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Сучасне сільське господарство важко уявити без пестицидів. Їхнє використання різко 
знижує втрати врожаїв сільськогосподарських культур та в 2-3 рази зменшує затрати на 
виробництво сільськогосподарської продукції. Масштаби застосування пестицидів 
неухильно зростають, їхнє річне виробництво в світі перевищує 2 млн. тон, a асортимент 
налічує понад 100 тисяч найменувань. Світовий попит на пестициди щорічно збільшується 
на 2,9 %, а в 2014 р. оборот ринку пестицидів складав 52 млрд. дол. США [1]. 

Однак усі пестициди є отруйними речовинами не тільки для певної шкідливої для 
людини форми життя, але і для корисних мікроорганізмів, птахів, тварин та людини. B 
загальному випадку пестицид, який виявив відповідний вплив на шкідника, повинен 
руйнуватися, утворюючи безпечні продукти розкладання. Проте більшість пестицидів 
являють собою стійкі важкорозчинні сполуки, з яких використовується за призначенням 
лише 4-5 % від внесеної кількості препарату. Інша кількість розсіюється в екосистемі, 
потрапляючи в ґрунти, рослини й інші компоненти навколишнього середовища, що створює 
складні екологічні проблеми, особливо при систематичній обробці великих площ [2]. 

Особливо стійкими до всіх видів розкладання є хлорорганічні інсектициди (ХОП) – 

гексахлорциклогексан (гексахлоран, ГЦХГ), дихлордифенілтрихлоретан (ДДТ) та інші, які 
можуть зберігатися в ґрунтах десятиріччями, накопичуватися, мігрувати і виявлятися навіть 
у місцях, які знаходяться на значній відстані від їхнього безпосереднього систематичного 
застосування [3]. 

Основна проблема, пов’язана з екологічними наслідками широкого застосування 
пестицидів, полягає в тому, що практично всі вони є речовинами, чужорідними для живої 
природи. Більшість із них, і в першу чергу – хлорорганічні пестициди, володіючи 
гідрофобними властивостями, переміщаються трофічними ланцюгами і концентруються в 
жирових тканинах, часто забезпечуючи високі коефіцієнти біоакумуляції. В результаті 
високі концентрації пестицидів накопичуються в живих організмах навіть при початково 
незначних рівнях у навколишньому середовищі. 

У зв’язку з глобальним поширенням пестицидів виникла необхідність постійного 
спостереження за ступенем забруднення природних середовищ, виявлення найбільш 
вразливих компонентів екосистем, насамперед представників фауни, з точки зору 
накопичення в їхніх організмах хлорорганічних сполук і віддалених ефектів їх токсичного 
впливу. 

Забруднення стійкими хлорорганічними пестицидами ґрунтів фонових районів, якими 
є об’єкти природно-заповідного фонду, обумовлено, головним чином, дією регіонального і 
глобального перенесення цих речовин від місць їх застосування [4]. 

Мета дослідження полягає в оцінці токсичності ґрунтів природно-заповідного фонду 
(ПЗФ) Луганської області на вміст залишків хлорорганічних пестицидів. 

Для досягнення цієї мети поставлені такі дослідницькі завдання: 
- провести огляд інформаційних літературних джерел; 
- опрацювати методику наукового дослідження; 
- надати характеристику об’єктів дослідження; 
- встановити вміст залишків хлорорганічних пестицидів ДДТ та ГЦХГ у ґрунтах 

об’єктів ПЗФ Луганської області. 
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Ґрунтові проби відбиралися на території трьох об’єктів природно-заповідного фонду 
Луганської області: у відділеннях Луганського природного заповідника – Стрільцівському 
степу і Станично-Луганському заповіднику та в ботанічному заказнику Юницького. На 
кожному з об’єктів було закладено по 5 дослідних ділянок на різних елементах ландшафту. 
Проби відбиралися з глибини 0-5 та 5-20 см згідно з діючим ДСТУ [5]. 

