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Вступ

З ог ля ду на знач ний рі вень ан тро по ген но го впли
ву, зок ре ма в про ми сло вих цен трах Пра во бе реж
но го сте по во го При дніп ров’я Ук ра ї ни, ак ту аль ним 
є вив чен ня ре ак цій присто су ван ня рос лин, що 
впро ва джу ю ть ся для зба га чен ня фі то різ но ма ніт тя 
те ри то рій із пев ним рів нем тех но ген но го на ван
та жен ня. До слі джен ня впли ву абіо тич них чин ни
ків на рос лин ний ор га нізм до во дять, що адап та
цій ні ре ак ції реа лі зу ю ть ся зав дя ки пластич ності 
ме та бо ліч них про це сів. Вони ви яв ляю ть ся в змі ні 
функ ціо наль но го ста ну фо то син те тич но го апа ра ту, 
кіль кіс них та якіс них оз нак мор фо ло гії та ана то
мії ве ге та тив них ор га нів, біо ло гії роз ви тку (Глу хов, 
2007; Ко са ківська, 2007; Кош кин, 2010; Кор дюм, 
2012). Сьо го дні пот ре бу ють по даль шо го по глиб
ле но го вив чен ня фі зіо ло гіч ні ме ха ніз ми, які є ос
но вою пластич ності рос лин, різ них за стій кістю до 
стресфак то рів.

Най більш вда лою мо дел лю для та ких до слі джень 
мо жуть бути трав’яні рос ли ни, ос кіль ки їм власти
во ви яв ля ти знач но шир ші адап тив ні мож ли вості 

по рів ня но з де ре ва ми та ку ща ми (Без со но ва та ін., 
2003; Іван чен ко, 2005; Ли хо лат та ін., 2007). Не об
хід но вра хо ву ва ти, що ефек тив ним дже ре лом зба
га чен ня та вдо ско на лен ня асор ти мен ту куль тур ної 
фло ри за різ но го рів ня тех но ген но го за бруд нен ня 
мо жуть бути представ ни ки ро до вих ком плек сів, 
яким при та ман ні як ши ро кий спектр де ко ра тив
них якостей, так і пластич ність на фі зіо ло гобіо хі
міч но му рів ні (Без со но ва, 1991; Пель ти хи на и др., 
2005; Гриш ко, Чи пи ляк, 2011). Тому ак ту аль ним 
є до слі джен ня пи тань пластич ності і ста біль ності 
он то ге не зу рос лин та присто су ван ня рос лин но го 
ор га ніз му до но вих еко ло гіч них умов зростан ня, а 
саме — за бруд нен ня дов кіл ля по лю тан та ми, тоб то 
ре чо ви на ми тех но ген но го по хо джен ня, вміст яких 
у нав ко лиш ньо му се ре до ви щі пе ре ви щує гра нич
ні кон цен тра ції (Він ни чен ко, Дол го ва, 2001; Му
сі єн ко та ін., 2002; Ані сі мо ва, 2006; Глу хов та ін., 
2006). Так, в ат мо сфер не по віт ря від про ми сло вих 
під при ємств м. Кри вий Ріг у 2010 р. пот ра пи ло 
39% від за галь них об ся гів ви ки дів по Дніп ро пет
ровській обл., у тому чис лі ме та лів і їх ніх спо лук 
11,3 тис. т (Гриш ко та ін., 2012б).
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Ме тою на ших до слі джень було з’ясування особ
ли востей фі зіо ло гіч ної адап та ції до дії важ ких ме
та лів ви дів роду Hemerocallis L. (Hemerocallidaceae). 
Це дасть змо гу ви зна чи ти до ціль ність їх ви ко
ристан ня для зба га чен ня біо тич но го різ но ма ніт тя 
ланд шаф тів про ми сло вих міст.

