушча»), што дазваляе сцвярджаць пра блізкі да на-
туральнага мікраэлементны склад даследуемых раслін.

Мал. 1. Месцы адбору проб глеб і раслін у межах паўднёвага-захаду Беларусi.

Адбор проб глеб і раслін, якія на іх вырастаюць, ажыццяўляўся згод-
на агульнапрынятым падыходам і методыкам. З фітацэнозу адбіралася 
ўсярэдненая проба глебы да глыбіні 10 см ад паверхні. Узоры надзем-
най фітамасы раслін збіраліся на працягу чэрвеня-верасня ў залежнасці 
ад феналагічных фаз гаспадарча карысных відаў. Даследаваліся толькі 
тыя часткі раслін, выкарыстанне якіх магчыма ў якасці харчовай, лекавай 
ці кармавой сыравіны: пераважна плады (ягады, яблыкі) і трава (лісце, 
кветкі, часткі сцёблаў і суквеццяў).

Эксперыментальныя даследаванні адабраных проб выконваліся ў ла-
бараторыях Палескага аграрна-экалагічнага інстытута НАН Беларусі 
па стандартных методыках. Экстракцыя рухомых формаў цяжкіх мета-
лаў з глебы праводзілася з дапамогай 1 М HCl [13]. Пробападрыхтоўка 
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раслінных узораў ажыццяўлялася метадам сухога азалення. Утрымліван-
не элементаў у фільтратах глеб і зольных растворах раслін вызначала-
ся на атамна-абсарбцыйным спектрометры з палымяным атамізатарам 
SOLAAR M6 MkII.

Вынікі і іх абмеркаванне. Пры правядзенні даследаванняў зробле-
ны адбор і аналіз 117 глебавых і 301 расліннай пробы 98 гаспадарча ка-
рысных відаў раслін, якія з’яўляюцца даволі звычайнымі для тэрыторыі 
Брэсцкай вобласці. Важным паказчыкам таго, што мікраэлементны склад 
даследуемых відаў адпавядае эталону біёты натуральных ландшафтаў, 
можа з’яўляцца аграэкалагічны стан глеб, на якіх вырасталі дадзеныя 
расліны.

У выніку аналітычных даследаванняў глебавых проб з месцаў вы-
растання раслін устаноўлена ўтрыманне рухомых формаў наступных 
цяжкіх металаў і мікраэлементаў: свінца (Pb), кадмія (Cd), медзі (Cu), 
цынка (Zn), нікеля (Ni), марганца (Mn), а таксама жалеза (Fe). Атрыманыя 
звесткі дазваляюць вызначыць рэгіянальны фон утрымання цяжкіх мета-
лаў у глебах фонавых (натуральных) экасістэм паўднёва-заходняй часткі 
Беларусі, дзе праводзіліся даследаванні (табл. 1).

Табліца 1. Аграэкалагічны стан глеб у месцах адбору расліннай сыравіны

Паказчыкі для глеб
Утрыманне цяжкіх металаў, мг/кг сухой масы
Zn Cu Mn Fe Pb Cd Ni

Субрэгіянальны прыродны фон для паў-
ночна-заходняй часткі Прыпяцкага Па-
лесся [14]

6,18 0,79 60,04 1074,52 5,58 0,08 0,57

Рэгіянальны фон натуральных эка сіс тэм 
паўднёва-заходняй часткі Беларусі

5,09 0,94 47,61 1084,12 7,92 0,07 0,38

Гранічна дапушчальныя канцэнтрацыі 
для Беларусі [15]

10 5 600 – 10 0,2 4,0

Ацэньваючы ўтрыманне рухомых формаў цяжкіх металаў у глебах 
натуральных экасістэм паўднёва-заходняй часткі Беларусі, можна ад-
значыць іх адносна спрыяльны аграэкалагічны стан, пацвярджэннем 
чаго з’яўляецца нізкі рэгіянальны фон такіх таксічных цяжкіх металаў як 
кадмій, нікель і цынк у дачыненні да значэнняў гранічна дапушчальных 
канцэнтрацый. Паколькі падчас росту і развіцця для раслін даступныя 
менавіта рухомыя формы цяжкіх металаў, можна дапусціць, што вызна-
чаны мікраэлементны склад даследуемых відаў будзе блізкім да фонавых 
(натуральных) значэнняў.

