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Проаналізовані дослідження та публікації із застосування фітотехнологій, зокрема методів фіторемедіації
для забезпечення екологічної безпеки при діяльності нафтопромислового комплексу, а саме для очищення
ґрунтів від нафти та нафтопродуктів. Вивчено процеси фіторемедіації, її види, значення та можливість
використання для очищення ґрунтів Полтавської області. Приведений перелік сільськогосподарських та інших
рослин-фітомередіантів, які можна рекомендувати для застосування на ґрунтах Полтавщини, забруднених
нафтою та нафтопродуктами.
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Проведен анализ исследований и публикаций по использованию фитотехнологий, а именно методов
фиторемедиации для обеспечения экологической безопасности во время деятельности предприятий
агропромышленного комплекса, для очищения почв от нефти и нефтепродуктов. Изучены процессы
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перетворенням, сорбувати на своїй поверхні.
Відтак, толуол вважається сильно токсичною
сполукою, що негативно впливає на печінку,
кровотворну й нервову системи людини. Це
пояснюється його метаболізмом, а також низькою
розчинністю у воді, у зв'язку із чим його виведення
з організму є ускладненим. У дослідженнях
метаболізму толуолу в проростках кукурудзи,
квасолі і виноградної лози була знайдена
залежність інтенсивності поглинання толуолу від
віку рослин [4]. У рослинних тканинах можливі
різні механізми окислення толуолу: в одних
випадках він може гідроксилюватися без
додаткового окислення метильної групи; в інших
(частіше реалізованих) – метальна
група
окислюється до карбоксилу. Відома участь вищих
водних рослин у самоочищенні водойм, у тому
числі елодеї канадської (Elodea Canadensis) [5],
стійкість якої до різних ксенобіотиків пов'язана з
високим рівнем активності пероксидази в рослинах.
На підставі досліджень ученим удалося
розробити
ще
одну
досить
оригінальну
фіторемедіаційну технологію. Вона має назву
фітофлавонізації. Сутність її полягає в здатності
рослин до газообміну й транспірації, тобто
випаровування
води
листям.
При
цьому
токсиканти, що надійшли через кореневу систему,
виділяються в атмосферу із транспіраційним
струмом. Ця технологія виявилася досить
придатною для очищення ґрунтів і водойм від
органічних речовин. Однак у цій технології в ряді

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Нафтовидобувна і
нафтопереробні галузі промисловості загострюють
проблеми екологічної безпеки, пов’язані із
забрудненням
навколишнього
середовища.
Забруднення ґрунтів нафтою спричиняє як
деградацію земель, так і створює небезпеку
проникнення полютантів у харчові ланцюги,
однією з ланок яких є людина. Це зумовлює гостру
необхідність пошуку ефективних та екологічно
безпечних методів очищення довкілля від
забруднень нафтою. У зв’язку з цим набуває
актуальності аналіз участі рослин у процесах
деструкції компонентів нафти і розробка підходів
для фіторемедіації нафтозабруднених територій [1].
Природне відновлення ґрунтових екосистем,
забруднених нафтою, – довготривалий і складний
процес [2].
Біологічну деградацію нафтових вуглеводнів
можуть здійснювати бактерії, гриби й рослини [1,
3]. Деякі вищі рослини мають здатність
детоксикувати ксенобіотики ароматичного ряду з
перетворенням їх структури до вуглекислоти або
звичайних клітинних метаболітів. Це є основою
фіторемедіаційних технологій.
Найбільш
перспективним
методом
для
очищення забруднень у промислово розвинених
країнах на наш час вважається фіторемедіація (від
грецького phytón = рослина й англійського
remediation = виправлення).
Рослини здатні накопичувати ксенобіотики у
своїй
масі,
піддавати
їх
метаболічним
99

ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА № 1/2013 (15)
Розробка екологічно безпечних технологій, процесів і устаткування
У випадку емісій вуглеводнів або їх витоку у
навколишнє середовище, залишається сподіватися
тільки на природу: мікроорганізми і рослини.
