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На основі вивчення та аналізу літературних джерел показано, що проблема просторового розповсюджен-
ня вуглеводневого забруднення у межах басейнової геосистеми практично не досліджувалась. Має місце 
також недосконалість системи оцінки впливу вуглеводневих забруднень на геоекологічний стан нафто-
газоносних територій, що не дозволяє отримувати об’єктивну інформацію щодо екологічної небезпеки 
рівня вуглеводневого забруднення компонентів ландшафту нафтопродуктами та своєчасно здійснювати 
природоохоронні заходи.
Ключові слова: басейнова екосистема, нафтопродукти, компоненти ландшафту, вуглеводневе забруднен-
ня, ґрунти, донні відклади, поверхневі води. 

Постановка проблеми. Надзвичайно небез-
печним джерелом забруднення території 

є нафтогазопереробні підприємства, в районах 
розташування яких створюються локальні пля-
ми – так звані «техногенні поклади» вільних 
нафтопродуктів. На цей час на території Укра-
їни загальна площа таких плям сягає 30 тис. га. 
Утворились «техногенні поклади» в результаті 
надходження техногенних потоків від об’єктів 
широко розгалуженої структури нафтогазопе-
реробної галузі, складів паливно-мастильних 
матеріалів та при виникненні аварійних витоків 
нафтопродуктів [1]. Скопичення плям нафтопро-
дуктів у геологічному середовищі – це надзви-
чайно небезпечне джерело забруднення ґрунтів 
зони аерації, підземних вод, свердловин питних 
водозаборів та водних об’єктів, розташованих 
нижче за техногенним потоком від джерела за-
бруднення [2; 3].

Вуглеводневе забруднення геологічного та су-
міжних з ним середовищ має свої особливості за 
характером впливу на геосистеми у зв’язку з тим, 
що нафтопродукти мають багатокомпонентний 
різноманітний хімічний склад. Основними ха-
рактеристиками складу нафтопродуктів, які ви-
значають їх вплив на екологічний стан території 
і на біотичну складову екосистем, є вміст легкої 
фракції циклічних вуглеводнів, твердих парафі-
нів, смол, асфальтенів та сірки. Легка фракція 
нафтопродуктів – це прості низькомолекулярні 
метанові (алкани), нафтенові (циклопарафіни) 
та ароматичні вуглеводні. Метанові вуглеводні, 
володіючи наркотичними властивостями, чинять 
токсичну дію на ґрунтові і водні організми. До ци-
клічних належать нафтенові та ароматичні вуг-
леводні. Загальний вміст нафтенових вуглевод-
нів у складі нафтопродуктів змінюється від 35 до 
60%; вміст ароматичних вуглеводнів складає від 
20 до 40%, основна маса яких належить бензолу. 
Ароматичні вуглеводні – найбільш токсичні ком-
поненти. Наслідки вуглеводневого забруднення 
природного середовища визначаються сукупніс-
тю факторів: кількістю та хімічним складом на-
фтопродуктів, характером взаємодії абіотичних 
умов та біотичної складової екосистем. Від су-

купної дії цих факторів залежить, адаптується 
екосистема до вуглеводневого навантаження, чи 
буде деградувати [4].

При вуглеводневому забрудненні території 
створюються техногенні міграційні потоки на-
фтопродуктів, основне навантаження від яких 
приймають ґрунти, підземні та поверхневі води.

Головними джерелами забруднення геологіч-
ного середовища нафтопродуктами є розливи на-
фти і нафтопродуктів, стічні води і викиди нафто-
перегінних заводів і нафтохімічних підприємств.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
При забрудненні нафтопродуктами ґрунтів від-
буваються порушення екологічної рівноваги в ге-
осистемі, зниження продуктивності земель, зміна 
морфологічних характеристик та фізико-хіміч-
них властивостей ґрунтів, створюється загроза 
потрапляння нафтопродуктів у підземні та по-
верхневі води [5]. 

Забруднення ґрунтів нафтопродуктами зу-
мовлює зміни їх фізико-хімічних властивостей: 
склеювання структурних частин ґрунту нафтою 
призводить до значного зростання в'язкості 
і щільності ґрунтової маси, що погіршує його по-
вітряно-водний режим; ґрунти, просочені емуль-
сією нафтопродуктів, втрачають здатність вби-
рати і утримувати вологу [6]. Через забруднення 
ґрунтового покриву нафтопродуктами виникають 
анаеробні умови, змінюється окисно-відновлю-
вальний потенціал, порушується вуглецево-азот-
ний баланс. Витоки нафтопродуктів з високим 
вмістом важких фракцій вуглеводнів утворюють 
на поверхні ґрунту щільну, в'язку бітумінозну 
кірку, яка утруднює газообмін між атмосферою 
і ґрунтом [7; 8]. 

