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Проведені дослідження виявили накопичення важких металів у ґрунтах центральної частини м. Кременчу-

ка. Найвищий ступінь накопичення спостерігався для міді (Кс=33,4), свинцю (Кс=5,2) і цинку (Кс =60,8), що 
підтвердило можливість застосування методів індикації для оцінки рівнів екологічної небезпеки техногенно 
навантажених компонентів навколишнього природного середовища. 
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Тhe conducted researches exposed the accumulation of heavy metals in soils of central part Kremenchug. Most de-

gree of accumulation was observed for a copper (Кс=33,4), lead (Кс=5,2) and zinc (Кс =60,8), that confirmed possibil-
ity of the use of methods of indication for the estimation of levels of ecological danger of the technogenic loaded com-
ponents of natural environment. 

Key words: indication, heavy metals, soils cover, ecological danger.    
 

СОСТОЯНИЕ ГРУНТОВОГО ПОКРОВА КАК ИНДИКАТОРА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ 
 

Алексеева Т.Н., к.геогр.н., доц., Козловская Т.Ф., к.х.н., доц., Безденежных Л.А., к.т.н., доц.  
Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского 
ул. Первомайская, 20, 39600, г. Кременчуг, Украина 
E-mail: ecol@kdu.edu.ua; tfk58@kdu.edu.ua 

 
Проведенные исследования выявили накопление тяжелых металлов в грунтах центральной части г. Кре-

менчуг. Наибольшая степень накопления наблюдалась для меди (Кс=33,4), свинца (Кс=5,2) и цинка (Кс =60,8), 
что подтвердило возможность использования методов индикации для оценки уровней экологической опасности 
техногенно нагруженных компонентов окружающей природной среды. 
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Вступ. На теперішній час виробнича діяльність 
людини стала потужним геохімічним чинником, що 
обумовлює перерозподіл елементів на поверхні 
Землі. Інтенсивна урбанізація супроводжується 
збільшенням обсягу викидів забруднюючих речо-
вин у атмосферне повітря, скидів побутових і про-
мислових стічних вод і накопиченням забруднюю-
чих речовин у ґрунті і рослинності [1]. 

Ґрунтовий покрив є індикатором стану міського 
довкілля, тому його вивчення і збереження є умо-
вою подальшого розвитку і процвітання будь-якої  
техногенно деградованої урбоекосистеми [2]. 

Наслідки впливу хімічного забруднення можуть 
проявитись як у кількісному,  так й в якісному від-
ношенні. Для повної оцінки екологічного стану 
будь-якої міської території в умовах техногенно-
хімічного забруднення необхідно застосовувати 
методи біоіндикації, спектроскопічні й інші методи 
дослідження. Найбільш доцільним є застосування 

методології природної індикації компонентів на-
вколишнього природного середовища. 

Актуальність використання останньої полягає в 
необхідності обліку рівнів забруднення атмосфер-
ного повітря як найбільш впливового компонента 
довкілля шляхом оцінки стану ґрунтового покриву 
на найбільш навантажених ділянках міста і мінімі-
зації рівнів шкідливого впливу для забезпечення 
екологічної безпеки населення техногенно наван-
тажених урбоекосистем. Вирішення названої, до-
сить серйозної, проблеми зумовлює пошук шляхів 
застосування методології природної індикації у 
розв’язанні зазначеної вище ситуації. 

Аналіз попередніх досліджень. Як свідчать 
проведені раніше дослідження, рівень екологічної 
небезпеки може бути виявлений за аналізом стану 
атмосферного повітря або поверхневих вод. Рос-
линний покрив міста знаходиться під потужнім 
пресом полютантів, що надходять у рослини з пові-
тря і забруднених ґрунтів, тому його вважають чут-
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ливим індикатором стану довкілля. Треба відміти-
ти, що недоліком біоіндикації є можливість її вико-
ристання тільки у вегетаційний період [3]. Зони 
забруднення у ґрунтах більш статичні, ніж у повіт-
рі, сніговому покриві і рослинах, оскільки вони 
здатні акумулювати полютанти протягом усього 
періоду техногенного впливу. Тому педогеохімічна 
індикація і картографування є одним з основних 
методів оцінки екологічної небезпеки.  

