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The work presents the results of research on effect of heavy metals (Zn, Cu, Pb, Cd) on
degree of horse chestnut (Aesculus hippocastanum Linnaeus, 1753) leaf surface damage by
chestnut miner (Cameraria ohridella Deschka & Dimič, 1986) caterpillars. Analysis of leaf blade
damage of the forage plant species by C. ohridella was conducted for four years (2017–2021).
The research covered all the main park urban ecosystems in Dnipro city where horse chestnut
trees were planted. Monitoring was carried out during the three summer months, which
corresponds to the main feeding period of the three most active C. ohridella generations (I, II, and
III). About 96 samples were used and prepared for atomic absorption analysis to study the content
of heavy metals in A. hippocastanum leaf blades. On the territory of the park ecosystems in
Dnipro city, eight groups of model horse chestnut trees of 20–30 years of age were identified
which have similar morphological and taxonomic features but different degrees of leaf damage by
C. ohridella miner. Since the plantations of horse chestnut are mainly located in an urban
environment, we conducted research to test the hypothesis about the influence of heavy metals on
C. ohridella vital activity. Presumably, the content of heavy metals also affects the degree of leaf
blade damage. In this regard, we conducted research on the content of heavy metals in
A. hippocastanum leaf tissues. It was found that accumulation in the horse chestnut leaf tissues of
four basic heavy metals (Zn, Cu, Pb, Cd) contained in all urban environments depends on the
orographic features of the area where A. hippocastanum trees grow. It also was found that the
higher in relief were located the horse chestnut plantings, the greater the percentage of their
invasion by the miner, and this trend was observed during the three summer months. For
example, in the Manuylivsky Park where horse chestnut trees are located at 56 m above sea level,
the average leaf invasion by the miner in August is 14%; in the same month in Oles Honchar
Dnipro National University Botanical Garden (149 m), the level of invasion was 78%. Research
on the effects of heavy metals on C. ohridella populations also showed significant differences by
the types of urban ecosystems. It was found that the higher content of heavy metals in the leaf
tissues in a forage plant, the greater percentage of their surface damage by mines.
Keywords: impact of invasive species; Cameraria ohridella; Aesculus hippocastanum
sustainability; urban park ecosystems; urban environment
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У статті представлено результати дослідження впливу важких металів (Zn, Cu, Pb, Cd) на ступінь пошкодження гусінню
каштанового мінера (Cameraria ohridella Deschka & Dimič, 1986) листкових поверхонь гіркокаштану звичайного (Aesculus
hippocastanum Linnaeus, 1753). Установлено залежність між кількістю мін C. ohridella на листку та концентрацією важких
металів у тканинах кормової рослини гусені. У паркових урбоекосистемах із найбільшою концентрацією важких металів у
тканинах листків A. hippocastanum виявилась найбільша кількість мін на листку.
Ключові слова: вплив інвазійних видів; Cameraria ohridella; стійкість Aesculus hippocastanum; паркові урбоекосистеми;
міське середовище
Вступ
Біологічні інвазії чужорідних видів на міських об'єктах
озеленення можна віднести до екологічних катастроф.
Проникаючи на нову територію із сприятливими умовами,
такі види за відсутності природних ворогів швидко
збільшують
свою
чисельність
і
безперешкодно
поширюються міськими насадженнями (Percival et al.,
2011; Jagillo et al., 2019; Seliutina et al., 2020). У цілому для
захисту дерев Aesculus Linnaeus, 1753 від C. ohridella в
Європі виділяються значні кошти (War et al., 2018).
На більшій частині нового ареалу каштановий мінер
характеризується популяційною щільністю (Augustin et al.,
2008). Це обумовлює статус не тільки фонового, а й
масового виду, що пов'язано з високим рівнем
пошкодження кормових рослин (Szaboky et al., 1997;
Augustin et al., 2008). Популяції мінера з Балкан і
Центральної Європи в основному продукують три
генерації протягом одного сезону (Deschka, Dimič, 1986;
Augustin et al., 2004). У Центральній Європі імаго першої
генерації з’являється в травні, другої в червні і третьої у
вересні (Pschorn-Walcher, 1994; Straw et al., 2004). Імаго
першої генерації активний близько одного місяця, що
синхронізовано з цвітінням гіркокаштана звичайного
(Dimič et al., 1986). В Європі каштановий мінер може
розвиватися в III–V генераціях з експоненціальним
збільшенням чисельності від генерації до генерації
(Skuhravy et al., 1998; Behmer, 2009).
В умовах міста Дніпро (Holoborodko et al., 2009, 2018;
Shupranova et al., 2019) щорічно реєструється розвиток
4 генерацій. Вихід імаго першої спостерігається в останній
декаді квітня, останньої генерації – наприкінці жовтня –
початку листопада. Термін розвитку окремої генерації в
умовах міста Дніпро триває від 65 до 110 діб. Це
призводить до неконтрольованої інвазії, що проявляється в
ураженні більш ніж 70–80 % асимілятивної поверхні
листової
пластинки
гіркокаштана
звичайного.
Продовження такої інвазії протягом 3–4 років знесилюють
дерева A. hippocastanum та призводять до його загибелі
(Holoborodko et al., 2016).
При дослідженні впливів параметрів оточуючого
середовища на популяції C. ohridella було встановлено
(Tarwacki et al., 2012), що саме мікрокліматичні
особливості найбільше впливають на особливості
заселення інвайдером нових територій. У більш
посушливих і загазованих умовах рослини гіркокаштана
звичайного є більш пошкодженими (Jagillo et al., 2017).
При цьому залишається майже не дослідженим вплив
важких металів на особливості поширення цього
інвазійного виду.
Метою нашого дослідження було здійснити оцінку
впливу важких металів на ступінь пошкодження
C. ohridella листкових поверхонь A. hippocastanum у різних
умовах міського середовища.

