
Лекція 5 

ЕКОЛОГІЧНА ХІМІЯ ГІДРОСФЕРИ 

Гідросферою називають водну оболонку Землі, що розташована між атмосферою і 

земною корою, і представляє собою сукупність океанів, морів та водних об'єктів суші (річки, 

озера, водосховища, болота, підземні води), включаючи скупчення води в твердій фазі 

(сніговий покрив, льодовики). Океан складає 71%  поверхні землі, його середня глибина 4 

км, маса води 1,5·1018 т. Запаси води в гідросфері становлять майже 1,5 млрд. км3 (табл. 1). 

 

Таблиця 1 

Запаси води в гідросфері Землі 

Частина гідросфери Об’єм води, тис. км3 Об’єм  води в % загального обсягу 

океан 1 370 323 94,201 

підземні води 60 000 4,42 

У тому числі зони 

активного водообміну 
4 000 0,27 

льодовики 24 000 1,65 

озера 230 0016 

ґрунтова волога 75 0005 

пари атмосфери 14 0001 

річкові води 1,2 0,0001 

 

Наведені дані свідчать, що запаси солоної води колосальні, а прісної - дуже малі і 

складають лише близько 3% загального обсягу вод суші. Крім того, значна частина прісної 

води практично не використовується через свою недоступність - води льодовиків і підземні 

вод. Обсяг придатних для використання прісних вод становить 0,3% загального запасу 

гідросфери (приблизно 4 млн км3). 

Вода в атмосфері - це головним чином водяна пара і конденсат (крапельки води і 

крижані кристали). 

Біологічна вода - це вода, що міститься в живих організмах і рослинах, в яких її 

близько 80%. Загальна маса живої речовини біосфери близько 1400 млрд. тонн, відповідно 

маса біологічної води становить 1120 млрд. тонн, або 1120 км3. 

Вода - це єдина речовина на Землі, що існує в природі в трьох агрегатних станах: 

рідкому, твердому і газоподібному. Під дією сонячного тепла вода випаровується з 

природних водойм і водотоків - океанів, морів, річок, а також ґрунту. Водяна пара, легша 

повітря, піднімається у верхні шари атмосфери і конденсується в дрібні крапельки, 

утворюючи хмари. З хмар вода повертається на земну поверхню у вигляді атмосферних 

опадів - дощів і снігу. Таким чином вода надходить безпосередньо у водні об'єкти, а також 

збирається у верхніх шарах ґрунту, утворюючи поверхневі і ґрунтові води, які, стикаючись з 

мінеральними і органічними речовинами, частково розчиняють їх, формуючи хімічний склад 

природних вод. 

Внаслідок «парникового ефекту» температура земної поверхні може зростати і 

відбувається порушення теплового балансу Землі. Людська діяльність сприяє парниковому 

ефекту, відбуваються зміни клімату, це впливає і на глобальний кругообіг води. 

Передбачуване підвищення рівня моря не тільки створює проблему захисту прибережних 

районів від затоплення, але може привести до забруднення водних ресурсів (при затопленні 

хімічних виробництв, складів отруйних речовин, звалищ токсичних відходів і т.д.), а також 

збільшення частки солоної води по відношенню до прісної. В результаті потепління клімату і 

збільшення випарів, кількість опадів може зрости на 15%. При підвищенні температури на 2-

4оС в глобальному масштабі, можливо танення льоду і підвищення рівня Світового океану 

приблизно на 20 м з подальшими непередбачуваними екологічними наслідками. 

Величезну роль відіграє вода в живих організмах. Обмін речовин без неї неможливий; 

майже всі хімічні, фізіологічні та колоїдні процеси в організмі (асиміляція, дисиміляція, 

дифузія, осмос та ін.) протікають у водних розчинах або з обов'язковою участю води. 



Виняткові властивості води в загальній біологічній системі Землі пов'язані з її 

фізичними і хімічними властивостями. Вода (Н2О) - найпростіша стійка хімічна сполука 

гідрогену з оксигеном. При звичайних умовах це рідина без запаху, смаку і кольору. За 

шкалою Цельсія температура плавлення води прийнята за 0оС, а температура кипіння - за 

100оС. Існування води в чистому вигляді зумовлено і високою температурою замерзання, що 

забезпечує вимерзання домішок. Висока теплоємність води сприяла тому, що Світовий океан 

став регулятором клімату, перерозподіляючи тепло по поверхні землі. Найбільшу щільність 

вода має при 4°С (1г/см3), при 0°С щільність льоду 916,8кг/м3, а щільність води - 

999968кг/м3. Така залежність щільності води від температури дозволяє зберегтися в холодні 

періоди всій водній біосфері. При температурах до 4оС щільність льоду стає менше 

щільності води і лід спливає. При подальшому охолодженні відбувається перемішування 

густішої  холодної води з менш густішою теплою до тих пір, поки вся вода не досягне 

температури 4оС. Поверхневий шар стає легше глибинних шарів, і перемішування води 

припиняється, що призводить до утворення на поверхні води льоду, який служить тепловим 

бар'єром, що захищає гідросферу від переохолодження. 

