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проБлеМа еколоГічної БеЗпеки водноГо середовиЩа  
в уМовах антропоГеної евтрофікаЦії

У водозаборі «Відсічне» річки Тетерів протягом 2006–2008 ро-
ків виявлено основних збудників «цвітіння» води серед пред-
ставників угруповань планктонних водоростей та визначені 
найбільш небезпечні періоди забруднення водного середовища 
їх метаболітами. Проведено кореляційний аналіз розвитку угру-
повань водоростей в залежності від температурного режиму. 
За матеріалами досліджень побудовано адекватну математичну 
модель, що описує динаміку розвитку фітопланктону в водних 
екосистемах.
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1. вступ

Дослідження проблем екологічної безпеки сьогодні 
є одними з найактуальніших, бо від їх вирішення фак-
тично залежить і власне існування людини, і популяцій 
тваринного світу [1—4]. Питання, яке розглядається 
в роботі, відноситься до екологічної безпеки. Санітарний 
стан якості питної води є актуальним, оскільки через 
воду передаються збудники багатьох інфекційних захво-
рювань. Кількість таких захворювань, які передаються 
внаслідок вживання води, катастрофічно збільшується. 
Згідно з даними ВООЗ, від хвороб, пов’язаних із питною 
водою, потерпають щороку близько 2-х млрд. осіб [5].

2. постановка проблеми

Ґрунтові води також потерпають від мікробіологіч-
ного забруднення. Проблема полягає в тому, що мікро-

організми, які потрапили до ґрунтових вод, довго збері-
гаються і важко видаляються з водоносних горизонтів.

3. огляд існуючих рішень

Випадки контамінації підземних вод патогенною мі-
крофлорою можливі, на що вказують як лабораторні 
дані, так і епідеміологічні спостереження. Природним 
чинником забруднення підземних вод може бути наяв-
ність, так званих, гідрологічних «вікон», тобто ділянок 
на яких над водоносним горизонтом відсутній водо-
непроникний пласт. Через ці «вікна» поверхневі забруд-
нення можуть досягти водоносного горизонту [6—9].

Найнебезпечнішим є біологічне забруднення під-
земних вод алохтонними мікроорганізмами — хворобо-
творними бактеріями, кишковими вірусами, яйцями 
гельмінтів, поява яких пов’язана з життєдіяльністю лю-
дини і тварин. Патогенні мікроорганізми  потрапляють  
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у підземні води при фільтрації фекальних і господар-
сько-побутових стічних вод з індивідуальних систем (ви-
грібні ями, септики) і мереж централізованої каналізації, 
з ділянок розміщення тваринницьких ферм і комплек-
сів, зрошування неочищеними господарсько-побутовими 
стічними водами, із зливовими стоками з урбанізованих 
і сільськогосподарських територій.

Ступінь забруднення води патогенними (хвороботвор-
ними) мікробами визначають за наявністю в ній кишкової 
палички. У ряді країн такими організмами, окрім кишкової 
палички, є ентерококи, які відрізняються найбільшою 
стійкістю і виживаністю в зовнішньому середовищі. Ве-
лика концентрація санітарно-показових мікроорганізмів 
свідчить про забрудненість води і можливості вмісту 
у ній патогенних мікроорганізмів та вірусів [10—13]. 

У зв’язку з нераціональною діяльністю людей спо-
стерігається значне забруднення не тільки ґрунтів, які 
є фільтром для підземних вод, але й самих підземних 
вод. У випадку забруднення артезіанська або колодязна 
вода, не маючи власних «сил опору», надовго залиша-
ється небезпечною для здоров’я людини.

Метою статті є дослідження санітарний стан якості 
питної води децентралізованого водопостачання.

4. основна частина

Проведений аналіз санітарного стану питної води 
децентралізованого водопостачання показав, що її якість 
є незадовільною. Під час дослідження у ґрунтових водах 
визначали загальне мікробне число (ЗМЧ) та колі-індекс. 
На основі отриманих результатів визначали ступінь 
забрудненості води за епідеміологічним критерієм, який 
враховує небезпеку мікробного забруднення.

Встановлено, що ЗМЧ у ґрунтових водах дрібних 
парцелярних господарств, розміщених на дерново-під-
золистих ґрунтах, перевищення нормативу спостерігали 
восени у криницях 1-го об’єкту (186 КУО/см3) і 3-го 
об’єкту (117 КУО/см3). У криницях на 5-му об’єкті 
навесні спостерігали підвищення до 208 КУО/см3, а во-
сени до 146 КУО/см3, на фоні зниження влітку.

У ґрунтовій воді досліджуваних криниць на сірих 
лісових ґрунтах загальне мікробне число не перевищує 
норматив впродовж усього періоду. 

У криницях парцелярних господарств, розміщених 
на чорноземах спостерігали перевищення нормативу 
впродовж усього періоду дослідження із зростанням ЗМЧ 
навесні (до 226 КУО/см3) та восени (до 278 КУО/см3).

Різке зростання навесні та восени загального мікроб-
ного числа можна пояснити збільшенням кількості опадів 
і, відповідно, зростанням побутових стічних вод, стоками 
лікарень, лазень та інших джерел, а також можливим 
фекальним забрудненням. 

Дослідженнями встановлено, що колі-індекс взимку 
у всіх пробах ґрунтової води, відібраної з криниць пар-
целярних господарств на дерново-підзолистих ґрунтах, 
не перевищує нормативу, але вже навесні спостерігали 
різке підвищення даного показника, який коливався 
від 10 до 367 одиниць.