гіркокаштана (рис. 1). Моніторинг здійснювався протягом
трьох літніх місяців, що відповідає основному періоду
живлення трьох найактивніших генерацій C. ohridella (І, ІІ
та IІІ).
Для дослідження вмісту важких металів у листкових
пластинках
A.
hippocastanum
методом
атомноабсорбційного аналізу було використано і підготовлено
близько 96 проб. Дослідний матеріал було відібрано у
восьми паркових зонах міста Дніпро: сквер Металургів,
парк Мануйлівський, парк імені Т. Г. Шевченка, парк
Дружби народів, парк імені Л. Глоби, парк Молодіжний,
Ботанічний сад ДНУ імені Олеся Гончара, парк
Придніпровський. В них були виділені вісім груп
модельних дерев гіркокаштана звичайного 20–30-річного
віку із близькими морфолого-таксаційними ознаками, але з
різним ступенем ураженості листків мінером C. ohridella.
Листки середньої формації по 5 штук відбирали на
річному вегетативному прирості з нижньої третини крони
південної експозиції в суху ясну погоду в середині липня
2018 року від п’яти дерев гіркокаштана звичайного
одночасно з кожної дослідної ділянки (всього досліджено
40 дерев).
Листкові пластинки A. hippocastanum дегідратували у
фарфорових тиглях за допомогою сушильної шафи при
t° = 100° C. Електронними вагами AXIS AD500 сухий
залишок листків гіркокаштана звичайного зважували з
точністю до 0,001 г (необхідна маса для аналізу становила
0,5‒1,0 г). Потім у муфельній печі при t° = 450° C
проводили зоління. Золу насипали до конічної колби та
додавали 0,5 мл концентрованої азотної кислоти та 0,5 мл
бідистильованої води. Отриманий розчин доводили до
10 мл дистиляту та фільтрували за допомогою беззольних
фільтрів, далі промивали тигель 10 мл бідистильованої
води та доводили об’єм розчину до 25 мл. У пробах
аналізувався вміст таких елементів, як Zn, Cu, Pb, Cd.
Уміст важких металів у листкових пластинках
A. hippocastanum визначали з використанням методу
атомно-абсорбційної
спектрофотометрії
на
спектрофотометрі ААS-30 за стандартною методикою
І. П. Хавезова (1983). Результати розраховували за
формулою:
С0 = С1 × V / P,
де С0 − показник вмісту важких металів у листкових
пластинках A. hippocastanum, мг/кг сухої маси;
С1 – концентрація металу в 1 мл розчину (мкг/мл);
V − об'єм розчину, мл;
P − маса наважки листкових пластинок гіркокаштана
(суха маса), г.
Отримані дані аналізували за допомогою програми
Statistica (версія 8, StatSoft, США). Оскільки в місті не було
знайдено абсолютно непошкодженого C. ohridella дерев
гіркокаштана звичайного, за контроль взято насадження з
низьким (8,67 %) ураженням рослин мінером.
Результати та їх обговорення

Матеріали та методи досліджень
Аналіз ушкодження листкових пластинок кормової
рослини C. ohridella проводили протягом чотирьох років
(2017–2021 рр.) візуально за модифікованою шкалою,
запропонованою М. Д. Зеровою та ін. (Zerova et al., 2007).
Дослідженнями було охоплено всі основні паркові
урбоекосистеми м. Дніпро, де висаджено дерева

Оскільки
насадження
гіркокаштана
звичайного
знаходяться переважно у міському середовищі, нами були
здійснені дослідження з перевірки гіпотези про вплив важких
металів на життєдіяльність C. ohridella. Імовірно вміст важких
металів впливає й на ступінь ураження листкової пластинки.
Для цього ми провели дослідження вмісту важких металів у
тканинах листків A. hippocastanum (табл. 1).
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Рис. 1. Насадження гіркокаштана звичайного на території м. Дніпро, в межах яких проводили збір матеріалу та обліки:
1 – парк Придніпровський; 2 – парк Мануйлівський; 3 – парк Молодіжний; 4 – парк ім. Т. Г. Шевченка;
5 – парк ім. Л. Глоби; 6 – Ботанічний сад ДНУ; 7 – парк Дружби народів; 8 – сквер Металургів
Таблиця 1
Описові статистики вмісту важких металів у тканинах листків A. hippocastanum (у мкг/г, середнє±ст. помилка, N = 9)
Біогеоценоз
Сквер Металургів
Парк Мануйлівський
Парк ім. Т. Г. Шевченка
Парк Дружби народів
Парк ім. Л. Глоби
Парк Молодіжний
Ботсад ДНУ
Парк Придніпровський
У цілому