Очищення забруднених ґрунтів, вод і повітря за
допомогою рослин – перспективний напрямок у
США й останнім часом у Європі [9]. У процесі
фіторемедіації ґрунтів корені рослин слугують
джерелом органічних речовин, що стимулюють
розвиток мікроорганізмів, а ті – руйнують
вуглеводні. Крім того, рослини можуть поглинати
низку органічних забруднювачів і трансформувати
їх в інші, безпечні для навколишнього середовища
продукти (фітотрансформація). Таким чином,
можна розглядати фіторемедіацію як екологічно
кращий (природний) метод очищення забруднених
нафтопродуктами
територій.
За
оцінкою
американських фахівців фіторемедіація однієї
тонни забрудненого ґрунту обходиться в 10–35
доларів, відмивання ґрунту – в 80–200 доларів,
екстракція розчинниками – в 360–440 доларів і
спалювання – в 200–1500 доларів [2]. Єдиний
недолік фіторемедіації – низька швидкість перебігу
процесів. Однак є всі можливості в підборі
відповідних рослин, мікроорганізмів і агротехніки
для прискорення даного процесу. Забруднені
нафтопродуктами ґрунти можна використовувати
для формування ґрунтів штучних полів (полігонів)
з наступним вирощуванням сільськогосподарських
культур, що прискорять процеси біодеградації
вуглеводнів нафти. Продукція, яку будуть
одержувати на таких полігонах, дозволить
компенсувати деякою мірою витрати.
Основними типами ґрунтів на території
Полтавської області є чорноземи різних видів, і сірі
лісові ґрунти. Різні види чорноземів займають
понад 93 % площі орних земель і 84 % усіх
сільськогосподарських угідь території Полтавщини.
У тому числі 2/3 площі орних земель становлять
чорноземи типові (включаючи їх залишковосолонцюваті й вилугувані відмінності). Ці ґрунти
характеризуються потужним гумусовим профілем
(80−120 см), формування якого зумовлено великим
обсягом відмерлої рослинної маси, яка щорічно
надходила в ґрунт.
На основі літературних даних та аналізу
біологічних особливостей сільськогосподарських та
інших видів рослин, які здатні вбирати з ґрунту
шкідливі речовини [10–13], та з урахуванням
ґрунтово-кліматичних умов Полтавщини, що
сприятливі для їх вирощення, можна виділити види,
які є добрими фітомеридіантами ґрунтів від
нафтопродуктів.
Але, важливо пам’ятати, що фіторемедіація – це
комплекс
технологій.
Тому для
кожного
конкретного експерименту з використанням
фітотехнологій необхідно проводити попередні
дослідження для виявлення та попередження всіх
небажаних результатів. Всі ці технології, методики
та процеси об’єднує те, що вони є найбільш
дешевим [14] та естетично привабливим методом
звільнення ґрунтів, підземних і поверхневих вод від
забруднення. Єдиний недолік фіторемедіації –

випадків є серйозні обмеження: нетрансформовані
токсиканти, що виділилися в атмосферу, можуть
бути залучені в харчовий ланцюг і стати причиною
вторинного
забруднення
навколишнього
середовища.
Для фітофлавонізації використовуються дерева
роду тополя, жито посівне, сорго, конюшину,
люцерну [6].
Ученим із Вашингтонського Університету
вдалося створити сорт генетично модифікованої
тополі, що здатна руйнувати деякі високотоксичні
промислові
речовини,
які
забруднюють
навколишнє
середовище,
шляхом
їхнього
перетворення в нешкідливі продукти.
У майбутньому передбачається висаджувати
такі тополі в місцях, що страждають від
промислового забруднення, наприклад, поблизу
нафтопереробних виробництв або підприємств із
виробництва пластмас.
Розроблено метод очищення нафтозабруднених
ґрунтів за допомогою рослин Carex hirta (осока
шершаволиста), який дозволяє у короткі терміни
знижувати рівень вмісту нафти й нафтопродуктів у
ґрунті, покращувати його біологічні та фізикохімічні властивості. У той же час цей метод є
екологічно безпечним і дешевим способом ре
медіації та рекомендується для використання під
час реалізації програм загальнодержавного та
регіонального рівнів для боротьби з деградацією
земель в Україні відповідно до затверджених
Кабінетом Міністрів України першочергових
заходів, спрямованих на виконання положень
Конвенції ООН щодо боротьби з деградацією
земель [7].