Метою роботи є оцінка екологічного стану ґру-
нтів центральної частини міста Кременчука під 
впливом атмосферних полютантів.  

Матеріал і результати дослідження. Об’єктом 
дослідження є Кременчук – місто обласного підпо-
рядкування, районний центр Полтавської області з 
чисельністю населення 232 тисяч жителів. Основу 
промислового комплексу міста складають 
підприємства машинобудівної, металообробної, 
гірничорудної та нафтохімічної промисловості. 
Крім того, є низка підприємств харчової, легкої 
промисловості, розвинута будівельна індустрія. У 
структурі народного господарства міста найбільшу 
питому вагу за об¢ємами виробництва посідає про-
мисловість - 64%.  

Основними джерелами забруднення атмосфери 
міста є промислові підприємства і автомобільний 
транспорт. У зв’язку із цим доцільно визначити 
внесок м. Кременчука у забруднення Полтавської 
області, зокрема важкими металами (рис. 1). Вив-
чення цього питання свідчить про те, що найбільші 
рівні забруднення довкілля створюються саме та-
кими металами, як залізо, цинк, свинець. У зв’язку 
з їх рухливістю у ґрунті іони важких металів сяга-
ють водоносних підземних горизонтів і інтенсивно 
накопичуються в ланках трофічних ланцюгів. Для 
аналізу екологічної ситуації було обрано централь-
ну частину міста Кременчука, де найбільш показо-
во відображається техногенний вплив різноманіт-
них негативних екологічних чинників, таких як 
наявність викидів у атмосферне повітря заводу 
ВАТ „Кредмаш” і інтенсивний рух автотранспорту. 

Під час проведення роботи було  проаналізовано 
дані вмісту сполук важких металів в ґрунтах на 
території  ВАТ «Кредмаш».  Дослідження в зоні 
впливу підприємства проводились на основі даних 
санітарно-епідеміологічній служби м. Кременчука. 
Результати наведені в  табл. 1–3.   
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Рисунок 1 – Внесок м. Кременчука у загальне забруднення ґрунтів Полтавської області 
 
Таблиця 1  – Вміст важких металів в ґрунтах на території ВАТ ”Кредмаш” 

№ 
п/п 

Хімічні  
елементи, мг/кг 

Роки відбору проб 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

1 Цинк 3,33 37,5 6,53 25,0 19,8 15,2 14,8 12,8 
2 Нікель 0,102 0 2,68 0,78 2,3 1,9 0,17 0,15 
3 Мідь 25,0 15,3 14,0 1,3 3,0 2,66 1,34 2,94 
4 Кадмій н/в 0,13 0,41 0,08 0,19 0,15 0,08 0,05 
5 Хром н/в 0 0 0  2  2  2  2 
6 Ртуть н/в 0 0 0  0,001  0,001 0,001 0,001 
7 Свинець 22,9 32,0 0,5 0,11 4,9 6,8 5,6 3 

Таблиця 2 – Коефіцієнт концентрації хімічних елементів в ґрунті на межі проммайданчика ВАТ «Кредмаш» 
№ 
п/п 

КС речо-
вини 

Роки відбору проб 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
1 Цинк 0,05 0,58 0,10 0,39 0,31 0,23 0,23 0,20 
2 Нікель 0,002 0 0,067 0,020 0,059 0,048 0,005 0,004 
3 Мідь 1,25 0,8 0,7 0,065 0,15 0,133 0,07 0,147 
4 Кадмій – 0,26 0,82 0,16 0,38 0,3 0,16 0,1 
5 Свинець 0,76 1,07 0,017 0,004 0,17 0,23 0,19 0,1 
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Таблиця 3  – Вміст важких металів в ґрунтах  санітарно-захисної зони ВАТ «Кредмаш»  
№ 
 

