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УДК 504.5:502.521(282.243.7.044) 

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ 

ЕКОЛОГІЧНИХ РИЗИКІВ ЗАБРУДНЕННЯ ҐРУНТІВ І ДОННИХ 

ВІДКЛАДЕНЬ ВОДНИХ ОБ’ЄКТІВ УКРАЇНСЬКОГО ПРИДУНАВ’Я 

 

М.Г. Сербов, к.геогр.н., доц., О.М. Гриб, к.геогр.н., доц.,                          

В.В. Пилип’юк, к.геогр.н. 

Одеський державний екологічний університет, м. Одеса 

 

Мета дослідження – оцінка екологічних ризиків забруднення ґрунтів 

на прикладі Придунайського регіону України, а також екологічних ризиків 

забруднення донних відкладень (ДВ) в межах української ділянки р. Дунай 

та озер (лиманів) українського Придунав‘я. 

Актуальність представленого дослідження полягає в: 

– унікальності Придунайського регіону в межах Одеської області з 

точки зору географічного розташування, природної спадщини та 

перспектив економічного розвитку у світлі євроінтеграційних процесів; 

– зростаючому значенні оцінки екологічних ризиків в зв‘язку з 

підвищенням вимогливості природоохоронного законодавства, а також – 

як превентивний захід при ймовірності значних економічних втрат в 

майбутньому; 

– вкрай обмеженою вивченості сценаріїв екологічних ризиків в регіоні 

з усе зростаючим посиленням антропогенного тиску на природні 

екосистеми; 

– відсутності сформованої комплексної стратегії ефективного та 

сталого управління природними ресурсами на основі оцінки регіональних 

ризиків, направленої на вирішення проблем між цілями соціально-

економічного розвитку та негативними наслідками впливу дестабілізуючих 

факторів. 

Комплексна оцінка екологічного стану ґрунтів та визначення ризиків 

їх забруднення проведена за методикою [1]. Даний підхід дозволяє 

визначити допустимий антропогенний тиск з метою збереження рівноваги 

екосистеми та основних її компонентів, а також приймати управлінські 

рішення щодо пом‘якшення негативного впливу та пріоритетності 

впровадження природоохоронних заходів. 

Оцінка екологічного ризику забруднення ґрунтів проведена для п‘яти 

придунайських районів області (Арцизького, Ізмаїльського, Кілійського, 

Ренійського і Татарбунарського) та включала в себе оцінку ризику 

порушення стійкості екосистеми ґрунтів і оцінку екологічного ризику при 

поводженні з непридатними хімічними засобами захисту рослин (ХЗЗР). 

З урахуванням визначеного підходу комплексної оцінки якісного 

стану земель регіональна оцінка екологічного ризику при сучасному стані 

i-о компоненту навколишнього середовища (НС) визначалась за [2]: 
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де P
c
i – ймовірність порушення стійкості при сучасному стані i-х 

компонентів екосистеми; K
c
і – сучасний стан і-го компоненту НС; H

c
i – 

сучасний рівень антропогенного навантаження від впливу негативних 

чинників на i-й компонент НС. 

Екологічний ризик для ґрунтів (P
c
s) визначався за формулою: 
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де Sd – сучасний стан ґрунтів; HSI – інтегральна оцінка рівня 

антропогенного навантаження від впливу негативних чинників на ґрунти 

за d-м показником. 

Інтегральний показник оцінки стану земельних ресурсів Iz_st в межах 

Придунайського регіону змінюється від 3,00 до 3,16 та відповідає ІІ групі 

об‘єктів (3,0<Iz_st<3,3) – «незадовільний» стан земельних ресурсів. 

На підставі проведених досліджень розроблені рекомендації щодо 

використання індикаторних показників екологічного стану ґрунтів з 

урахуванням критерію їх фізичної деградації і забруднення. Проведена 

оцінка загального стану земельних ресурсів придунайських районів 

Одеської області, а також оцінка ризику порушення стійкості екосистем 

ґрунтів регіону. Отримана експертна оцінка стану земельних ресурсів 

Придунайського регіону України, кількісний показник якої коливається в 

межах 3,00’3,16 – як «незадовільний» стан. Показник ризику порушення 

стійкості екосистем ґрунтів для більшої частини території регіону 

оцінюється як «підвищений» та коливається в межах Pz_st ≈ 0,20’0,25. 

Результати геохімічного моніторингу у місцях зберігання 

непридатних ХЗЗР показують перевищення гранично допустимих 

концентрацій окремих забруднюючих речовин (ЗР) в 5,0’32,0 рази. Для 

більшості місць проведення моніторингу екологічний стан ґрунтів 

оцінюється в діапазоні «посередній» – «важкий» з екологічними ризиками 

на рівні «значний» – «високий». 

Оцінка забруднення ДВ у Придунайському регіоні України 

проводилась на ділянці між м. Рені та гирловою частиною р. Дунай, а 

також в придунайських озерах (лиманах). 

Просторовий аналіз показників забруднення ДВ на українській 

ділянці р. Дунай показує, що найбільше забруднення спостерігається на 

транскордонній ділянці в районі м. Рені, де фіксується перевищення ГДК 

по свинцю (в 1,70’4,95 рази) та міді (в 2,30’2,70 рази). На ділянці річки в 

районі м. Ізмаїл показники якості ДВ в цілому відповідають встановленим 

ГДК, однак, за міддю забруднення ґрунтів дна становить 1,25’1,50 ГДК. 

Проведений аналіз забруднення ДВ у придунайських озерах показав, 
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що в цілому вони відповідають встановленим вимогам щодо якості 

ґрунтів, за виключенням озер Кугурлуй, Ялпуг та Китай, де експертна 

оцінка визначає рівень – «незадовільний». ГДК перевищені у озерах 

Кугурлуй і Ялпуг по трьом ЗР – свинцю (1,77 ГДК), цинку (1,55 ГДК) і міді 

(2,6 ГДК). Причому забруднення ДВ оз. Кугурлуй свинцем спостерігається 

в безпосередній близькості від протоки, що з‘єднує озеро з Дунаєм, і може 

бути обумовлено надходженням цієї ЗР з водами р. Дунай, що формують 

ДВ у безпосередній близькості від з‘єднувальної протоки. 

Рівень екологічного ризику для всієї української ділянки р. Дунай 

оцінюється в діапазоні експертних оцінок «підвищений» – «значний», а 

для забруднення ДВ у придунайських озерах (лиманах) – «підвищений» 

(54,5%) – «значний» (45,5%). 

При проведенні оцінки ризиків забруднення ДВ у водоймах регіону 

слід враховувати, що ДВ є приймаючим середовищем, а також вторинним 

джерелом ЗР, присутніх у воді. Ерозійні процеси, що пов‘язані з 

динамікою руслових потоків та вітро-хвильових впливів, обумовлюють 

ризики виникнення вторинного забруднення довкілля (у т. ч., води). 

Визначення ДВ як потенційного джерела вторинного забруднення 

повинно проводитися з урахуванням оцінки довготривалої взаємодії 

забруднених ґрунтів дна з поверхневими водами в межах системи «розчин 

– завись – шар донних відкладень» та може бути здійснено відповідно до 

рекомендацій, представлених у роботі [3]. 

Отримані в даному досліджені результати можуть бути спрямовані на 

формування комплексної стратегії ефективного та сталого управління 

природними ресурсами регіону на основі інструментів і механізмів, 

націлених на вирішення проблем соціально-економічного розвитку з 

урахуванням ймовірного впливу дестабілізуючих факторів. 
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