Порушення слабких ґрунтових структур і дис-
пергування ґрунтових часток супроводжуються 
зниженням водопроникності ґрунтів. За рахунок 
забруднення нафтопродуктами в ґрунтах різ-
ко зростає співвідношення між вуглецем і азо-
том, зменшується вміст рухомих форм фосфору 
та калію, внаслідок чого погіршуються водний, 
повітряний та поживний режими, порушується 
кореневе живлення рослин, гальмується їх ріст 
і розвиток [9].
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Потрапляючи на поверхню землі і мігруючи 
в ґрунт, нафтопродукти забруднюють ґрунтовий 
покрив і підземні води, у результаті чого родю-
чий шар землі не відновлюється протягом три-
валого періоду часу. Пояснюється це тим, що із 
ґрунту витісняється кисень, необхідний для жит-
тєдіяльності організмів. 

Через наявність ароматичних і поліциклічних 
вуглеводнів та інших сполук нафтопродукти ток-
сичні для ґрунтової біоти, тому ґрунти дуже по-
вільно самовідновлюються шляхом біологічного 
розкладання нафти та нафтопродуктів. Ґрунт – 
біологічно активне середовище, у яком живе ве-
личезна кількість різних організмів. Визначальна 
роль у деструкції нафтопродуктів у ґрунті на-
лежить мікроорганізмам, які здатні засвоювати 
широкий спектр вуглеводнів, у тому числі й най-
більш токсичні [10]. Ґрунти, що підлягають впливу 
нафтопродуктів, характеризуються специфічною 
мікрофлорою зі сталим видовим складом. Загаль-
ноприйнято, що головну роль у розкладанні вугле-
воднів у ґрунті відіграє бактеріальна мікрофлора, 
переважна частина якої належить мікроорганіз-
мам роду Pseudomonas. У складі бактеріальної 
мікрофлори нафтозабруднених ґрунтів домінують 
також представники родів Vibrio, Arthrobacret, 
Aeromonas та ін. Більшість досліджень, які прово-
дились у різних біоклиматичних зонах, свідчать, 
що ґрунтові мікроорганізми відповідають на на-
фтохімічне забруднення підвищенням валової чи-
сельності й посиленням активності. У той же час 
знижується видова розмаїтість мікроорганізмів за 
рахунок відбору видів з підвищеною метаболіч-
ною активністю й зміною у зв'язку з цим структу-
ри комплексу ґрунтових мікроорганізмів [11].

Є відомості про вплив нафтопродуктів на рос-
линні організми. За даними [12], вплив нафтопро-
дуктів на рослини обумовлено як їх безпосеред-
нім токсичним впливом, так і трансформацією 
ґрунтового середовища. Надходячи в клітини 
рослин, нафтопродукти викликають токсичні 
ефекти. Вони проявляються у швидкому ушко-
дженні, руйнуванні, а потім і відмиранні всіх 
живих, активно функціонуючих тканин рослин 
у вегетуючому стані. 

Виклад основного матеріалу. Ґрунтові тва-
ринні організми є одним із важливих компонентів 
наземних геосистем і виконують багатофункціо-
нальну роль у процесах трансформації органіч-
них речовин. Вплив вуглеводневого забруднен-
ня на ґрунтові тваринні організми визначається, 
насамперед, інтенсивністю забруднення. У зоні 
найбільш інтенсивного забруднення великі без-
хребетні зникають повністю, чисельність дрібних 
безхребетних різко знижується. При поверхнево-
му забрудненні в окремих групах (кліщі, ногох-
востки) спостерігається короткочасна стимуляція, 
що змінюється на різке пригнічення їх життєді-
яльності. При більш сильному забрудненні в зоні 
нафтової плями зникають як великі, так і дрібні 
безхребетні. Основна маса ґрунтових тварин гине 
в перші дні після забруднення при концентрації 
нафтопродуктів 5-10 кг/м2, через 3 дні після за-
бруднення чисельність дрібних членистоногих 
зменшується в 10 разів, а основна частина вели-
ких безхребетних гине через 2 місяці після за-
бруднення. Найбільш токсичні для ґрунтових тва-
рин легкі фракції нафтопродуктів [13].

