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Анотація 

У статті розглянуто проблему дослідження забруднення важкими металами дорожніх 
ландшафтів, що сформувалися на основі автомагістралі Київ – Одеса; проаналізовано 
попередній досвід подібних досліджень вітчизняними та зарубіжними науковцями, дана 
характеристика природних умов автомагістралі Київ – Одеса. Для проведення детальних 
геохімічних досліджень сучасного стану дорожніх ландшафтів виділено і обґрунтовано три 
натуральних ділянки, що безпосередньо примикають до автомагістралі – околиці сіл 
Нестерівка, Піківець та м. Умань (Клеверний міст). Проведені на цих ділянках дослідження 
показали, що в ґрунтах придорожніх смугах активно накопичуються цинк, свинець, кадмій та 
мідь, основним джерелом їх надходжень є вихлопні гази автомобілів. Зразки ґрунту 
відбирались на відстані: 5,10,15 м. від автомагістралі з глибин 0-10 см. 

Ключові слова 
Автомагістраль Київ – Одеса, дорожній ландшафт, примагістральна смуга, важкі 

метали, ґрунт, забруднення ґрунту, педосфера.  
 

Abstract 
The problem of the research of the pollution of road landscapes by the heavy metals on the 

example of Kyiv – Odessa highway is reviewed in the article; the previous experience of similar 
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domestic and foreign research scientists is analyzed; the environmental conditions of the Kyiv-
Odessa highway is also assessed. Three natural areas directly adjacent to the highway are 
identified for the purpose of the detailed geochemical study of the current conditions of the road 
landscapes: adjacencies of town Uman (the Klevernyy Bridge), villages Nesterivka and Pikivets. 
The measurements conducted in those areas showed that zinc, lead, cadmium and copper are 
actively accumulated in the roadside soils trips. The main source of such accumulation is the 
vehicle exhaust gases. The samples of the soil were collected at the distance of five, ten and 
fifteen meters away from highway at the depth of zero to ten centimeters. 

Keywords 
Kyiv – Odessa highway, road landscape, road reserve, heavy metals, soil, soil pollution, 

pedosphere. 

 
Забруднення ґрунтів важкими металами поблизу автомагістралей 

досліджували зарубіжні та вітчизняні науковці: Е. К. Еськов, М. Д. Еськова, 
Л. В. Сіра і В. В. Бригадиренко, О. М. Вальчук-Оркуша, Р. Б. Ванчура, 
Г. І. Денисик, А. І. Мельник, Г. О. Усманова, Г. Д. Ходан, О. С. Черниш та 
інші. У зазначених роботах увага приділяється визначенню концентрації 
важких металів (Pb, Cd, Cu, Zn) у ґрунтовому покриві вздовж транспортних 
магістралей індустріально-урбанізованих територій [1; 2; 3; 7; 8]. 

Створена людиною технічна цивілізація, швидкими темпами 
розвивається та приносить людині не лише користь, але і негативні 
наслідки, які вже стали, а в майбутньому можуть перерости у глобальні 
проблеми. Одним із суттєвих чинників формування цих проблем є 
автотранспорт. Вихлопні гази або полютанти, які виділяються в 
результаті дії згорання автомобільного двигуна, шкідливо впливають на 
навколишнє середовище. У наш час основним антропогенним 
забруднювачем біосфери є важкі метали, які характеризуються великою 
видовою різноманітністю. Значного шкідливого впливу важкі метали 
завдають саме педосфері: забруднюють ґрунт такими металами як 
Cu,Zn, Pb та Cd. Це лише основні елементи, які осідають на поверхні 
ґрунту та спричиняють в організмах живих істот зміни метаболічних 
процесів, росту та розвитку. 