Об’єкти та ме то ди до слі джень

Для ви рі шен ня цьо го зав дан ня ми за кла ли три мо
ні то рин го ві ді лян ки в ме жах од но го те ри то рі аль
но го ра йо ну м. Кри вий Ріг, які роз різ ня ли ся лише 
рів нем та якіс ним скла дом ае ро ген но го за бруд нен
ня. Пер ша ді лян ка (умов ний кон троль) роз мі ще на 
на те ри то рії Кри во рі зько го бо та ніч но го саду НАН 
Ук ра ї ни. Дру га — в зоні ви ки дів ру доз ба га чу валь
ної фаб ри ки ПАТ «Пів ніч ний гір ни чозба га чу
валь ний ком бі нат» (ПівнГЗК), на те ри то рії яко го 
на лі чу є ть ся 247 ста ціо нар них дже ре л ви ки дів із ве
ли ким су мар ним по каз ни ком за бруд нен ня спо лу
ка ми важ ких ме та лів. Наші по пе ред ні до слі джен ня 
свід чать, що на за зна че ній ді лян ці се ред ній рі вень 
пи ло вих опа дів за добу май же в 7 ра зів пе ре ви
щує зна чен ня для умов но го кон тро лю, а в твер дих 
опа дах міс тить ся вп’ятеро біль ше фе ру му та вдві
чі — ні ке лю (Маш та лер та ін., 2009). Тре тя мо ні
то рин го ва ді лян ка роз та шо ва на в місь ко му скве рі, 
по бли зу ав то ма гіст ра лі з ін тен сив ним ру хом (1025 
ма шин за год). Для неї ха рак тер не за бруд нен ня 
ви ки да ми ав то транс пор ту, які від зна ча ю ть ся пе ре
ви щен ням у по віт рі гра нич но до пус ти мих кон цен
тра цій для спо лук плюм бу му в 3—4 рази (Лысый и 
др., 2002). На кож ній до слід ній ді лян ці було ви са
дже но по 10 рос лин Hemerocallis lilioasphodelus L. та 
H. middendorffii Trautv. еt C.A. Mey., які ви ро щу ва
ли з дот ри ман ням за галь них аг ро тех ніч них за хо дів. 
На всіх мо ні то рин го вих ді лян ках умо ви зво ло жен
ня та рі вень за без пе че ності ґрун ту ос нов ни ми еле

мен та ми мі не раль но го жив лен ня сут тє во не від різ
ня ли ся.

Вміст кад мію, ні ке лю, цин ку, фе ру му, куп ру му 
та плюм бу му в рос лин но му ма те ріа лі та ґрун тах ви
зна ча ли згід но з ре ко мен да ція ми (Ме то ди че ские 
ука за ния…, 1989). Мі не ра лі за ція рос лин них проб 
здій сню ва ла ся ме то дом су хо го озо лен ня (ГОСТ 
2665785…, 1986). Кон цен тра цію важ ких ме та лів 
у ґрун ті (ру хо мих та ва ло вих форм) і рос лин но му 
ма те ріа лі вста нов лю ва ли на атом ноаб сорб цій но
му спек тро фо то мет рі С115 (Ук ра ї на). Кое фі ці єнт 
транс ло ка ції роз ра хо ву ва ли як спів від но шен ня 
вмісту еле мен та в лист ках рос лин до вмісту його 
ру хо мих форм у ґрун ті (Barman et al., 2000; Gupta 
et al., 2008). По каз ни ки внут ріш ньо тка нин но го за
бруд нен ня лист ка рос лин роз ра хо ву ва ли за спів від
но шен ням кіль кості еле мен та у ве ге та тив но му ор
га ні в умо вах за бруд нен ня до його вмісту у ве ге та
тив но му ор га ні кон троль них рос лин (Иль ин и др., 
1979). Кіль кість про дук тів, що реа гу ють з тіо бар
бі ту ро вою кис ло тою (ТБКак тив них про дук тів), 
ви зна ча ли за В.С. Ка миш ні ко вим (Камышников, 
2000), су мар но го біл ка — за Ch.S. Greenberg (1982), 
фо то син те тич них піг мен тів в аце то но вих екст рак
тах — за галь но при йня ти ми ме то да ми (Гав ри лен ко, 
1975).

