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В связи с проблемами сохранения окружающей среды разработана методология оценки состояния подзем-

ных вод, т.е. построить картографическую модель, которая бы учитывала величину стойкости подземных вод. 
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The problem of environment preservation in of current importance today. In order to improve the environment one 

should work out the methodology of subsurface waters state value, in other words make a cartographical model, which 
will take account of the subsequent waters resistance. 
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Вступ. Проблема збереження навколишнього середовища на сьогодні концентрує на себе 

увагу дослідників усього світу. Стрімке зростання народонаселення, збільшення площ зро-
шуваного землеробства призвели до небувалого використання водних ресурсів. За останні 
роки збільшився обсяг забруднюючих речовин, що попадають до водоймищ від сільського 
господарства, промисловості, будівництва. У зв’язку з цим можна виділити важливу сучасну 
проблему забруднення природних водойм техногенними об’єктами, у результаті діяльності 
яких утворюються стічні води, що скидаються в природні водоймища. Тому екосистема рі-
чок вимагає методології оцінки і розробки рекомендацій з поліпшення стану водних об’єктів. 
Мета роботи. Аналіз і розробка методології оцінки стану підземних вод. 
Матеріал і результати дослідження. У результаті діяльності людей гідросфера Землі 

змінюється. Серед цих змін розрізняють кількісні (зміна кількості води, придатної для вико-
ристання) й якісні (забруднення води  внаслідок антропогенного впливу). Забруднення води 
поділяють на фізичне, хімічне, біологічне й теплове.  
Фізичне забруднення виникає внаслідок збільшення у воді нерозчинних домішок – піску, 

глини, намулу за рахунок змиву дощовими водами з розораних ділянок, надходження су-
спензій з діючих підприємств гірничорудної промисловості, пилу, що переносяться вітром у 
суху погоду тощо. Тверді частини знижують прозорість води, пригнічуючи розвиток рослин, 
забивають зябри риб і інших водних тварин, погіршують смакові якості води, а то й роблять 
її взагалі непридатною для споживання. Збільшення кількості нітритів і нітратів у поверхне-
вих і підземних водах викликає їх підсилену евтрофікацію (збільшення запасів біогенних й 
органічних речовин), розвиваються планктон і водорості, поглинаючі кисень. Зростання дон-
них відкладень відносять до гідрологічних наслідків урбанізації. Їх кількість у річках і во-
доймах постійно збільшується за рахунок ерозії ґрунтів у результаті невірного ведення сіль-
ського господарства, а також зарегульованості річного стоку. Це призводить до порушення 
екологічної рівноваги у водних системах. 
Хімічне забруднення води відбувається за рахунок надходження у водойми зі стічними 

водами різних шкідливих домішок неорганічного (кислоти, луги, мінеральні солі) і органіч-
ного надходження (нафта і нафтопродукти, миючі засоби, пестициди). Шкідлива дія токсич-
них речовин, що потрапляють у водойми, посилюється за рахунок так званого кумулятивно-
го ефекту, що полягає в прогресуючому збільшенні вмісту шкідливих сполук у кожній послі-
довній ланці харчового ланцюга. Так, у фітоплактоні вміст шкідливої сполуки виявляється в 
десятеро вищим, ніж у воді, в зоопланктоні (личинки, дрібні рачки тощо) – ще в десятеро, в 
рибі, яка харчується зооплактоном, - ще в десятеро. А в організмі хижих риб (таких, як щука 

mailto:pri_ecol@sumdu.edu.ua


ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА 2/2008(2) 
 

41 

чи судак) концентрація токсикантів збільшується ще в десятеро і, отже, буде в десять тисяч 
разів вищою, ніж у воді [1-3]. 
Особливої шкоди водоймам завдають нафта й нафтопродукти, які утворюють на поверхні 

плівку, що перешкоджає газообміну між водою і атмосферою і знижує вміст кисню у воді. 
Якщо кисню у воді достатньо, то аеробні бактерії швидко перетворюють забруднюючі речо-
вини у нешкідливі форми. Якщо кисню недостатньо, то діяльність аеробних бактерій приг-
ноблюється, вміст кисню різко знижується та розвиваються процеси гноїння. Гниття донних 
осадків, забруднених органічними сполуками, продукує в воду токсичні сполуки, зокрема, 
сірководень, що забруднює всю воду в річці чи озері. Патогенні мікроби та віруси негативно 
впливають не тільки на навколишнє середовище, але й на суспільство. 
Біологічне значення водойм полягає у надходження в них зі стічними водами різних мік-