Найбольш дакладна мікраэлементны склад вывучаны для 38 гаспа-
дарча карысных відаў сасудзістых раслін, якія аб’ядноўваюцца ў 36 родаў 
і 21 сямейства. У табліцы 2 прадстаўлены ўзроўні ўтрымання цяжкіх ме-
талаў у надземных органах і тканках дадзеных раслін.
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Табліца 2. Фонавыя ўзроўні назапашвання цяжкіх металаў 
гаспадарча карыснымі відамі раслін ва ўмовах паўднёвага захаду Беларусі

Назва расліны
Утрыманне цяжкіх металаў, мг/кг сухой масы

Pb Cd Cu Zn Ni Mn Fe
Achillea millefolium L. 0,02 0,20 8,03 38,68 0,68 79,10 142,85
Aegopodium podagraria L. 0,04 0,14 3,37 37,78 0,23 172,05 76,96
Agrimonia procera Wallr. 0,07 0,08 5,10 32,22 0,51 81,27 49,57
Allium ursinum L. 0,29 0,10 3,02 24,42 0,27 128,72 236,65
Alnus glutinosa (L.) Gaertn 0,22 0,04 10,33 67,22 0,62 140,27 167,98
Betula pendula Roth 0,12 0,11 3,20 133,68 0,59 243,53 57,97
Calluna vulgaris (L.) Hull 0,26 0,04 4,28 27,61 1,81 373,19 119,31
Centaurea jacea L. 0,12 0,16 4,02 18,92 0,37 79,73 36,60
Convallaria majalis L. 0,27 0,51 3,44 29,21 0,56 250,70 71,90
Corylus avellana L. 0,12 0,03 4,54 19,00 1,15 327,42 70,75
Equisetum arvense L. 0,06 0,02 4,33 20,04 0,95 18,80 544,26
Filipendula ulmaria (L.) Maxim. 0,00 0,14 9,40 58,22 0,62 141,27 79,09
Fragaria vesca L. 0,20 0,13 4,94 25,02 0,30 363,34 127,15
Frangula alnus Mill. 0,13 0,00 3,71 21,71 1,49 727,69 66,18
Helichrysum arenarium (L.) 
Moench

0,07 0,73 10,59 95,50 2,21 60,17 84,27

Hierochloe repens (Host) P.Beauv. 0,19 0,06 4,26 62,69 0,78 166,50 97,11
Hypericum perforatum L. 0,07 0,32 8,10 56,2 0,79 120,83 66,23
Juniperus communis L. 0,15 0,07 3,04 30,97 2,65 230,33 74,99
Ledum palustre L. 0,13 0,00 5,18 29,97 0,62 77,89 40,67
Lycopodium annotinum L. 0,36 0,94 3,87 21,02 0,18 63,95 69,55
Molinia caerulea (L.) Moench 0,00 0,03 2,34 25,77 0,55 153,15 23,37
Origanum vulgare L. 0,52 0,08 7,27 81,85 0,59 84,04 182,71
Picea abies (L.) Karst. 0,00 0,02 2,08 15,83 0,94 91,63 29,51
Polypodium vulgare L. 0,24 0,04 3,16 25,36 0,46 152,02 69,54
Potentilla alba L. 0,35 0,06 4,59 38,75 0,94 206,67 153,17
Potentilla erecta (L.) Raeusch. 0,20 0,18 5,76 52,36 1,16 229,60 74,63
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn. 0,39 0,04 2,85 18,39 1,28 68,05 58,37
Rubus idaeus L. 0,03 0,15 5,02 25,37 1,68 362,04 67,44
Solidago virgaurea L. 0,00 0,26 7,12 69,58 1,02 156,51 46,21
Thymus serpyllum L. 0,51 0,25 5,07 60,44 1,14 147,44 254,09
Tilia cordata Mill. 0,03 0,02 5,49 32,61 0,45 219,11 78,05
Trifolium pratense L. 0,00 0,03 7,19 28,89 0,26 30,75 57,13
Tussilago farfara L. 0,23 0,12 4,79 14,68 0,22 33,15 276,90
Urtica dioica L. 0,05 0,01 5,64 32,27 0,35 149,9 98,23
Vaccinium myrtillus L. 0,06 0,05 5,65 29,59 0,94 376,36 31,48
Vaccinium uliginosum L. 0,16 1,11 4,90 49,82 2,04 219,00 48,94
Vaccinium vitisidaea L. 0,13 0,01 4,18 28,95 1,05 204,89 36,73
Veronica officinalis L. 0,38 0,49 6,21 55,55 0,51 60,11 90,32