Нафта і нафтопродукти являють собою най-
більш розповсюдженими й екологічно небезпечни-
ми забруднюючими сполуками водного середовища.

У роботі [14] детально охарактеризовано 
можливі джерела надходження нафтопродуктів 
у підземні та поверхневі води, наведено кількіс-
ні дані щодо впливу вуглеводневого забруднення 
на якість водного середовища в різних країнах 
світу. Значні об’єми нафтопродуктів надходять 
у поверхневі води в процесі їх транспортування 
водним шляхом, зі стічними водами нафтогазо-
видобувних та переробних підприємств. У зоні 
нафтогазопромислів забруднення ґрунтових вод 
пов’язано з інфільтрацією нафтопродуктів зі 
ставків-відстійників, земляних амбарів, інших 
резервуарів. Забруднення може відбуватися та-
кож внаслідок розливів нафтопродуктів на по-
верхню землі при аваріях на нафтогазопрово-
дах, перетіканні вод, що містять нафтопродукти, 
у водоносні горизонти і таке ін.

Таким чином, у стічні води нафтопереробних 
виробництв надходить велика кількість забруд-
нюючих речовин, з яких найбільш значимі кін-
цеві продукти переробки нафти: нафтопродук-
ти, нафтенові кислоти, їх солі, деемульгатори, 
смоли, феноли, бензол, толуол. Вміст окремих 
хімічних сполук в таких стічних водах колива-
ється в широких межах. Як видно із наведеного, 
нафтопродукти – це складна суміш органічних 
сполук, більшість з яких є екологічно небезпеч-
ними для водних екосистем. 

Потрапляючи у водний об’єкт, нафтопродукти 
можуть знаходитись у різних міграційних фор-
мах: розчиненій, емульгованій, сорбованій на за-
вислих речовинах і в донних відкладах, а також 
у вигляді плівки на поверхні води. Нафтова плів-
ка й емульговані частки, залежно від сили і на-
прямку вітру та швидкості течії води, можуть 
переміщуватися на значні відстані від джерела 
забруднення, або викидатися на берег, забрудню-
ючи берегову смугу, що може служити джерелом 
вторинного забруднення води, або осідати на дно. 
Таким чином, легкі фракції у вигляді плівки або 
водяного розчину отруюють організми, що жи-
вуть у товщі води, а важкі фракції, потрапляючи 
на дно, знищують донні організми. Донні відклади, 
просочені нафтопродуктами, служать також вто-
ринним джерелом забруднення водних об’єктів. 

Нафтопродукти навіть у малих концентраціях 
шкідливі для водних організмів. Здатність нафто-
продуктів до розтікання, прилипання, плівкоут-
ворення на границях середовищ створює важко 
переборні для життєво важливих газів і рідин 
бар'єри. Плівка нафти заважає й віддачі водо-
ростями кисню, який вони продукують. 

Забруднення водних об’єктів нафтопродук-
тами може призводити до: порушення газо- 
та водообміну між атмосферою і поверхнею 
води; зміни температурного режиму вод; при-
гнічення та загибелі водних організмів внаслі-
док отруєння; появи неприємного запаху і смаку 
води, погіршання смакової якості риби; злипання 
пір'я у водоплавних птахів; розчинення жиру на 
поверхні шкіри тварин, що призводить до їх за-
гибелі від переохолодження.

Шкідливий вплив нафтопродуктів на рибу 
є залежним від розчинності у воді легких вугле-
воднів, які чинять летальний ефект на риб при 
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дуже низьких концентраціях. Ще більш токсич-
ними для риб є нафтенові кислоти. Крім прямої 
токсичної дії на риб, нафтопродукти, що надхо-
дять у водні об’єкти, знищують нерестовища і на-
гульні угіддя, перешкоджають природній аерації 
і порушують процеси самоочищення води. Водні 
об’єкти, що забруднені нафтопродуктами, втра-
чають рибогосподарську цінність на довгий час, 
а часто назавжди. Нафтопродукти псують якість 
рибної продукції. Встановлено, що наявність 
у воді навіть незначних концентрацій нафтопро-
дуктів (0,1 мг/л) надає м'ясу риб непереборний ні 
при яких технологічних обробках присмак і за-
пах нафти. Така риба стає непридатною навіть 
для згодовування тваринам й знищується.