роорганізмів (бактерій, вірусів), багато з яких є хвороботворними для людей, тварин і рос-
лин. Серед біологічних забруднювачів перше місце посідають комунально-побутові стоки, а 
також стоки підприємств цукрових заводів, м’ясокомбінатів, заводів, що обробляють шкіру, 
деревообробних комбінатів.  
Теплове забруднення води спричиняється спуском у водойми підігрітих вод від ТЕС, АЕС 

і інших енергетичних установок. Збільшення температури природних вод змінює природні 
умови для водних організмів, знижує кількість розчинного кисню, змінює швидкість обміну 
речовин. Забруднення водоймищ призводить до постійного зниження первинної біологічної 
продукції. 
Усі природні водойми мають здатність до самоочищення, але вона має свої межі. Нині у 

водойми стало надходити так багато стічних вод, а самі ці води настільки забруднені різними 
токсичними (отруйними) для мешканців водойм забруднювачами, що багато з водойм поча-
ли деградувати. 
До заходів, що мають забезпечити нормальний стан водних об`єктів, можна віднести: 

1. Нормування якості води, тобто розробку критеріїв щодо її придатності для різних 
видів водокористування; 

2. Скорочення обсягів скидів забруднень у водойми шляхом вдосконалення технологі-
чних процесів; 

3. Очищення стічних вод. 
Очищення стічних вод – це руйнування або видалення з них забруднювачів і знищення в 

них хвороботворних мікробів. Сьогодні застосовується два методи очищення стічних вод: у 
штучних умовах (на спеціально створених спорудах) і в природних (на полях зрошення, в бі-
ологічних ставках тощо). Забруднені стічні води послідовно піддають механічному, хімічно-
му і біологічному очищенню. 
Механічне очищення полягає у видалені зі стічних вод нерозчинних речовин (піску, гли-

ни, намулу), а також жирів і смол. Для цього використовуються відстійники, сита, фільтри, 
центрифуги тощо. Сучасні передові методи на кращих зарубіжних установах дозволяють ви-
даляти до 95% твердих нерозчинних забруднювачів зі стічних вод. 
Хімічне очищення стічних вод здійснюється після їх механічного очищення. При цьому в 

забруднену різними сполуками воду додають спеціальні речовини – реагенти, які, вступаючи 
в реакцію із забруднювачами, утворюють нешкідливі або нерозчинні речовини, що випада-
ють в осадок і видаляються. 
Біологічне очищення полягає у використанні природних або штучних водойм, де в стічні 

води (вже очищені механічним і хімічним способами) додають спеціальні мікроорганізми, 
що харчуються органічними домішками, наявними в стічних водах (органічними кислотами, 
білками, фенолами тощо), розкладаючи до простих нешкідливих сполук (води, вуглекислого 
газу, мінеральних солей). 
Деякі особливо токсичні стічні води хімічних підприємств узагалі не піддаються очищен-

ню ніякими сучасними методами.  Їх доводиться захороняти, закачуючи в підземні сховища. 
Таким чином, створюються небезпечні об`єкти, оскільки існує загроза потраплення таких  
отруйних  вод  у підземні водоносні горизонти [4-7]. 
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Як було зазначено вище, існує багато рішень, щодо поліпшення якості навколишнього 
природного середовища, у тому числі гідросфери. 
Але розробка методології екологічного стану гідросфери допоможе більш детальніше ви-

рішити цю проблему. 
Для того щоб розробити методологію оцінки стану підземних вод треба знати основну 

причину, згідно якої сформувалась концепція уразливості підземний вод (УПВ). Оцінка 
УПВ, необхідна для обґрунтування  раціонального використання і розробки заходів для за-
хисту від впливу негативних факторів і зв’язана з вивченням взаємодії геологічного середо-
вища та техногенних об’єктів. Практичне значення існуючих оцінок пов’язано з тим, що прі-
сні підземні води є не тільки головним природним ресурсом підвищення еконебезпеки гос-
подарсько-питного водопостачання, але й найважливішим елементом формування екологіч-
них параметрів геологічного середовища в умовах активного техногенезу  При цьому зміни у 
системі вода - мінеральний скілет характеризується наступними особливостями: регіональ-
ним розвитком у гідрогеологічних структурах; тривалістю реабілітаційного періоду змін 
(протягом десятків сотен років) [8-10]. 
Провідна роль підземної гідросфери у масоенергообміні навколишнього середовища 