Кількість пестицидів визначалася методом газорідинної хроматографії з 
використанням електронно-захватного детектора [6]. 

Результати проведених досліджень відображені в таблиці 1. 
Таблиця 1  

Вміст хлорорганічних пестицидів  
у ґрунтах об’єктів природно-заповідного фонду Луганської області 

 

 

Місце відбору зразків ґрунту 

Глибина відбору, 
см 

Залишки  ХОП, 
мг/кг  ґрунту 

ГХЦГ ДДТ 

Стрільцівський  степ 

Дослідна ділянка 1 
0–5 – 0,015 

5–20 – – 

Дослідна ділянка 2 
0–5 0,045 0,012 

5–20 0,075 – 

Дослідна ділянка 3 
0–5 – 0,003 

5–20 – – 

Дослідна ділянка 4 
0–5 – 0,009 

5–20 – – 

Дослідна ділянка 5 
0–5 – 0,006 

5–20 – – 

Станично-Луганський  заповідник 

Дослідна ділянка 1 
0–5 0,0006 0,003 

5–20 – 0,001 

Дослідна ділянка 2 
0–5 – – 

5–20 – – 

Дослідна ділянка 3 
0–5 0,0050 0,002 

5–20 0,0023 0,002 

Дослідна ділянка 4 
0–5 – – 

5–20 – – 

Дослідна ділянка 5 
0–5 0,00017 0,005 

5–20 0,0009 0,002 

Ботанічний  заказник  Юницького 

Дослідна ділянка 1 
0–5 0,004 0,007 

5–20 0,001 0,002 

Дослідна ділянка 2 
0–5 – 0,007 

5–20 – 0,006 

Дослідна ділянка 3 
0–5 – 0,028 

5–20 0,0007 – 

Дослідна ділянка 4 
0–5 – 0,019 

5–20 – 0,011 

Дослідна ділянка 5 
0–5 – 0,027 

5–20 – – 

Гранично допустима концентрація 
(ГДК) 

 0,1 0,1 
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Із наведених даних видно, що на всіх досліджених об’єктах відзначаються фонові 
концентрації ДДТ і ГХЦГ (від 1 до 50 мкг/кг), які, як правило, більш ніж на порядок менші, 
ніж на оброблюваних полях, і ніколи не перевищують гранично допустимих концентрацій 
(які для обох пестицидів дорівнюють 0,1 мг/кг ґрунту). Що стосується просторового 
розподілу, то максимальні концентрації ДДТ з метаболітами, як і ГХЦГ, спостерігаються в 
місцях, які досить близько розміщені до джерел забруднень.  

У Стрільцівському степу залишки ГХЦГ зустрічаються на дослідній ділянці № 2 на 
глибині 0-5 і 5-20 см. Концентрація ГХЦГ вища на глибині 5-20 см. ДДТ зустрічається на 
всіх дослідних ділянках у поверхневому шарі 0-5 см; найбільша його концентрація 
зафіксована на дослідній ділянці № 1. 

У Станично-Луганському заповіднику ГХЦГ зустрічається на дослідних ділянках № 
1, № 3 і № 5. Найбільша його кількість спостерігається на глибині 0-5 см на дослідній ділянці 
№ 3. Залишки ДДТ також зустрічаються тільки на дослідних ділянках № 1, № 3 та № 5. 
Найбільша його кількість – на дослідній ділянці № 5 у верхньому шарі 0-5 см. 

У ботанічному заказнику Юницького ГХЦГ зустрічається на дослідних ділянках № 1 і 
№ 3. Найбільша його кількість – на дослідній ділянці № 1 у шарі 0-5 см. ДДТ зустрічається 
на всіх дослідних ділянках. Найбільша його кількість – на дослідній ділянці № 3 на глибині 
0-5 см. 