За рахунок збільшення кількості опадів і танення 
снігів навесні, зростає кількість поверхневого стоку, який 
потрапляє до ґрунтових вод, що є причиною різкого 
підвищення значення колі-індексу у даному періоді. 
Також криниці мають дзеркало води, яке не захищене 
ґрунтом, і забруднюючи речовини відразу попадають 

до води. Таке різке коливання показників свідчить про 
наявність і джерел фекального забруднення.

У криницях, розміщених на сірих лісових ґрунтах, 
взимку та навесні значення колі-індексу не перевищує 
нормативу, а влітку спостерігали різке підвищення, яке 
коливалося від 57 до 80 одиниць, окрім досліджувано-
го 6-го та 9-го об’єктів, де таке підвищення виявлено 
восени (180 од.).

Причиною зростання влітку колі-індекса є сприятливі 
погодні умови для розмноження мікроорганізмів. Восени 
разом із опадами до ґрунтових вод потрапив поверхне-
вий стік, який включав у себе і побутові стічні води. 

У ґрунтових водах парцелярних господарств, роз-
міщених на чорноземах, значне зростання спостеріга-
ли навесні, яке коливалося від 10 до 55 одиниць, та 
восени (13 і 33 од.).

Проведено комплексне оцінювання рівня забрудне-
ності води за епідеміологічним критерієм (табл. 1).

таблиця 1

Ступінь забруднення води у криницях парцелярних господарств  
за епідеміологічним показником

Розміщення криниць
№ 

об’єкту

Епідеміологічний показник

зима весна літо осінь

На дерново-
підзолистих ґрунтах

1 1 2,15 47 30,3

2 1 7,65 2,65 1

3 1 20,5 1 2,7

4 1 12,65 2,15 12,2

5 1 62,04 16,1 1,23

На сірих лісових 
ґрунтах

6 1 1 12,2 27,15

7 1 1 10 1

8 1 1 13,9 7,7

9 1 1 1 30,5

На чорноземах

10 1,3 9,5 3,7 1,9

11 1,3 5,04 2,2 3,6

12 1 2,2 1,2 6,2

13 1 8,5 1 1,8

На території парцелярних господарств дерново-підзо-
листих ґрунтів взимку ґрунтова вода мала допустимий 
рівень забруднення за епідеміологічним критерієм. Ви-
сокий рівень забруднення, що потребує спеціальних за-
ходів очищення води, виявили навесні (12,65—62,04 од.), 
влітку (16,1 та 47 од.) та восени (12,2 та 30 од.). Інші 
проби води помірно забруднені. На території сірих лісо-
вих ґрунтів ґрунтова вода, в основному, мала допусти-
мий рівень забруднення за епідеміологічним критерієм.  
У деяких пробах спостерігали високий рівень забруд-
нення води влітку (12,2 та 13,9 од.) та восени (27,15 
та 30,5 од.). У ґрунтових водах чорноземів м. Пиря-
тин порівняно з іншими парцелярними господарствами, 
впродовж усього періоду дослідження не спостерігали 
високий рівень забруднення.

Якщо вода має допустимий рівень забруднення, то 
вона є придатною для питного водокористування на-
селенням. Помірний рівень забруднення свідчить про 
відому небезпеку для населення, що може призвести до 
появи початкових симптомів у людей. Вода з високим 
рівнем забруднення вказує на недопустиме  використання  
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даного об’єкта для питного водопостачання і, відпо-
відно, вживання такої води може призвести до появи 
симптомів інтоксикації і розвитку віддалених ефектів 
у людей [14].

Отже, отримані результати говорять про незадовіль-
ний стан ґрунтових вод, як джерел децентралізованого 
водопостачання, і, відповідно, можуть бути причиною 
захворювання людей на інфекційні і неінфекційні хво-
роби. У криницях досліджуваних територій необхідно 
проводити аналізи на виявлення патогенної мікрофло-
ри, особливо навесні та восени, оскільки спостерігали 
зростання кишкової палички.

5. висновок

Для забезпечення населення питною водою із дже-
рел децентралізованого водопостачання, яка відповідає 
вимогам епідеміології і гігієнічних норм, необхідно по-
стійно контролювати мікробіологічні показники води та 
своєчасно проводити дезінфекцію криниць на території 
дрібних парцелярних господарств.
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аналиЗ санитарноГо состояния качества питьевой 
воды деЦентралиЗованноГо водоснаБжения

Показана важность проведения микробиологического мо-
ниторинга питьевой воды децентрализованного водоснабже-
ния. Проведена комплексная оценка уровня загрязнения воды 
по эпидемиологическим показателем и выявлена зависимость 
качества подземных вод от сезонных изменений на примере 
парцеллярных хозяйств. 

ключевые слова: грунтовая вода, общее микробное число, 
коли-индекс, эпидемиологический показатель, децентрализо-
ванное водоснабжение.
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вплив орГанічних кислот та 
фунГіЦидів на сіянЦі сосни і дуБа 
ЗвичайноГо в лісових роЗсадниках

При вирощуванні стандартних сіянців сосни звичайної в умовах розсадника, вони масово 
уражуються збудникам Fusarium spp., Alternaria spp., Botrytis spp. Одним із ефективних способів 
підвищення резистентності садивного матеріалу до цих збудників є обробка насіння і сіянців 
розчинами ацетилсаліцилової та антранілової кислот. Представлені результати порівняльного 
впливу фунгіцидів на ріст, розвиток і резистентність хворобам сіянців сосни звичайної та дуба 
звичайного.

ключові слова: збудники хвороб, ацетилсаліцилова кислота, антранілова кислота, фунгіциди.

левченко в. Б.,  
Шульга і. в.