обумовлює вплив техногенезу на стан гідродинамічного та гідрохімічного режимів підзем-
них вод.  
Рівень техногенного впливу на геологічне середовище та на підземні води заснований на 

монотонних кількісних перетвореннях. Інтегральним критерієм небезпеки якісного стану пі-
дземних вод і ступеня їх уразливості є потенційна характеристика як результатів техногенно-
го впливу, так і природних параметрів геологічного середовища [11,12]. 
УПВ впливає на природні параметри геологічного середовища, взаємодія яких між собою 

та з техногенними факторами дає можливість здійснити функціональні та інтегральні оцінки. 
Оцінка УПВ – це виділення територіальних одиниць за сукупністю факторів. Як основні фа-
ктори розглядають геологічне середовище та техногенне навантаження, а проявом головного 
наслідку їх взаємодії є погіршення якості підземних вод. 
Такий підхід не заперечує оцінки захищеності підземних вод. В останні роки з’являються 

нові показники погіршення  якості підземних вод у результаті техногенного геохімічного за-
бруднення ландшафтів. Розширення спектру техногенних впливів на якісний та кількісний 
стан підземних вод і їх взаємодія з параметрами геологічного середовища обумовлює розробку 
методів та приймання оцінки УПВ як узагальненого еколого-гідрогеологічного параметра.  
Основні групи факторів повинні відтворювати особливі ознаки природної та техногенної 

обстановки та виявлятися у кількісній та якісній формах. До природних факторів належать: 
геологічну будову, гідрологічні та інженерно геологічні умови. 
Оцінка УПВ розгляданої території повинна базуватися на картографічному відображені 

тих або інших чинників, які впливають на природні та техногенні умови формування підзем-
них вод, тобто на побудову картографічної моделі з урахуванням величини стійкості підзем-
них вод при різних впливах. Карти УПВ особливо доцільні у регіонах із високою змінністю 
геолого-структурної будови, гідрологічних умов і техногенного навантаження. В цьому ви-
падку відбір проб і групу чинників краще здійснювати в кількісних показниках природного 
або техногенного впливу на стан якості підземних вод. 
Різні рівні тимчасового проявлення факторів УПВ переглядають їх за двома ієрархічними 

рівнями. Сполучення природних і техногенних факторів з їх ієрархічним діленням дає змогу 
виявити структуру картографічної моделі УПВ. Алгоритм створювання карт АПВ зводиться 
до картографування параметрів, характеризуючи стан геологічного середовища та техноген-
них об’єктів. На основі зробленої інформації проводиться сумарна оцінка УПВ у балах і бу-
дується інтегральна карта. 
Зв’язок між змінами інтегрального показника УПВ і змінами значень (у балах) її окремих 

чинників має велике практичне значення. Показник УПВ має тенденцію до розвитку  в силу 
техногенних впливів. 
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Наприклад, гірничо-промисловий район є територією активного розвитку показника УПВ, 
завдяки чому техногенна діяльність призводить до розвитку УПВ: зростає число факторів, 
негативно впливаючи на якість і кількість ресурсів підземних вод [13-15].  
Висновки. Таким чином, забруднення водних об’єктів шкідливими чинниками вирішу-

ється не тільки маловідходними або безвідходними технологіями, але й методологією оцінки 
та розробки рекомендацій щодо поліпшення стану водних об’єктів, тобто будова картографі-
чної моделі, яка враховує величину стійкості підземних вод при різних впливах. Зроблений 
аналіз свідчить про те, що карта УПВ є новим видом карт екологічного стану підземних вод, 
де необхідні кількісні оцінки на рівні ризику. Карта УПВ, облічуючи вплив природних і тех-
ногенних чинників на зміну екологічного стану підземних вод, може служити моделлю, 
спроможної відображати одну із сторін зміни стану підземної гідросфери у процесі еволюції. 
Для оцінки характеру зміни показника УПВ необхідно здійснення системи моніторингу па-
раметрів, які будуть характеризувати стан геологічного середовища та техногенне наванта-
ження, а також ступені їх взаємодії.  
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