114

Прадстаўленыя звесткі паказваюць, што ў найменшых колькасцях рас-
лі намі назапашваецца кадмій – адзін з самых таксічных цяжкіх металаў, які 
ў глебах натуральных экасістэм паўднёвага захаду Беларусі таксама ўтрым-
ліваецца ў нязначных велічынях (рэгіянальны фон складае 0,07 мг/кг). 
Свінец у тканках і органах разглядаемых відаў назапашваецца больш інтэн-
сіўна (да 0,52 мг/кг), а ўзроўні ўтрымання нікеля яшчэ больш высокія і да-
сягаюць 2,65 мг/кг. Элементы біяфільнай групы ўтрымлівацца ў значна 
больш высокіх колькасцях, паколькі з’яўляюцця жыццёва неабходнымі для 
нармальнага антагенезу раслін. На аснове атрыманых звестак можна склас-
ці біягеахімічны шэраг утрымання цяжкіх металаў у надземнай фітамасе 
гаспадарча карысных раслін натуральных ландшафтаў паўднёвага захаду 
Беларусі: Cd < Pb < Ni < Cu < Zn < Mn < Fe. Такім чынам, павелічэнне коль-
касці ўтрымання цяжкіх металаў у накірунку ад больш таксічных элементаў 
(свінца і кадмія) да біяфільных (марганца і жалеза) сведчыць у цэлым аб 
спрыяльнай экалагічнай абстаноўцы ў рэгіёне, што амаль выключае маг-
чымасць нарыхтоўкі тут забруджанай расліннай сыравіны. Аднак паколькі 
вядома, што міграцыя і пераразмеркаванне цяжкіх металаў у кампанентах 
экасістэм залежыць не толькі ад інтэнсіўнасці і характару тэхнагенезу, але 
і ад цэлага комплексу прыродных фактараў, у тым ліку эколага-біялагічных 
уласцівасцяў саміх раслін [9], неабходна вывучэнне індывідуальных аса-
блівасцей мікраэлементнага складу паасобных відаў.

У сувязі з вышэй сказаным узроўні назапашвання цяжкіх металаў 
роз нымі відамі раслін могуць значна адрознівацца, што набывае санітар-
на-гігіенічнае значэнне пры іх нарыхтоўцы і гаспадарчым выкарыстанні. 
Дадзеныя абставіны асабліва важныя для харчовых і лекавых раслін, якія 
непасрэдна ўжываюцца чалавекам і могуць уплываць на стан яго здароўя. 
На малюнку 2 прадстаўлены спектр раслін, якія з’яўляюцца прыярытэт-
нымі назапашвальнікамі свінца – цяжкага метала, які вылучаецца высо-
кай таксічнасцю і канцэрагеннымі ўласцівасцямі [7].