Ана лі тич на по вто рю ва ність — чо ти ри ра зо
ва, по вто рю ва ність кож но го до слі ду — три ра зо ва. 
Ста тистич ну об роб ку ек спе ри мен таль них да них 
про во ди ли від по від но до за галь но при йня тих ме то
дів па ра мет рич ної ста тисти ки на 95 % рів ні зна чу
щості (Доспехов, 1985).

Ре зуль та ти до слі джень та їх об го во рен ня

На ве де ні в табл. 1 ре зуль та ти ви зна чен ня вмісту в 
лист ках рос лин кад мію, ні ке лю, цин ку, куп ру му та 
фе ру му свід чать про біль шу здат ність H.middendorffii 

Таблиця 1. Вміст важких металів у листках видів роду Hemerocallis за різних екологічних умов, мкг/г сухої речовини

Елемент

H. lilioasphodelus H. middendorffii

Моніторингові ділянки Моніторингові ділянки

Умовний контроль Біля автомагістралі
Проммайданчик 

ПівнГЗК
Умовний контроль Біля автомагістралі

Проммайданчик 
ПівнГЗК

Pb 8,43 ± 1,09 21,14 ± 4,04* 20,55 ± 0,07 6,41 ± 0,34 12,34 ± 1,49* 19,43 ± 0,33*

Cd 3,03 ± 0,57 4,19 ± 0,09* 6,85 ± 0,27 9,10 ± 0,45 9,80 ± 0,41 15,69 ± 1,08*

Ni 3,28 ± 0,11 3,26 ± 0,33 6,87 ± 0,54 6,70 ± 0,63 6,74 ± 0,15 14,54 ± 0,37*

Zn 14,08 ± 0,08 15,84 ± 3,15 37,03 ± 3,89 25,90 ± 0,68 31,91 ± 0,63* 87,22 ± 7,65*

Cu 5,46 ± 2,18 5,69 ± 0,77 7,76 ± 0,74 14,26 ± 1,17 14,41 ± 0,50 28,79 ± 1,42*

Fe 139,80 ± 2,10 160,10 ± 6,82 3102,81±35,71* 185,03 ± 14,07 186,63 ± 5,87 2554,98±29,15*

П р и м і т к а: * — статистично достовірна різниця до контролю р < 0,05. 



616 ISSN 0372-4123. Ukr. Bot. J., 2014, 71(5)

до їх ньої аку му ля ції, ніж H. lilioasphodelus. Так, у 
кон троль них рос лин пер шо го виду вміст кад мію, 
ні ке лю та куп ру му в 2—3 рази пе ре ви щу вав та кий 
у H. lilioasphodelus, а кон цен тра ція фе ру му та цин
ку — на 45,2 мкг/г і 11,82 мкг/г від по від но.

Роз ра хун ки по каз ни ків внут ріш ньо тка нин но го 
за бруд нен ня рос лин спо лу ка ми важ ких ме та лів по
ка за ли, що рос ли ни про ми сло во го май дан чи ка ак
тив но аку му лю ва ли в лист ках усі вив че ні еле мен ти, 
але за аб со лют ним на ко пи чен ням пер ше міс це по
сів фе рум, рі вень яко го в 13,8—22,2 раза пе ре ви щу
вав кон троль ні по каз ни ки (рис. 1).

От ри ма ні ре зуль та ти уз го джу ю ть ся з да ни ми 
табл. 2, за яки ми рі вень ру хо мих форм фе ру му в 
ґрун ті про ми сло во го май дан чи ка пе ре ви щу вав 
фо но ві по каз ни ки більш як у 2000 ра зів. В умо вах 
ПівнГЗК ін декс внут ріш ньо тка нин но го за бруд нен
ня лист ків H. lilioasphodelus фе ру мом був у 1,6 раза 
біль шим за ана ло гіч ні по каз ни ки у H. middendorffii 
(рис. 1).

