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Наведено результати досліджень вмісту солей 
важких металів у природних водоймах Полтавської 
області. Підкреслюється, що одним із забруднювачів 
вододжерел є хімізація сільського господарства. До-
слідження проводились у 2008–2012 роках на базі 
Полтавського обласного державного проектно-
технологічного центру охорони родючості ґрунтів і 
якості продукції. Результати їх показали, що пере-
вищень ГДК не спостерігається, отже, є передумови 
для ведення в регіоні екологічного землеробства. Од-
нак необхідною передумовою цього є наявність 
об’єктивної інформації щодо агроекологічного стану 
ґрунтових і водних ресурсів, а також впровадження 
екологічно безпечних технологій вирощування сільсь-
когосподарських культур. 

Ключові слова: ГДК (гранично допустима 
концентрація),вода, важкі метали, свинець, кад-
мій, цинк, мідь, ртуть. 

Постановка проблеми. Вода – важлива скла-
дова нашого існування, найбільш необхідний 
компонент для всіх форм життя.  

Не випадково вчені у пошуках життя на інших 
планетах сонячної системи стільки зусиль спря-
мовують на виявлення слідів води. 

Незважаючи на свій гранично простий хіміч-
ний склад, вода – одна з найбільш загадкових та 
аномальних речовин на Землі [8]. 

Одним із важливих чинників нормальної жит-
тєдіяльності людини є її забезпеченість чистою 
та фізіологічно повноцінною питною водою. 

За даними ВООЗ, щороку близько 25 % насе-
лення світу піддається ризику захворювань у 
результаті споживання неякісної води. Тривале 
використання води, яка має відхилення від нор-
мативних вимог, веде до стійкого зростання за-
хворюваності населення [9]. 

Без перебільшення можна стверджувати, що 

практично всі елементи і речовини, які викорис-
товує чи виготовляє людина, так чи інакше опи-
няються у гідросфері, серед яких переважають 
хімічні (кислоти, мінеральні солі різного складу, 
луги, метали і т. п). 

Не меншої шкоди завдає водоймам і сільське 
господарство. Природно, що для одержання ви-
щих урожаїв у ґрунт вносять дедалі більше міне-
ральних та органічних добрив, а для боротьби зі 
шкідниками сільськогосподарських культур ви-
користовують різні отрутохімікати. Усе це крім 
позитивних наслідків має й негативні, поскільки 
хімічні сполуки значною мірою розчиняються у 
воді, потрапляючи у водойми. 

Велику кількість води витрачає промисло-
вість. Кожне виробництво має свої стічні води з 
певним вмістом шкідливих домішок. Раніше ці 
стоки розводили прісною водою, доводячи вміст 
шкідливих речовин до гранично допустимої 
концентрації, й лише після цього виливали у во-
дойми. Однак із розвитком промисловості кіль-
кість стічних вод різко збільшилася, прісної води 
для розведення не вистачає, і при зливанні стіч-
них вод концентрація шкідливих домішок пере-
вищує гранично допустиму, що призводить до 
загибелі в водоймах живих організмів [6]. 

Найнебезпечнішими є стічні води хімічної 
промисловості, що містять цинк, свинець, ртутні 
сполуки, хром, фтор, метанол, меланін [4]. 

Щоб запобігти забрудненню вод солями важ-
ких металів і звести до мінімуму надходження їх 
у стічні води та вжити відповідних природоохо-
ронних заходів, Полтавський обласний держав-
ний проектно-технологічний центр охорони ро-
дючості ґрунтів і якості продукції проводить по-
стійний моніторинг та оцінку якісного стану  
водних джерел області згідно з нормативним 
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документом: «Методические рекомендации по 
спектрофотометрическому определению тяже-
лых металлов в объектах окружающей среды, 
полимерах и биологическом материале» [5]. 
Аналіз основних досліджень і публікацій,  

у яких започатковано розв'язання проблеми. 
Проблема якісного водопостачання населення 
має планетарний характер. Боротьба за чисту 
питну воду є актуальною завжди, вона має бага-
ту історію й характеризується суто специфічни-
ми особливостями залежно від державного,  
регіонального та місцевого рівнів. Аналіз дина-
міки розвитку гігієнічного нормування якості 
питної води детально й професійно подано у ро-
боті А. Гринзовського та М. Коршуна «Історич-
ний нарис гігієнічного формування якості питної 
води» (2001) [3]. 

Безпечність питної води в європейському та 
українському водному законодавствах неоднора-
зово розглядалися у працях М. В. Набока, 
С. А. Омельчука, Ю. А. Рахманіна, В. М. Шесто-
палова. Своєрідність підземних вод як екологічно-
го об’єкта було виявлено багатьма науковцями. 
Зокрема, Г. С. Башмаков підкреслював, що для 
вирішення окремих проблем потрібне погодження 
водогосподарських та гірничих органів [1]. 