Хімічний 
елем., мг/кг 

Роки відбору проб 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

1 Zn 20,6 15,3 24,1 22,5 61,0 60,08 12,2 18,8 
2 Ni 0,47 0,23 0,78 1,01 0,98 0,68 0,25 2,0 
3 Cu 2,89 2,65 24,1 10,3 11,3 14,3 2,87 33,4 
4 Cd н/о 0,42 0,15 0,36 0,55 0,21 0,06 0,53 
5 Cr н/о 0 0 0 < 2 < 2 < 2 < 2 
6 Hg н/о 0 0 0 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 
7 Pb 1,68 1,42 31,9 3,6 4,8 5,2 1,77 1,56 
          

Після визначення ступеня накопичення важких 
металів у ґрунтах на території підприємства було 
проведено розрахунок коефіцієнтів концентрації їх 
на території санітарно-захисної зони заводу ВАТ 
«Кредмаш» [4, 5]. 

Розрахунок показав, що на території дослі-
дження мають перевагу ґрунти з невисоким ступе-
нем накопичення важких металів (Zn, Ni, Cu, Cd, 
Pb) (Кс <2) та рівномірним їх розподілом  у ґрунтах 
району дослідження..  

Аналізи проводилися згідно державних станда-
ртів, затверджених Міністерством охорони здоров'я  

України (методичними рекомендаціями 4096-86,  
ПДК хімічних речовин у ґрунті 85 № 3210, СанПін 
42.128.4433-87). 

Дані таблиць 1 і 3 свідчать, що на території пі-
дприємства вплив забруднюючих речовин менший, 
ніж у межах санітарно-захисної зони (300 м).   

Проаналізувавши данні (рис. 2, 3), можна зро-
бити висновок, що на процес накопичення та вміст 
важких металів у зоні дослідження впливає значна 
кількість факторів, як природних, так і техноген-
них. 
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Рисунок 3 - Коефіцієнт концентрації важких металів у ґрунті у межах санітарно-захисної  

зони  ВАТ «Кредмаш»  
 

До техногенних факторів належать такі показ-
ники, як висота джерела викидів, швидкість виходу 
пилогазоповітряної суміші із джерела забруднення, 
діаметр труби викиду. Розсіювання та осідання за-

бруднюючих речовин відбувається за межами підп-
риємства. Цим можна пояснити той факт, що деякі 
метали накопичуються меншою мірою на території 
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підприємства, ніж поза його межами (Zn, Ni, Cu, 
Cd). 

До природних факторів розподілу забруднюю-
чих речовин у ґрунті відносяться показники рельє-
фу місцевості,  циркуляція повітря,  а також власти-
вості самого ґрунту, у тому числі його кислотність, 
гранулометричний склад, вміст органічної речови-
ни, хімічний склад (вміст кальцію) тощо. Так, 
центральна і північна частини зони дослідження 
характеризуються найменшою висотою над рівнем 
моря, у вигляді смуги, яка розташована у напрямку 
від північного заходу до сходу. У зв’язку з цим ви-
никають сприятливі умови для акумуляції рухли-
вих елементів у ландшафті. 

Дією циркуляції атмосфери можна пояснити 
збільшення середньої концентрації важких металів 
та показника накопичення важких металів поза 
межами підприємства [6].  

За метеорологічними даними, переважають ві-
три північних, східних та західних напрямків, це 
свідчить про те, що викиди забруднюючих речовин 
заносяться повітряною течією до сходу, півдня та 
заходу від підприємства та осідають на поверхню 
ґрунту. Треба відмітити,  розташування зон забруд-
нення не завжди добре узгоджується з розою віт-
рів.Причина цього заключається у значному впливі 
міської забудови на циркуляцію повітряних мас у 
місті. Дія цього фактору поглиблюється ще й особ-
ливістю розташування заводу та типом забудов 
поруч нього (багатоповерховий) Більш того, з цієї 
ж причини аномалії, що розташовані поруч, можуть 
мати різну орієнтацію.  