Таким чином, найбільші залишки ДДТ зафіксовані в ботанічному заказнику 
Юницького на дослідній ділянці № 3 на глибині 0-5 см, а найбільша кількість ГХЦГ 
зустрічається в Стрільцівському степу на дослідній ділянці № 2 на глибині 5-20 см. Це 
пояснюється тим, що ці місця досить близько розміщені до джерел забруднення. Мінімальна 
кількість ДДТ і ГХЦГ зустрічається в Станично-Луганському заповіднику . 

Висновки 

1. Вміст хлорорганічних пестицидів ДДТ і ГХЦГ у ґрунтах всіх досліджених об’єктів 
ПЗФ Луганської області знаходиться на рівні фонових концентрацій – від 1 до 50 мкг/кг, які 
більш ніж на порядок менші, ніж на оброблюваних полях агроландшафтів. 

2. Вміст хлорорганічних пестицидів ДДТ і ГХЦГ у ґрунтах всіх досліджених об’єктів 
ПЗФ в 10-100 разів менший гранично допустимих концентрацій цих пестицидів у ґрунтах. 

3. Зі збільшенням глибини ґрунту вміст залишків пестицидів зменшується, а 
максимальна їх кількість встановлена в поверхневому шарі ґрунту 0-5 см. 

4. Максимальні концентрації ДДТ та ГХЦГ спостерігаються в місцях, які досить 
близько розміщені до джерел забруднень агроландшафтів.  
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Демідова Н.В., Петренко С.В. 
 

Оцінка токсичності ґрунтів природно-заповідного фонду Луганської області на 
вміст хлорорганічних пестицидів 

У статті наводяться дані проведеної оцінки токсичності ґрунтів природно-заповідного 
фонду Луганської області на вміст залишків хлорорганічних пестицидів. Встановлено, що на 
всіх досліджених об’єктах вміст пестицидів ГХЦГ та ДДТ знаходиться в межах фонових 
концентрацій і на порядок менший встановлених ГДК. 

Ключові слова: хлорорганічні пестициди, токсичність ґрунтів, ГХЦГ, ДДТ, природно-

заповідний фонд. 
 

Демидова Н.В., Петренко С.В.  
 

Оценка токсичности почв природно-заповедного фонда Луганской области на 
содержание хлорорганических пестицидов 

В статье проведені данные проведенной оценки токсичности почв природно-

заповедного фонда Луганской области на содержание остаточных количеств 
хлорорганических пестицидов. Установлено, что на всех исследованных объектах 
содержание пестицидов ГХЦГ и ДДТ находится в пределах фоновых концентраций и на 
порядок меньше установленных ПДК. 

Ключевые слова: хлорорганические пестициды, токсичность почв, ГХЦГ, ДДТ, 
природно-заповедный фонд. 

 

Demidova N.V., Petrenko S.V.  

 

The Estimation to toxicity of soils of natural-protected territories of the Lugansk 

region on contents chlorine-organic pesticides 

In this article is determined estimation to toxicity of soils of natural-protected territories of 

the Lugansk region on contents chlorine-organic pesticides. It was stated, that on all explored object 

contents pesticides GHCG and DDT is found within background concentration and on order less 

installed at most possible concentration 

Key words: chlorine-organic pesticides, toxicity of soils, GHCG, DDT, natural-protected 

territories.  

  

11 

 



 
 
 
 
 
Молоді вчені: гіпотези, проекти, дослідження. Збірник наукових праць 

 
 
 
 
 
 
 
 

Відповідальний за випуск Мацай Н. Ю. 
Технічний редактор, коректор Вовк С. В. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Державний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», 
92703, м. Старобільськ, Луганська область, пл. Гоголя, 1, 

факультет природничих наук, кафедра біології. 

73 

 


	Молоді вчені: гіпотези, проекти, дослідження. Збірник наукових праць
	Відповідальний за випуск Мацай Н. Ю.
	Технічний редактор, коректор Вовк С. В.
	Державний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»,
	92703, м. Старобільськ, Луганська область, пл. Гоголя, 1,
	факультет природничих наук, кафедра біології.