На мо ні то рин го вій ді лян ці, роз та шо ва ній по
бли зу ав то ма гіст ра лі, най ви щі зна чен ня по каз ни
ка внут ріш ньо тка нин но го за бруд нен ня ви яв ле ні 
для плюм бу му. В H. lilioasphodelus вміст плюм бу
му був біль шим, по рів ня но з H. middendorffii, в 1,3 
раза. Ра зом з тим, кон цен тра ція ні ке лю, куп ру му 
та фе ру му в аси мі ля цій них ор га нах рос лин по бли
зу ав то ма гіст ра лі ста тистич но дос то вір но не від різ
ня ла ся від та кої в умов но му кон тро лі, а діа па зон 
ко ли вань зна чень ін дек су внут ріш ньо тка нин но го 
за бруд нен ня був не знач ним.

Ана ліз да них щодо на ко пи чен ня спо лук важ ких 
ме та лів у лист ках до слі дже них ви дів і роз по ді лу еле
мен тів у ґрун тах мо ні то рин го вих ді ля нок по ка зує, 
що в біль шості ви пад ків рі вень їх ньої аку му ля ції в 
лист ках є ви щим за вміст у ґрун ті. На прик лад, якщо 
вміст спо лук плюм бу му в ґрун ті мо ні то рин го вої ді
лян ки на ПівнГЗК пе ре ви щу вав фо но вий у 1,1 раза, 
то в лист ках H. lilioasphodelus і H. middendorffii — у 
2,4 і 3 рази від по від но; кіль кість спо лук ні ке лю у 
ґрун ті зроста ла в 1,6, тоді як у лист ках обох ви дів — 
у 2,1 раза. От ри ма ні ре зуль та ти свід чать про знач ну 
аку му ля цію іо нів важ ких ме та лів аси мі ля цій ни ми 
ор га на ми лі лій ни ків, що знач ною мі рою пов’язано 
як з під ви ще ним вмістом за зна че них еле мен тів 
у пи ло вих ви ки дах під при ємст ва, так і з пев ни ми 
особ ли востя ми про це сів над хо джен ня іо нів ме та
лів до рос лин (Gupta et al., 2008; Singh et al., 2010; 
Гриш ко та ін., 2012б). З ог ля ду на це були роз ра
хо ва ні транс ло ка цій ні кое фі ці єн ти для бар’єрного 
бло ку «ґрунт — лист ки рос лин». У рос лин сис те ми 
«кон тро лю» за над хо джен ням іо нів ме та лів да ють 
змо гу опо се ред ко ва но оці ни ти сту пінь дос туп ності 
еле мен та в се ре до ви щі їх ньо го іс ну ван ня (Глу хов та 
ін., 2006; Алек се ев, 2008).

З рис. 2 вид но, що в до слі дже них ви дів міц ний 
ан ти кон цен тра цій ний бар’єр як у кон тро лі, так і за 
умов за бруд нен ня (транс ло ка цій ні кое фі ці єн ти < 
1,0), до ве де но лише для ні ке лю.
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Рис. 1. Значення показників внутрішньотканинного 
забруднення листків сполуками важких металів у 
H. lilioasphodelus і H. middendorffii за різних екологічних умов

Fig. 1. Indexes of interstitial contamination of leaves by heavy 
metal compounds in H. lilioasphodelus and H. middendorffii under 
different environmental conditions

Таблиця 2. Вміст важких металів у ґрунті моніторингових ділянок, розташованих у різних екологічних умовах, мг/кг ґрунту

Моніторингова ділянка
Елемент

Pb Cd Ni Zn Cu Fe

Амонійноацетатна витяжка

Умовний контроль 1,53±0,08 1,04±0,09 1,82±0,17 4,21±0,31 0,63±0,03 0,35±0,03

ПівнГЗК 1,71±0,06 1,74±0,12* 2,97±0,08* 13,15±1,6* 1,2±0,03* 975,60±9,15*

Валовий вміст

Умовний контроль 4,72±0,38 2,61±0,18 36,05±1,05 27,91±1,09 7,78±0,30 2064,89±14,0