Мал. 2. Спектр відаў раслін, прыярытэтных назапашвальнікаў свінца 
(сярэдняе ўтрыманне, мг/кг).
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Прадстаўлены малюнак паказвае, што назапашванне свінца змяняец-
ца ў вельмі шырокіх межах: ад практычна поўнай адсутнасці (Solidago 
virgaurea L., Picea abies (L.) Karst. і інш.) да даволі высокіх паказчыкаў 
(Origanum vulgare L., Veronica officinalis L. і інш.), якія пры гэтым значна 
ніжэйшыя за значэнні гранічна дапушчальных канцэнтрацый (ГДК скла-
дае 5,0 мг/кг) [16]. Устаноўлена, што больш за ўсё свінца змяшчаецца 
ў траве прадстаўнікоў сямейства Lamiaceae (Origanum vulgare L., Thymus 
serpyllum L.) якія ў прадстаўленым спектры займаюць лідзіруючыя пазі-
цыі (пазначаны чырвоным колерам). Улічваючы адбор проб дадзеных 
раслін у розных месцах можна выказаць здагадку, што выяўленая аса-
блівасць сямейства Lamiaceae да больш высокага назапашвання свінца 
абумоўлена генетычна. У сувязі з гэтым, пры нарыхтоўцы лекавай раслін-
най сыравіны прадстаўнікоў дадзенай групы неабходна ўлічваць патэн-
цыйную магчымасць назапашвання свінца ў залішніх колькасцях. Важ-
на дадаць, што шэраг папулярных харчовых раслін (Corylus avellana L., 
Rubus idaeus L., Vaccinium myrtillus L. і інш.) знаходзяцца ў сярэдняй 
і хваставой частках спектру, што, верагодна, выключае магчымаць наза-
пашвання свінца ў высокіх колькасцях дадзенымі відамі нават на антра-
пагенна парушаных тэрыторыях з забруджанымі глебамі.

Вынікі праведзеных даследаванняў паказваюць, што хоць узроўні 
ўтрымання кадмія ў глебе адныя з самых нізкіх, гэты цяжкі метал ад-
носіцца да ліку інтэнсіўна назапашваемых у тканках і органах раслін. 
Паколькі рэгіянальны фон утрымання дадзенага элемента ў глебах 
паўднёвага захаду Беларусі дастаткова нізкі (усяго 0,07 мг/кг), расліны 
назапашваюць дадзены элемент у значна больш высокіх колькасцях (да 
1,11 мг/кг), якія нярэдка перавышаюць гранічна дапусцімыя канцэнтра-
цыі [16], устаноўленыя для расліннай сыравіны (мал. 3).

Мал. 3. Спектр відаў раслін, прыярытэтных назапашвальнікаў кадмія 
(сярэдняе ўтрыманне, мг/кг).
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Утрыманне кадмія ў некаторых прааналізаваных відаў, вышэй дад-
зеных значэнняў (0,2 мг/кг). Найбольш высокія канцэнтрацыі элемента 
адзначаны ў лісцях Vaccinium uliginosum L. (перавышэнне ГДК у 6 ра-
зоў), траве Lycopodium annotinum L. і Helichrysum arenarium (L.) Moench 
(перавышэнне ГДК у 4 разы). Самыя нізкія ўзроўні назапашвання кадмія 
характэрны для Ledum palustre L., Frangula alnus Mill., Vaccinium vitis
idaea L. і некаторых іншых відаў. Здольнасць раслін да высокай канцэн-
трацыі кадмія можа быць абумоўлена не толькі высокай рухомасцю дад-
зенага элемента ў сістэме «глеба-расліна», але і аэральным шляхам яго 
паступлення ў тканкі раслін, на што нярэдка звяртае ўвагу шэраг даслед-
чыкаў [7, 8]. Аднак з улікам таго, што такія генетычна роднасныя віды як 
Ledum palustre L., Vaccinium vitisidaea L. і Vaccinium uliginosum L. (пробы 
іх фітамасы былі адабраныя ў аднолькавых умовах), знаходзяцца ў роз-
ных частках прадстаўленага спектра, дадзеная здагадка не знаходзіць 
поўнага пацвярджэння.

