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ЗАБРУДНЕНІСТЬ ҐРУНТІВ МІСТА МЕЛІТОПОЛЬ ВАЖКИМИ 

МЕТАЛАМИ 

 

Викиди промислових підприємств, автотранспорту та побутові відходи 

являються причиною забруднення ґрунтів хімічними речовинами. Серед 

переліку забруднювачів, через свою небезпечність, особливе місце займають 

важкі метали. Наявність рухомих форм важких металів навколо м. Мелітополь 

зафіксовано у радіусі до 50 км, особливо у 10-15 км зоні. За даними лабораторії 

аналітичного контролю Державного управління екології та природних ресурсів 

в Запорізькій області тут виявлено забруднення на цинк, свинець, мідь, кадмій, 

ртуть. 

За результатами досліджень КП «Південукргеологія» Білозірської 

геологорозвідувальної експедиції (с.м.т. Михайлівка Запорізької області) в ході 

літохімічного випробування ґрунтів виявлено, що основними забруднювачами 

ґрунтів м. Мелітополь -  є цинк, свинець та олово. 

Вміст цинку на більшій частині міста коливається від 66 до 132 мг/кг. В 

центральній та південній частинах концентрація цинку знаходиться в межах від 

200 до 500 мг/кг.  

Аномальні концентрації цинку в ґрунтах були зафіксовані в південній 

частині міста (перехрестя вулиць Панаса Мирного і Івана Алєксєєва) і склали 

1000 мг/кг, а також в центральній частині (район центрального автовокзалу), де 

вміст сягає 2000 мг/кг. 

Близько 60% ґрунтів м. Мелітополя забруднені свинцем. Вміст свинцю 

перевищує ГДК. Концентрація свинцю в ґрунтах коливається від 30 до 60 мг/кг, 

а на окремих ділянках в центральній, південно-східній і південній частинах 

міста сягає 100 мг/кг. Аномальні концентрації свинцю, як і цинку, були 

зафіксовані в районі центрального автовокзалу і сягали 150 мг/кг (при ГДК 30 

мг/кг). 

Вміст олова в ґрунтах м. Мелітополя на більшій території коливається від 

3 до 6 мг/кг. Слід відмітити, що центральній частині міста концентрація олова 

коливається від 6 до 9 мг/кг, сягаючи місцями 10 мг/кг. 

Ґрунти м. Мелітополя в інтервалі 0-15 см, в основному, мають мінімальний 

ступінь забрудненості (СПК не перевищує 8 одиниць). Лише в центральній 

частині, на невеликих ділянках ґрунти середньо і сильно забруднені. Небезпеку 

викликає стан ґрунтів в районі міської лікарні (проспект Богдана 

Хмельницького). Тут СПК ґрунтів сягає 59 одиниць. Тому на цій ділянці 

необхідно виконати детальні дослідження. Аномальне забруднення ґрунтів на 

невеликій ділянці, по СПК, було виявлено в східній частині міста (перехрестя 

вулиць Інтеркультурної і Олександра Невського. Сумарний показник 

концентрації тут склав 254 одиниці. При цьому основний внесок в розрахунок 

СПК дає срібло. Коефіцієнт концентрації срібла склав 250 одиниць. Сумарний 
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показник концентрації ґрунтів, в інтервалі 0-3 см, на значній території не 

перевершує 8 одиниць. 

Як і в інтервалі 0-15 см, такі в інтервалі 0-3 см підтверджується 

забрудненість ґрунту в районі міської лікарні і в південній частині міста. На 

даних ділянках ґрунти відносяться до сильно забруднених (СПК 33-64). На 

перехресті вулиць Інтеркультурної і Олександра Невського ґрунти максимально 

забруднені. Також, як і в інтервалі 0-15 см, основний внесок в розрахунок СПК 

дає срібло. Коефіцієнт концентрації срібла склав 150 одиниць. 

Результати проведених геолого-екологічних досліджень показали 

наявність забрудненості ґрунтів м. Мелітополя. Основним забруднювачем 

ґрунтів є свинець, який відноситься до ІІ класу небезпеки. Отримані відомості 

ставлять конкретні питання забруднення навколишнього середовища для 

подальшого вивчення взаємозв’язків між джерелом забруднення і навколишнім 

середовищем. В зв’язку з цим визначається необхідність продовження 

геоекологічних досліджень. Мета досліджень – це деталізація екологічної 

обстановки, виявлення конкретних джерел забруднення, вихід на кількісний 

рівень опису, вивчення взаємозв’язку забруднення середовища і здоров’я  

населення. 

В питаннях забруднення ґрунтового покриву міської території ключове 

місце займає проблема токсичних викидів автотранспорту. Пропонується 

провести наступні заходи з попередження і контролю негативного впливу 

токсичних викидів автотранспорту на ґрунти та здоров’я міського населення: 

- для контролю токсичності викидів автомобілів необхідно створити 

в м. Мелітополі сітку постійно діючих постів по контролю токсичності 

викидів і регулюванню моторів автомобілів; 

- вздовж транспортних магістралей спостерігається підвищений вміст 

свинцю. Свинець викидається з вихлопними газами в вигляді тетраетил 

свинцю, що є надзвичайно токсичною речовиною, несприятливо впливає на 

розумовий розвиток дітей. В зв’язку з цим необхідно віднести дитячі 

майданчики від великих магістралей. Не допускати будівництва гаражів і 

автостоянок поблизу дитячих закладів. 

- для спостереження за екологічним станом необхідна організація 

інформаційно-аналітичного центру екологічного моніторингу м. Мелітополя. 
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ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ  КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ  ШКОЛЯРІВ 

ЧЕРЕЗ ДІЯЛЬНІСНИЙ ПІДХІД У НАВЧАННІ 

 

Ключова компетентність нами  розглядається  як готовність особистості 

до успішного розв'язання життєвих завдань і здійснення життя як 