Серед найнебезпечніших забруднювачів води 
особливе місце належить важким металам. Вони 
відносяться до найбільш розповсюджених і не-
безпечних забруднюючих речовин, які широко 
використовуються у багатьох промислових ви-
робництвах і зі стічними водами потрапляють до 
водойм та підземних водоносних горизонтів. 
Значна кількість цих сполук надходить також у 
воду через атмосферу й ґрунт. Екологічна небез-
пека важких металів полягає не тільки у безпо-
середньому їх впливі на організм, але й у тім, що 
вони активно поглинаються фітопланктоном і по 
харчовому ланцюгу можуть потрапити до орга-
нізму людини. 

Виділяють дві групи важких металів, різних за 
своєю екологічною значущістю. 

До першої групи входять елементи, гранично 
допустимі концентрації (ГДК) яких близькі до їх 
фонових значень у природних водах (залізо, ма-
рганець, стронцій). 

Друга група включає метали, ГДК яких значно 
перевищують реальні природні фонові значення. 
Це – мідь, свинець, цинк. 

Токсичність водного середовища, забруднено-
го важкими металами, визначається не їх вало-
вим вмістом, а передусім, їх фізико-хімічним 
складом. Найбільш токсичні вільні гідратовані 
іони металів, деякі неорганічні комплекси (в то-
му числі гідрокомплекси і металоорганічні спо-

луки, так звані продукти метилування). У разі 
групування металів у комплекси з природними 
розчиненими органічними речовинами, як пра-
вило, відбувається детоксикація металів. Це, 
очевидно, добре еволюційно відпрацьований за-
хисний механізм гідроекосистем, що дає їм змо-
гу відновлюватися у випадку природних ката-
клізм, які супроводжуються викидом у гідросфе-
ру важких металів. 

У Дніпровських водосховищах 60–70 % свин-
цю перебуває у зваженому стані, що сприяє са-
моочищенню водоймища від цього металу; мідь, 
цинк і хром у водосховищах Дніпра переважно 
існують у розчиненому стані. Частка розчиненої 
форми становить 60–80 % від їх загального вміс-
ту. До особливо екологічно небезпечних зарахо-
вують також кадмій і алюміній, які за певних 
умов переважно зустрічаються у природній воді 
в іонній, найбільш токсичній формі. Ступінь пе-
реходу металів у комплекси дещо знижується 
наприкінці весни – початку літа. У цей час мож-
ливе підвищення токсичності води за рахунок 
збільшення концентрації вільних іонів металів [3]. 

Серед основних джерел забруднення гідро-
сфери мінеральними речовинами і біогенними 
елементами є підприємства харчової промисло-
вості та сільгосппідприємства. Зі зрошувальних 
земель щорічно вимивається близько 6 млн тонн 
солей, відходів, які містять ртуть, свинець, мідь 
[2]. Деяка частина їх виноситься далеко за межі 
територіальних вод. Забруднення ртуттю значно 
пригнічує розвиток фітопланктону. Відходи, що 
містять ртуть, зазвичай, концентруються у дон-
них відкладеннях чи затоках рік. Подальша її 
міграція супроводжується нагромадженням ме-
тилової ртуті та її включенням у трофічні лан-
цюги водяних організмів, а далі й людини. Так, 
поширення набула хвороба Мінамата, що впер-
ше була виявлена японськими вченими у людей, 
які вживали рибу, виловлену в затоці Мінамата, 
в яку безконтрольно скидали промислові стоки з 
техногенною ртуттю [2]. 

Загальновідомо, що ртуть і її сполуки надзви-
чайно токсичні для людини: вони акумулюються 
в нирках, печінці, головному мозку. Основний 
орган-мішень для неорганічної ртуті – нирки. 
Ртуть вражає, передусім, центральну нервову 
систему. Летальна доза ртуті в разі споживання з 
питною водою становить 75–300 мг/добу. Симп-
томи ртутної інтоксикації – атаксія, пригнічення 
сприйняття та рефлексу кінцівок. 

Кадмій має надзвичайно високу токсичність і 
кумулятивні властивості. Він знижує здатність 
організму людини протистояти хворобам, має 
мутагенні й канцерогенні властивості, впливає 
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на спадковість, а також руйнує еритроцити кро-
ві, сприяє захворюванню нирок і сім’яних залоз, 
викликає гастрит та анемію. Для людини допус-
тима доза становить 70 мкг (для дорослих) і по-
вністю виключає його наявність у питній воді та 
їжі для дітей. Основним джерелом кадмію є 
промислові викиди, значним носієм його є осади 
стічних вод. Із 100 т осаду в ґрунт вноситься  
4–5 мг кадмію. 