Назапашванне нікеля гаспадарча каштоўнымі раслінамі адбываец-
ца ў больш высокіх колькасцях у параўнанні з прааналізаванымі раней 
цяжкімі металамі. У сярэднім для большасці відаў, сабраных ва ўмовах 
натуральных экасістэм паўднёвага захаду Беларусі, дадзеныя значэн-
ні знаходзяцца на ўзроўні 0,5–1,5 мг/кг. З улікам таго, што рэгіянальны 
фон утрымання дадзенага элемента ў глебах складае 0,38 мг/кг, можна 
адзначыць, што ў цэлым сасудзістыя расліны з’яўляюцца назапашваль-
нікамі нікеля, які хоць і з’яўляецца біяфільным элементам, аднак пры 
значным утрыманні таксічны для жывых арганізмаў. У найбольш вы-
сокіх колькасцях (больш 2,0 мг/кг сухой масы) дадзены цяжкі метал наза-
пашваюць такія віды як Juniperus communis L., Helichrysum arenarium (L.) 
Moench і Vaccinium uliginosum L. Менш за ўсё нікеля змяшчаецца ў ткан-
ках і органах Lycopodium annotinum L., Tussilago farfara L., Aegopodium 
podagraria L., Allium ursinum L. і некаторых іншых відаў, дзе яго колькас-
ць не перавышае 0,5 мг/кг (мал. 4).

У цэлым назіраецца заканамернасць, што для дрэвавых раслін (выд-
зелены штрыхоўкай) характэрны больш высокія ўзроўні назапашвання 
нікеля. Такім чынам, здольнасцю нікеля назапашвацца ў органах раслін 
у досыць высокіх колькасцях, абумоўлена рызыка забруджвання прадук-
цыі расліннага паходжання, нарыхтаванай ва ўмовах антрапагенна пару-
шаных экасістэм (ваколіцы паселішчаў, узбочыны дарог, прамысловыя 
зоны і інш.).

Да ліку біяфільных элементаў, неабходных для нармальнага росту 
і развіцця раслін, адносіцца медзь, якая можа назапашвацца раслінамі 
ў значных колькасцях. Ва ўсіх прааналізаваных відаў гаспадарча карыс-
ных раслін (мал. 5) утрыманне медзі ў надземнай фітамасе знаходзіцца 
на ўзроўні 2–10 мг/кг. Паколькі рэгіянальны фон змяшчэння рухомых 
формаў дадзенага мікраэлемента ў глебах натуральных экасістэм паўд-
нёва заходняй часткі Беларусі складае 0,94 мг/кг, можна сцвярджаць аб 
макраканцэнтрацыі дадзенага цяжкага метала раслінамі.
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Мал. 4. Спектр відаў раслін, прыярытэтных назапашвальнікаў нікеля 
(сярэдняе ўтрыманне, мг/кг).

Мал. 5. Спектр відаў раслін, прыярытэтных назапашвальнікаў медзі 
(сярэдняе ўтрыманне, мг/кг).

Найбольшыя ўзроўні ўтрымання медзі (больш за 8,0 мг/кг сухой 
масы) адзначана ў тканках такіх шырока распаўсюджаных відаў раслін як 
Helichrysum arenarium (L.) Moench, Alnus glutinosa (L.) Gaertn, Filipendula 
ulmaria (L.) Maxim., Hypericum perforatum L., Achillea millefolium L. Міні-
мальная колькасць медзі (крыху больш за 2 мг/кг) змяшчаецца ў над-
земнай фітамассе Picea abies (L.) Karst., Molinia caerulea (L.) Moench, 
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn. і некаторых іншых відаў. У цэлым можна 
адзначыць, што пакрытанасенныя вызначаюцца больш высокімі ўзроў-
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нямі ўтрымання медзі, чым прадстаўнікі папарацей, хвашчоў, голана-
сенных і аднадольных (выдзелены аранжавым колерам). Для большасці 
раслін паказчык назапашвання медзі ў надземнай фітамасе знаходзіцца 
на ўзроўні 4–6 мг/кг, што можна лічыць фонавым утрыманнем дадзенага 
элемента ў сасудзістых раслінах натуральных экасістэм паўднёвага заха-
ду Беларусі.

Цынк адносіцца да ліку мікраэлементаў, таксама неабходных для нар-
мальнага росту і развіцця раслін, чым і тлумачыцца яго высокае ўтрыман-
не ў фітамасе прааналізаваных відаў (мал. 6).