ПівнГЗК 10,61±0,56* 5,48±0,26* 57,91±2,63* 37,45±1,25* 8,92±0,2* 2200,01±71,7

П р и м і т к а: глибина відбору проб 5 —15 см; * — різниця достовірна щодо умовного контролю.
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У H. lilioasphodelus кон цен тра цій ні бар’єри іс
ну ють лише в разі на ко пи чен ня ні ке лю, куп ру му і 
цин ку, а в H. middendorffii — для ні ке лю. В умо вах 
за бруд нен ня H. lilioasphodelus не є мак ро кон цен тра
то ром іо нів жод но го з до слі дже них ме та лів (транс
ло ка цій ні кое фі ці єн ти < 2,0), згід но зі шка лою, за
про по но ва ною О.М. Ні ка но ро вим зі спів ав то ра ми 
(Ни ка но ров и др., 1993). Ме та ло кон цен тра то ром 
куп ру му, цин ку та кад мію (транс ло ка цій ний кое фі
ці єнт > 2,0) мож на вва жа ти H. middendorffii, тоб то 
над хо джен ня всіх еле мен тів, ок рім ні ке лю, до його 
лист ків від бу ва є ть ся без бар’єрним шля хом.

Дія стре со вих чин ни ків зу мов лює змі ну ін тен
сив ності про ок си дант них про це сів й ак ти ва цію 
ба га то рів не вої сис те ми за хис ту рос лин (Гриш ко, 
Сыщиков, 2012а). Змі щен ня про ок си дант ноан ти
окси дант ної рів но ва ги в клі ти нах ві ді грає важ ли ву 
роль у фор му ван ні адап тив но го по тен ціа лу рос лин 
й оці ню є ть ся за рів нем ут во рен ня про дук тів пе рок
сид но го окис нен ня лі пі дів та жи ро роз чин них низь
ко мо ле ку ляр них ан ти ок си дан тів (αто ко фе ро лу і 
ка ро ти но ї дів) (Кор дюм и др., 2003). За ак тив ної аку
му ля ції важ ких ме та лів у лист ках сут тє во під ви щу є
ть ся кіль кість ТБКак тив них про дук тів (табл. 3).

Так, якщо в H. lilioasphodelus на ді лян ці по бли
зу ав то ма гіст ра лі їх ній рі вень зростав у 2,5, то в 
умо вах про ми сло во го май дан чи ка — в 3,4 раза. 
Ана ло гіч на за ко но мір ність спос те рі га лась і для 
H. middendorffii. Про те не об хід но за ува жи ти, що за 
дії стре со во го чин ни ка в H. lilioasphodelus, по рів ня
но з H. middendorffii, спос те рі га є ть ся ут во рен ня ак
тив них форм кис ню в 1,5—1,8 раза сут тє ві ше, ніж 
їхнє елі мі ну ван ня. В та ко му ви пад ку по ру шу є ть ся 
зба лан со ва ність про це сів пе рок сид но го окис нен ня 
лі пі дів і функ ціо ну ван ня за хис них сис тем ор га ніз
му, що про яв ля є ть ся, зок ре ма, в змі ні вмісту піг мен

тів у лист ках. За дії різ но го типу за бруд нень у рос лин 
вста нов ле ні від по від ні змі ни суми хло ро фі лів «а» і 
«b». Під впли вом ви ки дів ав то транс пор ту вміст за
галь но го хло ро фі лу в H. middendorffii дос то вір но не 
від різ ня є ть ся від кон троль них по каз ни ків, тоді як у 
лист ках H. lilioasphodelus пе ре ви щує кон троль ні по
каз ни ки в обох ва рі ан тах до слі ду (табл. 4).

При пус кає мо, що під ви щен ня вмісту хло ро
фі лів, за сут тє ві шої аку му ля ції лише плюм бу му 
по бли зу ав то ма гіст ра лі, ві доб ра жає пер вин ну ре
ак цію рос лин на стрес, коли ак тив но пра цю ють 
за хис ні сис те ми, і в дея ких ви пад ках на віть по си
лю є ть ся син тез піг мен тів.