Істотним джерелом свинцю є осади комуналь-
них і промислових стічних вод. У разі внесення 
у ґрунт близько 100 т/га стічних вод вміст свин-
цю в орному шарі підвищується на 4,5 мг/кг.  
Після перемішування з ґрунтом відходів, що мі-
стять свинець, він у значній мірі переходить у 
малорухомі сполуки; до того ж близько 20–30 % 
його залишається в рухомому стані й засвоюєть-
ся рослинами. 

Мідь – один із незамінних елементів для орга-
нізму людини. В деяких випадках дефіцит міді 
за симптомами подібний до хронічної інтокси-
кації нею. Надходження міді з їжею зазвичай 
становить 2–3 мг/добу, що підтримує необхідну 
рівновагу. Мідь малотоксична для людини, не 
має кумулятивних властивостей. Зазвичай,  
швидкість поглинання, утримання та виведення 
міді не призводять до підвищеного її вмісту в 
організмі.  

Однак у випадку хвороб, що викликають по-
рушення цього механізму, тривала абсорбція 
міді може викликати цироз печінки. Існують ві-
домості про вплив міді на метаболізм штучно 
вигодуваних новонароджених. Зафіксовані гост-
рі отруєння людей за вживання з питною водою 
міді в дозі 0,14 мг/кг і вище. Канцерогенні й му-
тагенні властивості міді не встановлені [4]. 
Мета досліджень. Основною метою дослі-

дження є з’ясування (на основі літературних да-
них) причин потрапляння солей важких металів 
у поверхневі та підземні води, а також постійний 
моніторинг якісного стану водних джерел Пол-
тавської області. 

Завдання дослідження – визначення вмісту 
солей важких металів у водах сільськогосподар-
ського призначення у Полтавській області за 
2008–2012 роки. 
Методи дослідження. Дослідження викону-

вались у відповідності до існуючих нормативних 
актів та методичних вказівок. Визначення у дже-
релах вмісту свинцю, кадмію, цинку, міді та рту-
ті проводилися згідно з «Методическими реко-
мендациями по спектрофотометрическому опре-
делению тяжелых металлов в объектах окружа-
ющей среды, полимерах и биологических мате-
риалах» [5]. 

Результати дослідження. Проведення хіміко-
аналітичних досліджень здійснювалися в Полта-
вському обласному державному проектно-
технологічному центрі охорони родючості ґрун-
тів і якості продукції в атестованій випробуваль-
ній лабораторії, що має спеціалізовану аналітич-
ну лабораторію, оснащену сучасними засобами 
вимірювальної техніки, випробувальним облад-
нанням. 

Матеріалом для проведення досліджень були 
зразки води, що відбиралися в 2008–2012 роках. 

Усього відібрано 61 пробу води, в тому числі: 
у водосховищах – 4, водоканалі – 1, ставках – 6, 
річках – 17, криницях – 16, водогонах – 17, а та-
кож 4 зразки з водосховищ – Кременчуцького 
(смт. Градизьк Глобинського району), Дніпро-
дзержинського водосховища (с. Кишенька Кре-
менчуцького району), с. Пулинці Лубенського 
району та с. Набережне Глобинського району. 
Один зразок із водоканалу Дніпро–Донбас  
(Новосанжарський район), шість зразків із став-
ків – с. Устивиця Великобагачанського району, 
м. Глобине, с. Кошманівка Машівського району, 
с. Трудолюб Миргородського району, с. Мале 
Ладижино Полтавського району, смт. Семенівка. 

Сімнадцять зразків із річок – р. Псьол Вели-
кобагачанського та Кременчуцького районів, 
р. Середня Говтва Диканського району, р. Вор-
скла, що протікає територіями Кобеляцького, 
Котелевського та Полтавського районів, р. Оріль 
Новосанжарського району, р. Оржиця Оржиць-
кого району, р. Удай Пирятинського району, 
р. Коломак та р. Свинківка Полтавського району, 
р. Говтва Решетилівського району, р. Хорол Хо-
рольського району, р. Многа Чорнухинського 
району. 

Шістнадцять зразків із криниць – с. Поділ та 
с. Білоцерківка Великобагачанського району, 
м. Глобино, с. Вільхуватка Кобеляцького райо-
ну, с. Любка Котелевського району, с. Кобелячок 
Кременчуцького району, с. Сенча Лохвицького 
району, с. Михнівці Лубенського району, с. Ве-
ликі Сорочинці Миргородського району, с. Нех-
вороща Новосанжарського району, смт. Оржиця, 
с. Куликове та с. Степне Полтавського району, 
м. Хорол. 