У надземнай фітамасе раслін сярэдняе ўтрыманне дадзенага элемента 
змяняецца ў вельмі шырокіх межах – ад 14,68 мг/кг у Tussilago farfara L., 
да 133,68 у Betula pendula Roth. Гэтая асаблівасць можа быць растлума-
чана не толькі ўзроўнем утрымання цынку ў адпаведных глебах (рэгія-
нальны фон складае 5,09 мг/кг), але і шэрагам іншых фактараў, у тым ліку 
біямарфалагічнымі і генетычнымі асаблівасцямі саміх відаў.

Мал. 6. Спектр відаў раслін, прыярытэтных назапашвальнікаў цынка 
(сярэдняе ўтрыманне, мг/кг).

У цэлым якой-небудзь заканамернасці паміж сістэматычным ста-
новішчам асобных відаў гаспадарча карысных раслін і ўзроўнем утры-
мання ў іх цынку не ўстаноўлена. Прадстаўнікі такіх сямействаў як 
Asteraceae, Ericaceae, Rosaceae, Betulaceae характарызуюцца адрознымі 
ўзроўнямі ўтрымання цынку, ў сувязі з чым знаходзяцца ў розных част-
ках прадстаўленага спектра. Можна толькі адзначыць, што больш нізкія 
ўзроўні назапашвання цынка характэрныя для прадстаўнікоў хвашчоў, 
дзеразападобных, папарацей, голанасенных і аднадольных (частка гэтых 
таксонаў знаходзіцца на больш нізкім эвалюцыйным узроўні развіцця). 
Такія даследаваныя віды як Picea abies (L.) Karst., Equisetum arvense L., 
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Pteridium aquilinum (L.) Kuhn. і Lycopodium annotinum L. знаходзяцца ме-
навіта ў хваставой частцы спектра (на малюнку выдзелены аранжавым 
колерам).

У вельмі шырокіх межах як у глебах, так і раслінах, якія на іх вы-
растаюць, змяняецца колькасць утрымання марганца. Гэты мікраэлемент 
нават у розных пробах аднаго віду раслін можа назапашвацца ў вель-
мі шырокім дыяпазоне, а яго ўтрыманне нярэдка з’яўляецца адварот-
на-прапарцыйным колькасці марганца ў глебах (напрыклад у Hypericum 
perforatum L.) [17]. У сувязі з гэтым, выявіць якую-небудзь сувязь паміж 
сістэматычным становішчам раслін і асаблівасцямі назапашвання мар-
ганца даволі складана. На малюнку 7 прадстаўлены спектр відаў раслін, 
які адлюстроўвае сярэднія ўзроўні ўтрымання ў іх органах і тканках мар-
ганца.

Мал. 7. Спектр відаў раслін, прыярытэтных назапашвальнікаў марганца 
(сярэдняе ўтрыманне, мг/кг).

Разглядаемы мікраэлемент у надземнай фітамасе гаспадарча карыс-
ных відаў раслін змяшчаецца ў вельмі шырокім дыяпазоне: ад 18,80 мг/кг 
у Equisetum arvense L. да 727,69 мг/кг у Frangula alnus Mill. Аднак ва ўсіх 
выпадках утрыманне марганца ў органах і тканках з’яўляецца больш вы-
сокім, чым у глебах, у сувязі з гэтым сасудзістыя расліны з’яўляюцца на-
запашвальнікамі дадзенага элемента. Некалькі больш нізкія ўзроўні ўтры-
мання марганца адзначаны для відаў, менш развітых у эвалюцыйным плане 
(Equisetum arvense L., Lycopodium annotinum L., Pteridium aquilinum (L.) 
Kuhn.), што безумоўна абумоўлена іх сістэматычным становішчам (на ма-
люнку выдзелены аранжавым колерам). Больш высокім утрыманнем мар-
ганца ў тканках характарызуюцца прадстаўнікі дэндрафлоры. Так, у лісцях 
Calluna vulgaris (L.) Hull, Corylus avellana L., Frangula alnus Mill. і некато-
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рых іншых дрэвавых відаў (пазначаны на малюнку штрыхоўкай) утрыманне 
марганца вышэйшае, чым у травяністых раслін, пробы якіх адабраны ў ад-
паведных глебавых і геахімічных умовах.