Дослідження проводили на території Центрального Придніпров’я по 
автомагістралі Київ – Одеса (М-05). Зразки ґрунту відбирали на 
локальних фонових ділянках: перша точка біля с. Нестерівка, друга 
знаходилась біля с. Піківець, третя розташовувалась поблизу м. Умань 
на розвилці Клєвєрний міст. З літератури відомо, що розподіл 
концентрації важких металів у ґрунті чітко проявляється у 
перпендикулярному напрямі від полотна дороги [4]. Максимальні 
концентрації важких металів спостерігаються у 10-метровій смузі вздовж 
автодороги, дещо менші – в 50-метровій та ще менші – в 100-метровій 
смузі від полотна дороги. Для проведення експериментального 
визначення валового вмісту важких металів в ґрунтах придорожньої зони 
відбирали зразки ґрунту на відстані 5 м,10 м та 15 м від автомагістралей 
[3]. Глибина взяття проб ґрунту сягала від 0-10 см. Отримані значення 
вмісту важких металів на локальних фонових ділянках не перевищують 
ГДК згідно всіх існуючих градацій крім Zn та Cd. 
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Найбільший валовий вміст в ґрунтах придорожніх смуг характерний 
для цинку – від 0,49 до 44,50 мг/кг (рис. 1). Отримані експериментальні 
дані дають можливість зробити такі висновки, що із збільшенням відстані 
від автотраси валовий вміст цинку в ґрунтах зменшується і досягає 
мінімального значення, однак на відстані 15 м поблизу м. Умань на 
розвилці Клеверний міст вміст цинку перевищує ГДК вдвічі, що 
пояснюється великою інтенсивністю руху автотранспорту на цій ділянці і 
можливо формування аномальних ділянок. 

 

 
Рис. 1. Вміст Zn в грунті на автомагістралі М-05 

 

Серед важких металів у ґрунтах придорожніх смуг автомагістралі 
М – 05 інтенсивно накопичується Pb. Джерелом його накопичення є 
вихлопні гази автомобілів. Валовий вміст хімічного елемента змінюється 
від 0,8 до 2,6 мг/кг ґрунту (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Вміст Pb в ґрунті на автомагістралі М-05 

 
Свинець, що поступає у ґрунти, дуже швидко втрачає рухливість в 

результаті хімічних реакцій, які супроводжуються утворенням 
малорозчинних сполук. Однак цей процес залежить від pH ґрунту. Так як 
на цій ділянці автомагістралі більшість ґрунтів кислі, то і майже весь 
свинець знаходиться у рухливій формі. Концентрація свинцю в ґрунті 
також залежить від рельєфу місцевості, на якій знаходиться 
автомагістраль [5]. 

Найменш забрудненість Cu спостерігається у с. Піківець на відстані 
15 метрів від автомагістралі Київ – Одеса і становить 0,18 мг/кг. Це 
пояснюється тим, що вибрана нами точка знаходиться на схилі 
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крутизною близько 8 градусів. де прослідковується змивання 
поверхневого шару ґрунту талими водами. Найвищий коефіцієнт 
забруднення знаходиться на розв’язці доріг національного значення, 
поблизу м. Умань (точка Клеверний міст), із відстанню від дороги 10 
метрів, із показниками 0,54 мг/кг. Це пояснюється тим, що значна 
кількість автомобілів перетинають цю ділянку дороги не лише у напрямі 
Київ – Одеса, а і в напрямі Черкаси – Вінниця. Тобто йде подвійне 
навантаження забрудненням важкими металами на цю ділянку. 

 
Рис. 3. Вміст Cu в ґрунті на автомагістралі М-05 

 

Вміст Cd у придорожніх ландшафтах загалом варіюється в межах від 
0,08-0,1 мг/кг., що є загальною нормою для цього елемента. Однак, 
спостерігається і підвищений рівень забруднення Cd, на таких ділянках: 
Клеверний міст відстань від дороги 5 та 10 метрів – рівень забруднення 
становить 0,13 та 0,12 мг/кг., що переважає ГДК в 2 рази, та с. Піківець 
відстань від автомагістралі 10 метрів, де концентрація кадмію становить 
0,11 мг/кг. 

 

 
 

Рис. 4. Вміст Cd в ґрунті на автомагістралі М-05 
 

Отримані результати дають змогу зробити висновок, що майже всі 
важкі метали знаходяться в межах допустимої норми і не перебільшують 
ГДК на ділянці автотраси Київ-Одеса. Однак, є важкі метали, які 
перевищили рівень ГДК,а саме: Zn та Cd. Їх показники перевищують 
допустиму норму в двічі, що свідчить про кризове становище не лише в 
атмосфері, а і в педосфері на досліджуваній ділянці автотраси Київ – 
Одеса. Вважаємо, що запропоновані у статті дослідження доцільно 
проводити і у майбутньому 
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