В останні десятиріччя, як одному із чинників, 
що негативно впливають на здоров’я людей, осо-
блива увага приділяється забрудненню навколиш-
нього природного середовища нафтопродуктами. 
Це пов’язано з тим, що за численними літера-
турними даними [15; 16] виявлена чітка кореля-
ція між наявністю вуглеводнів у навколишньому 
середовищі і патологічними змінами щитовидної 
залози. Так, при обстеженні стану щитовидної 
залози у 4500 осіб, найбільшу кількість захворю-
вань (до 20%) на вузловий зоб було зафіксовано 
у працівників нафтопереробного підприємства.  
При цьому у робітників нафтогазопереробної 
промисловості, порівняно навіть з робітниками 
хімічних підприємств, статистично достовірне 
збільшення патології щитовидної залози було ви-
явлено у 30-39 річному, в той час як у працівників 
хімічної промисловості у 40-50 річному віці.

У роботі [14] наведено приклади впливу різ-
них вуглеводнів на організм людини: алкани, 
гексан, октан, декан та інші можуть викликати 

невропатію; бензол при потраплянні в організм 
людини порушає функцію печінки та нирок, чи-
нить вплив на нервову систему; толуол викликає 
подразнення шкіри та негативно впливає на зір; 
ксилол при постійному вдиханні викликає атак-
сію, подразнює дихальні шляхи, порушує коор-
динацію руху; етилбензол при вдиханні призво-
дить до розладу зору і сну та функції дихання. 

Таким чином, дослідженнями ряду авторів 
встановлено, що одним із факторів ризику для 
здоров’я людей є їх перебування в умовах за-
бруднення навколишнього природного середови-
ща нафтопродуктами.

Узагальнюючи наведену у даному розділі ін-
формацію можна зробити висновок, що постій-
не вуглеводневе забруднення геосистем навко-
лишнього природного середовища призвело до 
формування в наземних та водних екосистемах 
специфічних об’єктів, так званих «Chemical Time 
Bombs» [17] – довго живучих вторинних джерел 
забруднення, які можуть призводити до безпе-
рервної дестабілізації природних геосистем.

Формування та подальша трансформація оре-
олів вуглеводневого забруднення навколишньо-
го природного середовища у просторі і часі – це 
складний, багатоаспектний процес, який здатний 
призвести до дуже небезпечних екологічних на-
слідків.

Висновки. Аналіз наукових праць з питань 
розповсюдження і міграції нафтопродуктів 
у компонентах ландшафту показав, що даній 
проблемі присвячено багаточисельні публікації 
вітчизняних та зарубіжних авторів, однак осо-
бливості просторово-часового розповсюдження 
вуглеводневого забруднення в умовах басейнової 
геосистеми практично не досліджувались.
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Крайнюков А.Н., Кривицкая М.И., Крайнюков А.А.
Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина

ВЛИЯНИЕ УГЛЕВОДОРОДНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ  
НА КОМПОНЕНТЫ ГЕОСИСТЕМЫ

Аннотация
На основе изучения и анализа литературных источников показано, что проблема пространственного 
распространения углеводородного загрязнения в пределах бассейновой геосистемы практически не 
исследовалась. Имеет место также несовершенство системы оценки воздействия углеводородного за-
грязнения на геоэкологическое состояние нефтегазоносных территорий, что не позволяет получать 
объективную информацию об экологической опасности уровня углеводородного загрязнения компо-
нентов ландшафта нефтепродуктами и своевременно осуществлять природоохранные мероприятия.
Ключевые слова: бассейновая экосистема, нефтепродукты, компоненты ландшафта, углеводородное 
загрязнение, почвы, донные отложения, поверхностные воды.

Krainiukov A.N., Kryvytska M.I., Krainiukov A.А.
V.N. Karazin Kharkiv National University 

INFLUENCE OF CARBOHYDRATE POLLUTION  
TO GEOSYSTEM COMPONENTS

Summary
Based on the study and analysis of literary sources, it has been shown that the problem of spatial propa-
gation of hydrocarbon pollution within the basin geosystem was practically not investigated. There is also 
an imperfection of the system of assessing the impact of hydrocarbon pollution on the geoecological state 
of oil and gas territories, which prevents obtaining objective information on the environmental hazard of 
the level of hydrocarbon pollution of the landscape components of oil products and timely environmental 
protection measures.
Keywords: basin ecosystem, oil products, landscape components, hydrocarbon pollution, soils, bottom sed-
iments, surface waters.