Ўзроўні назапашвання жалеза ў органах і тканках сасудзістых відаў 
раслін яшчэ больш высокія ў параўнанні з іншымі мікраэлементамі. Так, 
мінімальнае ўтрыманне жалеза выяўлена ў траве Molinia caerulea (L.) 
Moench і складае 23,37 мг/кг, найбольш высокі паказчык (544,26 мг/кг) ад-
значаны для Equisetum arvense L. (малюнак 8). Аднак, нягледзячы на до-
сыць высокія ўзроўні назапашвання жалеза ў надземнай фітамасе раслін, 
з улікам высокага ўтрымання гэтага элемента ў глебах (рэгіянальны фон 
рухомых формаў для паўднёвага захаду Беларусі складае 1084,12 мг/кг), 
разглядаемы мікраэлемент расліны назапашваюць у аднос на нязначных 
колькасцях. Тым самым можна адзначыць, што ўсе віды сасудзістых 
раслін з’яўляюцца дэканцэнтратарамі жалеза.

Мал. 8. Спектр відаў раслін, прыярытэтных назапашвальнікаў жалеза 
(сярэдняе ўтрыманне, мг/кг).

У цэлым можна адзначыць, што найбольш высокія ўзроўні ўтрыман-
ня жалеза адзначаны для травяністых раслін (Tussilago farfara L., Thymus 
serpyllum L., Veronica officinalis L. і шэрагу іншых). Прадстаўнікі дэнд ра-
флоры (Alnus glutinosa (L.) Gaertn, Picea abies (L.) Karst., Betula pendula 
Roth, Ledum palustre L.) наадварот знаходзяцца ў хваставой частцы спектра 
(на малюнку яны пазначаны штрыхоўкай). Такім чынам, здольнасць раслін 
да назапашвання жалеза верагодна абумоўлена ў тым ліку і біямарфалагіч-
нымі ўласцівасцямі відаў (працягласцю іх жыццёвага цыклу).

Абагульненне атрыманых вынікаў паказвае, што большасць прааналі-
заваных відаў маюць спецыфічныя асаблівасці ў назапашванні асобных 
цяжкіх металаў, якія могуць быць абумоўленыя як глебава-геахімічнымі 
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фактарамі месцаў вырастання саміх раслін, так і іх эколага-біямарфала-
гічнымі асаблівасцямі і сістэматычным становішчам таксонаў.

Устаноўлена, што асобныя віды раслін маюць некаторую схільнасць 
да назапашвання асобных элементаў. Напрыклад, прадстаўнікі сямейства 
Lamiaceae больш за ўсіх астатніх здольныя да назапашвання свінца, а не-
каторыя віды з сямействаў Vacciniaceae і Ericaceae – кадмія. У цэлым пра-
сочваецца заканамернасць, што назапашванне цяжкіх металаў у таксонаў, 
якія знаходзяцца на больш нізкім узроўні эвалюцыйнага развіцця (дзера-
западобныя, хвашчападобныя, папараці, голанасенныя), некалькі ніжэй-
шае, чым у больш высокаарганізаваных раслінных арганізмаў (пакрыта-
насенных). Вынікі даследаванняў таксама паказваюць, што непасрэдны 
ўплыў на назапашванне асобнымі відамі раслін цяжкіх металаў могуць 
аказваць і іх біямарфалагічныя асаблівасці. У прыватнасці, у відаў раслін, 
жыццёвы цыкл якіх больш працяглы (дрэвы, хмызнякі, хмызнячкі, тра-
вяністыя мнагалетнікі з запасальнымі органамі) назапашванне цяжкіх 
металаў адбываецца больш інтэнсіўна.