На концентрацію забруднюючих речовин у 
ґрунті (рухливих форм) великий вплив мають кис-
лотно-лужні та окислювально-відновлювальні умо-
ви у ґрунтовому покриві [7].  

Загальні типи ґрунтів у районі дослідження ха-
рактеризуються нейтральною та слабколужною 
реакцією,  а також окислювальними умовами у ґру-
нті. У результаті техногенного закислення у ґрунті, 
що відбувається у зоні дослідження, показник кис-
лотності підвищується, а за таких умов мобільність 
важких металів збільшується. Для ступеня накопи-
чення деяких забруднювачів у ґрунті має значення 
кількість гумусових речовин, наприклад, відомо що 
гумус спроможний абсорбувати деякі метали, у 
тому числі цинк [6]. Оскільки чорноземні ґрунти 
вміщують досить багато гумусу, то цей чинник мо-
же посилювати концентрування техногенних полю-
тантів у його поверхневому шарі.  У зв’язку з цим 
треба зробити одне уточнення. Під впливом техно-
генної дії вміст гумусу у ґрунті у межах міста зни-
жений, з цієї причини здатність ґрунтів фонових 
районів до накопичення металів буде декілька ви-
ще.  

Рухливість важких металів у значній мірі ви-
значається механічним складом ґрунту. Завдяки 
алювіальному походженню ґрунтоутворюючої по-
роди гранулометричний склад ґрунтів району дос-
лідження дещо полегшений,  а у таких умовах пе-
ресування розчинних речовин у ґрунтах більш ін-
тенсивне [7]. 

Згідно розрахунків стан ґрунтів на території за-
воду (рис. 4) і навколо нього (рис. 5) можна віднес-
ти до припустимої категорії забруднення ґрунтів 
(Zc < 16), тому у цій зоні найбільш низький рівень 
захворювання дітей та мінімум функціональних 
відхилень у дорослого населення [4].  

 

 
Отримані результати свідчать, що найвищий рі-

вень забруднення ґрунтів припадає на 2005-2008 
роки, після чого цей показник знижується. Це мож-
на пояснити впливом фінансово-економічної кризи 
наприкінці 2008 року.  
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нього середовища взагалі.  Тому описані загальні 
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індикатора проявів екологічної небезпеки на техно-
генно деградованих територіях. 

Пропозиції щодо подальшого вирішення пробле-
ми. Педогеохімічні дослідження можна доповнити 
визначенням кислотності ґрунту, що має виключно 
важливу роль у формуванні екологічного стану 
ґрунтового середовища. 

Треба відмітити, що незначні концентрації за-
бруднюючих речовин у атмосферному повітрі не 
означають, що екологічний стан природного до-
вкілля задовільний. У таких випадках найбільший 
антропогенний вплив чиниться на ґрунтовий пок-
рив, що є депонуючим середовищем із властивою 
йому здатністю до акумуляції. Тому у подібних 

роботах бажано оцінювати вміст якомога більшої 
кількості забруднювачів ґрунту.  

Крім ґрунтів важливе індикаційне значення  для 
оцінки стану навколишнього середовища мають й 
інші природні індикатори: рослинність, сніговий 
покрив.  Отже, для оцінки екологічної небезпеки 
необхідно залучати до аналізу максимальну кіль-
кість природних компонентів. 

Таким чином, на основі всебічного вивчення 
стану природного середовища можна дати 
об’єктивну оцінку її якості, що дозволить рекомен-
дувати природоохоронні заходи, оптимізувати мі-
ську забудову, планування дитячих, медичних, 
спортивних і інших соціальних закладів. 
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