Сімнадцять зразків із водогонів – смт. В. Ба-
гачка, м. Глобино, смт. Диканька, смт. Котельва, 
м. Кременчук, м. Лохвиця, м. Лубни, смт. Маші-
вка, м. Миргород, смт. Оржиця, м. Пирятин, 
м. Полтава, с. Куликове та с. Степне Полтавсь-
кого району, смт. Семенівка, м. Хорол, смт. Чор-
нухи. Щорічно відбиралася в середньому 61 
проба води. 
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 Забруднення важкими металами вод сільськогосподарського призначення 

Вміст хімічних елементів, мг/л 
Хімічні елементи 

мінімальний середній максимальний 

2008 рік 
Цинк 0,01 0,034 0,085 
Мідь 0,015 0,05 0,49 

Кадмій 0,00075 0,005 0,0097 
Свинець 0,005 0,03 0,097 

Ртуть 0,0005 0,001 0,0042 
2009 рік 

Цинк 0,02 0,08 0,46 
Мідь 0,01 0,03 0,06 

Кадмій 0,001 0,003 0,012 
Свинець 0,003 0,02 0,07 

Ртуть 0,0005 0,001 0,0042 
2010 рік 

Цинк 0,004 0,0043 0,4 
Мідь 0,005 0,037 0,115 

Кадмій 0,0008 0,0061 0,0075 
Свинець 0,0028 0,033 0,1 

Ртуть 0,0005 0,0011 0,0042 
2011 рік 

Цинк 0,023 0,46 0,267 
Мідь 0,02 0,026 0,05 

Кадмій 0,002 0,006 0,01 
Свинець 0,008 0,036 0,087 

Ртуть 0,0005 0,00084 0,0034 
2012 рік 

Цинк 0,019 0,042 0,156 
Мідь 0,022 0,088 0,269 

Кадмій 0,001 0,005 0,01 
Свинець 0,008 0,031 0,064 

Ртуть 0,0005 0,00084 0,0034 

 
Результати лабораторних досліджень подано в 

таблиці. Перевищення ГДК (гранично допустима 
концентрація ртуті становить 0,005 мг/л, кадмію 
– 0,01 мг/л, свинцю – 0,1 мг/л, цинку і міді – 
1,0 мг/л) не виявлено [7]. 

Аналіз вмісту важких металів у водних дже-
релах Полтавської області за 2008–2012 роки 
показує, що помітного перевищення забруднен-
ня води важкими металами не спостерігається. 

Із даних таблиці видно, що забруднення у ма-
ксимальному значенні у 2008 році по міді, свин-
цю та ртуті було дещо більшим, ніж у 2012 році, 
й складало, відповідно, 0,49, 0,097, 0,0042 мг/л. 
У той же час, у 2012 році дещо більший вміст 
спостерігався цинку і кадмію, ніж у 2008 році,  
й становив, відповідно, 0,156 та 0,01 мг/л. 

Висновки: 1. Дослідження, що проводилися у 
2008–2012 роках, показали, що води сільського-
сподарського призначення Полтавської області 
не забруднені солями важких металів, тому є 
перспектива ведення в даному регіоні екологіч-
ного землеробства. Однак необхідною переду-
мовою цього залишається наявність об’єктивної 
інформації щодо агроекологічного стану ґрунто-
вих і водних ресурсів, а також впровадження 
екологічно безпечних технологій вирощування 
сільськогосподарських культур. 

2. Серед найнебезпечніших забруднювачів во-
ди особливе місце займають важкі метали, що 
відносяться до найбільш розповсюджених і не-
безпечних забруднюючих речовин. Вони широко 
використовуються у багатьох промислових ви-



СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. РОСЛИННИЦТВО 

 
№ 2 • 2014 • ВІСНИК Полтавської державної аграрної академії 62 

робництвах і у складі промислових стічних вод 
потрапляють до водойм та підземних водонос-
них горизонтів. Значна кількість цих сполук 
надходить також у воду через атмосферу й 
ґрунт. Екологічна небезпека важких металів по-
лягає не тільки у безпосередньому їх впливі на 
організм, але й у тім, що вони активно поглина-
ються фітопланктоном і далі по харчовому лан-
цюгу можуть потрапити до організму людини. 

3. Для зменшення потрапляння в організм лю-
дини токсичних речовин і їх негативної дії необ-
хідно постійно проводити моніторинг вод сіль-
ськогосподарського призначення на вміст солей 
важких металів, вживаючи заходів щодо змен-
шення їх потрапляння у природні водойми, а та-
кож систематично інформувати населення через 
засоби масової інформації про стан водних ре-
сурсів у даному регіоні. 
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