Ви дам лі лій ни ка при та ман ні і різ ні тем пи зни
жен ня вмісту ка ро ти но ї дів за умов за бруд нен ня 
спо лу ка ми важ ких ме та лів. Так, по бли зу ав то ма
гіст ра лі в H. lilioasphodelus сума ка ро ти но ї дів змен
шу ва лась у 6,7, а в H. middendorffii — у 2,8 раза сто
сов но кон тро лю. З під ви щен ням рів ня аку му ля ції 
важ ких ме та лів на про ми сло во му май дан чи ку в 
лист ках обох ви дів їхня кіль кість зни жу ва лась у 8 
та 4,3 раза від по від но. Змен шен ня вмісту ка ро ти
но ї дів уз го джу є ть ся з ін тен сив ні шою ак ти ва ці єю 
про це сів пе рок сид но го окис нен ня лі пі дів, що ха
рак тер но для H. lilioasphodelus.
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Рис. 2. Транслокаційні коефіцієнти деяких елементів у H. lil-
ioasphodelus і H.middendorffii в контролі і за умов забруднення

Fig. 2. Translocation coefficients of some elements in H. lilioas-
phodelus and H. middendorffii іn control and under conditions of 
contamination

Таблиця 3. Вміст ТБК-активних продуктів у листках видів 
лілійника за різних екологічних умов, Ммоль/мг білка

Моніторингова ділянка М ± m t
st

V, %

H. lilioasphodelus

Умовний контроль 8,47 ± 0,07 — 1,5

Біля автомагістралі 21,0 ± 0,80 15,36 6,6

Проммайданчик 28,44 ± 3,5 5,62 21,3

H. middendorffii

Умовний контроль 7,68 ± 0,105 — 2,4

Біля автомагістралі 10,60 ± 0,47 6,06 7,7

Проммайданчик 17,16 ± 1,67 5,65 16,9

П р и м і т к а: t
st
 — значення коефіцієнта Стьюдента.

Таблиця 4. Вміст фотосинтетичних пігментів у листках видів 
лілійника за різних екологічних умов, мг/г сирої речовини

Моніторингова ділянка
Сума загального 

хлорофілу
Сума 

каротиноїдів

H. lilioasphodelus

Умовний контроль 1,22 ± 0,007 0,08 ± 0,001

Біля автомагістралі 1,36 ± 0,004* 0,012 ± 0,002*

Проммайданчик ПівнГЗК 1,58 ± 0,005* 0,01 ± 0,002*

H. middendorffii

Умовний контроль 1,47 ± 0,029 0,17 ± 0,001

Біля автомагістралі 1,69 ± 0,073 0,06 ± 0,003*

Проммайданчик ПівнГЗК 0,77 ± 0,032* 0,04 ± 0,003*

П р и м і т к а: «*» — статистично достовірна різниця до 
контролю р < 0,05.

є
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Ви снов ки

За ре зуль та та ми до слі джень мож на ви ді ли ти такі 
особ ли вості аку му ля ції важ ких ме та лів у лист ках 
ви дів роду Hemerocallis. За дії про ми сло во го за
бруд нен ня спос те рі га є ть ся знач на аку му ля ція іо
нів фе ру му, ні ке лю та кад мію, тоді як під впли вом 
ви ки дів ав то транс пор ту най ін тен сив ні ше на ко пи
чу ю ть ся іони плюм бу му. В умо вах про ми сло во го 
май дан чи ка в лист ках H. middendorffii вста нов ле
но ви щий рі вень на ко пи чен ня цин ку, куп ру му та 
плюм бу му і їхнє над хо джен ня до рос лин від бу ва є
ть ся без бар’єрним шля хом. Лише для ні ке лю за ли
ша є ть ся міц ний бар’єр на віть за умов за бруд нен ня.

Особ ли вості функ ціо ну ван ня фо то син те тич
но го апа ра ту ма ють як за галь ні, так і спе ци фіч
ні тен ден ції. До за галь них від но си мо іс тот ні ший 
вплив про ми сло во го за бруд нен ня, ніж ви ки дів 
ав то транс пор ту, на зростан ня рів ня ТБКак тив
них про дук тів і змен шен ня суми ка ро ти но ї дів. Для 
H. lilioasphodelus, на від мі ну від H. middendorffii, ви
яв ле но збіль шен ня вмісту за галь но го хло ро фі лу 
як за ви ки дів ав то транс пор ту, так і в умо вах пром
май дан чи ка. При пус кає мо, що під ви щен ня вмісту 
хло ро фі лів ві доб ра жає пер вин ну ре ак цію рос лин 
на стрес, коли ак ти ві зу є ть ся функ ціо ну ван ня за
хис них сис тем і по си лю є ть ся син тез піг мен тів 
(Кош кин, 2010).