Метою роботи є дослідження процесів
фіторемедіації, її видів, значення та можливості
використання для очищення ґрунтів Полтавської
області, виділити рослини, характерні для
вирощення у нашому регіоні, які здатні очищати
ґрунти від нафти та нафтопродуктів.
МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ.
Полтавський регіон має ті ж екологічні проблеми,
що і вся країна, але з деякою специфікою. Так,
виробляючи 5 % промислової продукції країни,
Полтава дає 20,5 % нафти і газового конденсату та
34,8 % природного газу країни [8]. При
дослідженні трансформації нафти, що потрапила у
грунт унаслідок розливів чи витоків у місцях
зберігання або транспортування, необхідне
розуміння механізмів самоочищення і відновлення
ґрунтів, порушених техногенезом. Грунт –
кінцевий резервуар акумуляції нафтопродуктів.
Найбільше їх накопичується в гумусовому
горизонті. З ґрунтовим пилом, ґрунтовими водами,
з продуктами харчування вони можуть потрапляти
до організму тварин і людини. В Україні
забруднений
нафтопродуктами
ґрунт,
що
утворюється
в
результаті
функціонування
нафтовидобувних підприємств, не можна вивезти
на
відповідні
заводи
для
відмивання
нафтопродуктів, як це можна зробити за кордоном.
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низька швидкість. Однак є всі можливості в підборі
відповідних рослин, мікроорганізмів і агротехніки
для прискорення процесу.
В умовах сучасної економічної ситуації в
Україні вони можуть допомогти у вирішенні
проблеми оздоровлення довкілля.
ВИСНОВКИ. Отже, для ґрунтів Полтавської
області, які забруднені нафтопродуктами доцільно
використовувати методи фіторемедіації для
видалення забруднюючих речовин з ґрунтового
покриву.
Полтавський регіон має сприятливі умови для
вирощування таких рослин-фіторемедіантів, як
дерева роду тополя (Populus); трави роду жито
(Secale); сорго звичайе (Sorghum vulgare); бобові
(Trifolium), люцерна посівна (Medicago sativa),
кульбаба лікарська – Taraxacum officinale Wigg.
(Asteraceae); нетреба звичайна – Xanthium
strumarium L. (Asteraceae); полин гіркий – Artemisia
absinthium L. (Asteraceae); полин звичайний –
Artemisia vulgaris L. (Asteraceae); злинка канадська
– Erigeron canadensis L. (Asteraceae); деревій
звичайний – Achillea millefolium L. (Asteraceae);
пирій повзучий – Elytrigia repens L. (Poaceae);
морква дика – Daucus carota L., (Apiaceae).
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POTENTIAL USE OF PLANTS IS FITOMEREDIANTOV TO PROTECT THE SOIL POLTAVA REGION
FROM THE OBJECTS OF THE INDUSTRIAL COMPLEX.
R. Bulawenko
Poltava Nacional Technical Universitet name of Juri Kondratyuk
vul. Pershotrawnevy 24, Poltava, 36011, Ukraine E−mail: ruslanablv@gmail.com
Analysed researches and publications on application of fitotekhnologiy, in particular methods of fitomeridiacii for
providing of ecological safety at activity of naftopromislovogo complex, namely for cleaning of soils from oil and
naftoproduktiv.
The processes of fitoremediacii, its kinds, values and possibility of the use, are studied for cleaning of soils of the
Poltava area. Resulted list of agricultural and other plants-fitomeredianti, which can be recommended for application on
soils of Poltavschini, muddy oil and naftoproduktami.
Key words: fitoremediaciya, oil, naftoprodukti, ecological safety, plants-fitomeridianti.
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of soil contamination by oil and oil // Soil Science. 2003. – № 9. – PP. 1132–1140. [in Russian]
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