Заключэнне. Праведзеныя даследаванні паказалі, што ў цяпераш-
ні час глебы натуральных экасістэм паўднёва-заходняй часткі Беларусі 
ў дачыненні да цяжкіх металаў знаходзяцца ў спрыяльным аграэкалагіч-
ным стане. Адпаведна, у межах дадзенай тэрыторыі магчымы збор эка-
лагічна чыстай дзікарослай прадукцыі расліннага паходжання (харчовых, 
лекавых, кармавых раслін). У сувязі з гэтым вызначаныя ўзроўні ўтры-
мання цяжкіх металаў у тканках і органах асобных відаў раслін могуць 
быць выкарыстаны як фонавыя паказчыкі пры параўнальных ацэнках. 
Атрыманыя дадзеныя таксама могуць быць выкарыстаны ў будучым для 
выканання маніторынгавых даследаванняў і высвятлення тэхнагеннага 
складніка ў змене мікраэлементнага складу аб’ектаў расліннага свету.

Абагульненне атрыманых вынікаў паказвае, што далейшае вывучэн-
не асаблівасцяў назапашвання цяжкіх металаў рознымі відамі гаспадарча 
карысных раслін, а таксама пытанні, якія тычацца вывучэння паводзін 
цяжкіх металаў у сістэме «глеба-расліна» маюць велізарную як тэарэтыч-
ную, так і практычную цікавасць, а таксама высокую сацыяльную знач-
насць.

Падзякі. Работа выканана пры фінансавай падтрымцы Беларускага 
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А. М. МЯЛІК, М. М. ДАШКЕВІЧ, В. А. ГАЛУЦ
НАЗАПАШВАННЕ ЦЯЖКІХ МЕТАЛАЎ НЕКАТОРЫМІ 

ГАСПАДАРЧА КАРЫСНЫМІ ДЗIКАРОСЛЫМІ РАСЛIНАМІ

Рэзюмэ
 У артыкуле прадстаўлены ўзроўні ўтрымання цяжкіх металаў і мікраэлементаў (Pb, 

Cd, Ni, Cu, Zn, Mn, Fe) у надземнай фітамасе некаторых гаспадарча карысных раслін ва 
ўмовах паўднёва-заходняй часткі Беларусі. З улікам таго, што даследаваныя ўзоры раслін 
былі сабраныя ва ўмовах натуральных экасістэм на глебах са спрыяльным аграэкалагічным 
становішчам, атрыманыя значэнні можна разглядаць як фонавыя і выкарыстоўваць для па-
раўнальных ацэнак і маніторынгавых назіранняў.
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А. Н. МЯЛИК, М. М. ДАШКЕВИЧ, О. А. ГАЛУЦ
НАКОПЛЕНИЕ ТЯЖЁЛЫХ МЕТАЛЛОВ НЕКОТОРЫМИ 

ХОЗЯЙСТВЕННО ПОЛЕЗНЫМИ ДИКОРАСТУЩИМИ РАСТЕНИЯМИ

Резюме
В статье представлены уровни содержания тяжёлых металлов и микроэлементов (Pb, 

Cd, Ni, Cu, Zn, Mn, Fe) в надземной фитомассе некоторых хозяйственно полезных расте-
ний в условиях юго-западной части Беларуси. С учетом того, что исследованные образцы 
растений были собраны в условиях естественных экосистем на почвах с благоприятной 
агроэкологической обстановкой, полученные значения можно рассматривать как фоновые 
и использовать для сравнительных оценок и мониторинговых наблюдений.

A. M. MIALIK, M. M. DASHKEVICH, V. A. GALUC
ACCUMULATION OF HEAVY METALS BY SOME ECONOMICALLY 

USEFUL NATIVE PLANT SPECIES

Summary
 The article presents the levels of heavy metals and trace elements (Pb, Cd, Ni, Cu, Zn, Mn, 

Fe) in the aboveground phytomass of some economically useful plants in the South-Western part 
of Belarus. The studied plant samples were collected in natural ecosystems on soils with favorable 
agroecological conditions. In this regard, the obtained values can be considered as background 
values and used for comparative estimates and monitoring observations.
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