Zn
26,56±0,59
22,52±0,73
28,33±0,69
29,91±0,70
23,68±0,53
21,55±0,84
34,57±0,97
23,58±0,64
26,34±0,55

Виявилось, що накопичення у тканинах листків
гіркокаштана звичайного чотирьох основних важких металів
(Zn, Cu, Pb, Cd), що перебувають у всіх урбосередовищах,
залежить від орографічних особливостей місцевості, де
ростуть дерева A. hippocastanum. На рис. 2 бачимо, що чим
вище за рельєфом знаходиться насадження гіркокаштана
звичайного, тим вищий уміст цинку, міді, свинцю та кадмію
в тканинах його листків.
За таких особливостей накопичення важких металів у
тканинах гіркокаштана звичайного були проведені
дослідження з виявлення впливу вмісту важких металів на
ступінь ушкодження листових поверхонь каштановим
мінером (рис. 3).
Наші дослідження показують достовірну залежність
ступеня ушкодження листкової пластинки від висоти над
рівнем моря, на якій знаходиться паркова урбоекосистема,
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Важкі метали
Cu
Pb
6,10±0,19
11,16±0,32
3,65±0,12
8,28±0,26
5,87±0,15
10,19±0,26
8,07±0,23
9,36±0,33
3,78±0,11
9,66±0,29
5,80±0,20
9,58±0,27
7,36±0,21
12,09±0,19
4,46±0,29
10,36±0,32
5,64±0,19
10,08±0,16

Cd
0,44±0,014
0,33±0,010
0,43±0,006
0,32±0,009
0,42±0,014
0,40±0,012
0,51±0,013
0,41±0,009
0,41±0,008

та вмісту важких металів у тканинах листка
A. hippocastanum (табл. 2).
З’ясувалось, що чим вище за рельєфом розташовані
насадження гіркокаштана звичайного, тим більший
відсоток їх заселення, причому така тенденція
спостерігалась всі три літніх місяці. Наприклад, у парку
Мануйлівському насадження гіркокаштана розташовані на
позначці 56 м над рівнем моря, середнє заселення листків у
серпні становить 14 %, у цей же місяць у Ботанічному саду
ДНУ (149 м) рівень заселення становив 78 %.
Дослідження із впливу важких металів (Zn, Cu, Pb, Cd)
на популяції C. ohridella також показали достовірні
відмінності за типами урбоекосистем. Виявилось, що чим
більший уміст важких металів у тканинах листків кормової
рослини, тим більше відсоток ураження мінами їх
поверхні.
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Рис. 2. Залежність концентрації важких металів у листках гіркокаштана звичайного (у мкг/г) від висоти рельєфу
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Рис. 3. Залежність пошкодження листкової поверхні A. hippocastanum (вісь ординат, %) від концентрації
важких металів (вісь абсцис, мкг/г)
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Таблиця 2
Результати загальної лінійної моделі впливу вмісту важких металів, висоти рельєфу та місяця
на пошкодження листових пластин (R2adj = 0.69, F = 23.4, p < 0.001)
Сума
квадратів
4272.2

Ступені
вольності
1

Середня сума
квадратів
4272.2

Zn

2961.6

1

Cu

3335.8

1

Pb

2493.7

Cd

Вплив

F-відношення

p-рівень

14.15

< 0.001

2961.6

9.81

< 0.001

3335.8

11.05

< 0.001

1

2493.7

8.26

0.01

33.7

1

33.7

0.11

0.74

Висота рельєфу

1441.3

1

1441.3

4.77

0.03

Місяць

11992.4

2

5996.2

19.86

< 0.001

Помилка

19318.6

64

301.9

–

–

Константа

Висновки
З’ясовано достовірну залежність ступеня ушкодження
листкової пластинки від висоти над рівнем моря, на якій
знаходиться паркова урбоекосистема, та вмісту важких
металів у тканинах листка A. hippocastanum. Чим вище за
рельєфом
розташовані
насадження
гіркокаштана
звичайного, тим більший відсоток їх заселення, причому
така тенденція спостерігалась всі три літніх місяці.
Найнижчий показник у парку Мануйлівському, де
насадження гіркокаштана розташовані на позначці 56 м
над рівнем моря, середнє заселення листків у серпні
становить 14 %, у цей же місяць у Ботанічному саду ДНУ
(149 м) рівень заселення становив 78 %. Установлено
залежність між кількістю мін C. ohridella на листку та
концентрацією важких металів (Zn, Cu, Pb, Cd) у
тканинах кормової рослини гусені. У паркових
урбоекосистемах із найбільшою концентрацією важких
металів у тканинах листків A. hippocastanum виявилась
найбільша кількість мін на листку. Максимальні значення
кількості мін на окремих листках A. hippocastanum сягали
450–465 шт.
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