Під су мо вую чи ре зуль та ти до слі джень, мож на 
конста ту ва ти, що види роду Hemerocallis L. про яв
ля ють спе ци фіч ні адап та цій ні ре ак ції під впли вом 
різ но го типу і рів ня за бруд нен ня. Вони ха рак те ри
зу ю ть ся по си лен ням транс ло ка ції важ ких ме та лів 
у сис те мі «ґрунт — рос ли на», збіль шен ням ін тен
сив ності про це сів пе рок си да ції в лист ках та змі
ною вмісту піг мен тів фо то син те зу. Тоб то від бу ва є
ть ся фі зіо ло гіч на адап та ція, коли рос ли ни на рів ні 
ок ре мих ор га нів за зна ють впли ву не спри ят ли вих 
чин ни ків, але їх ній ріст і роз ви ток не при пи ня є
ть ся, а при гні чу ю ть ся ме та бо ліч ні про це си в дея
ких фа зах роз ви тку, що за га лом не по зна ча є ть ся на 
стра те гії фе но ти пу (Гриш ко, Чи пи ляк, 2011; Гро
дзин ский, 2013).

Ро бо та ви ко на на за про ек том № 36 «Транс ло ка ція 
важ ких ме та лів і фто ру в сис те мі «ґрунт — рос ли-
на» та під ви щен ня стій кості рос лин за дії абіо тич них 
фак то рів» ці льо вої ком плекс ної між дис ци п лі нар ної 
про гра ми нау ко вих до слі джень НАН Ук ра ї ни з про блем 
ста ло го роз ви тку, ра ціо наль но го при ро до ко ристу ван-
ня та збе ре жен ня нав ко лиш ньо го се ре до ви ща.
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ОСОБЕННОСТИ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ 
АДАПТАЦИИ HEMEROCALLIS LILIOASPHODELUS 
И H. MIDDENDORFFII (HEMEROCALLIDACEAE) К 
ТЕХНОГЕННОМУ ЗАГРЯЗНЕНИЮ

Рассмотрены особенности аккумуляции Fe, Pb, Cu, Ni, 
Zn, Cd в листьях видов Hemerocallis lilioasphodelus L. и 
H. middendorffii Trautv. еt Meyer в условиях промышленного 
загрязнения и действия выбросов автотранспорта. Пока
зано влияние загрязнения на содержание ТБКактивных 
продуктов, хлорофиллов «а» и «b», каротиноидов и осо
бенности функционирования фотосинтетической системы 
 изученных видов.

К л ю ч е в ы е  с л о в а:  Hemerocallis lilioasphodelus, 
Hemerocallis middendorffii, тяжелые металлы, ТБК-
активные продукты, пигменты фотосинтеза.
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FEATURES PHYSIOLOGICAL ADAPTATION OF 
HEMEROCALLIS LILIOASPHODELUS, H. MIDDENDORFFII 
(HEMEROCALLIDACEAE) TO THE CONDITIONS OF 
TECHNOGENIC POLLUTION

Peculiarities of accumulation of Fe, Pb, Cu, Ni, Zn, Cd in leaves 
in species Hemerocallis lilioasphodelus L., and H. middendorffii 
Trautv. еt Meyer under the conditions of industrial pollution and 
emissions from motor vehicles, shows the impact of pollution on 
the content of TBAactive products, chlorophyll a and b, carot
enoids, and features of functioning of the photosynthetic system 
of the studied species.

K e y  w o r d s:  Hemerocallis lilioasphodelus, Hemerocallis 
middendorffii, heavy metals, TBA-active productions, 
photosynthetic pigments.