Вода має здатність розчиняти дуже багато речовин, має високу діелектричну 

здатність, здатна до мимовільної електролітичної дисоціації з утворенням іонів: 

H2O + H + + OH-. 

Ці властивості води дозволяють з будь-якої природної системи отримати водний 

розчин електроліту, в якому можливе протікання багатьох процесів, неможливих в 

безводному середовищі. Багато речовин вступають з водою в реакцію обмінного 

розкладання, так звану реакцію гідролізу. Зміна фізичних властивостей водних розчинів 

майже лінійно залежить від концентрації розчинених у ній солей. 

З ростом населення Землі і збільшенням випуску промислової та 

сільськогосподарської продукції споживання води зростає. За оцінками Інституту світових 

ресурсів, 9000 близько км3 прісної води є для людської діяльності. Цей запас води достатній, 

щоб забезпечити 20 млрд. осіб на рік. За оцінками фахівців, безповоротне водоспоживання 

становить 150 км3 в рік (близько 1% стійкого стоку прісних вод). У середньому міське 

водоспоживання оцінюється в 450 л/добу на одну людину. З них 50% йде на господарсько-

питні, 20% на комунально-побутові та 30% на виробничі потреби. 

Головним споживачем води є сільське господарство, на частку якого припадає 

близько 70% всіх запасів прісної води. Велика потреба в воді і промисловості, де вона 

використовується для приготування і очищення розчинів, охолодження і нагрівання, 

транспортування сировини, теплоенергетичних цілей, видалення відходів, миття обладнання, 

тари, приміщень і т.д. Середній хімічний комбінат щодоби витрачає 1 - 2 млн. м3 води, 

теплоелектростанція - 300 км3 в рік. 

Якість води - це поєднання хімічного та біологічного складу і фізичних властивостей 

води, що визначає її придатність для конкретних видів водокористування, в залежності від 

призначення води і особливостей технологічного процесу. Вимоги до якості всіх видів вод, 

за винятком стічної, встановлюються вітчизняними державними стандартами  

Існує кілька різних класифікацій вод. Залежно від водокористування води можуть 

бути питні, річкові, озерні, артезіанські, морські, стічні, змішані і мули. Питна вода - це вода, 

в якій бактеріологічні, органолептичні показники та показники токсичних хімічних речовин 

перебувають в межах норм питного водопостачання (відсутність запаху, смаку, кольору, 

мінералізація не більше 1 г/л, жорсткість не повинна перевищувати 7,0 ммоль /л, рН в межах 

6,5-9,5, концентрація нітратів-іона не більше 45-50 мг/л). Склад річкових і озерних вод 

залежить від ряду особливостей, до яких відносяться швидкість течії, геологічні особливості 

місцевості, кліматичні і погодні умови, інтенсивність впливу на іонний і газовий склад 

біологічних процесів і господарської діяльності людини. Склад артезіанських вод залежить 

від зональності - від прісних гідрокарбонатних у верхній частині до високо мінералізованих 

хлоридних в глибоких частинах басейну. Під змішаними водами маються на увазі дощова, 

колодязна, кип'ячена вода і вода з усть річок (солонувата). Інша класифікація поділяє всі 

води на морські, поверхневі, підземні і опади. 



Класифікації природних вод за хімічним складом ґрунтуються на самих різних 

ознаках: мінералізації, концентрації переважаючого компонента або їх груп, співвідношенні 

між концентраціями різних іонів, наявності підвищених концентрацій будь-яких 

специфічних компонентів газового (СО2, H2S, CH4 та ін.) або мінерального (F , Ra і ін.) 

складу. Відомі спроби класифікувати природні води в відповідно до загальних умов, в яких 

формується їх хімічний склад, а також по гідрохімічного режиму водних об'єктів.  

По переважаючому аніону природні води поділяються на три класи: 

1) гідрокарбонатні і карбонатні (більшість мінералізованих вод річок, озер, водосховищ та 

деякі підземні води); 

2) сульфатні води (проміжні між гідрокарбонатними і хлоридними водами, генетично 

пов'язані з різними осадовими породами); 

3) хлоридні води (високо мінералізовані води океану, морів, солоних озер, підземні води 

закритих структур і т.д.). 

Кожен клас по переважаючому катіону підрозділяється на три групи: кальцієву, 

магнієву і натрієву. Кожна група в свою чергу поділяється на чотири типи вод, що 

визначаються співвідношенням між вмістом іонів в процентах в перерахунку на кількість 

речовини еквівалента: 

I. НСО3
- > Ca2 + + Mg 2 +. 

II. НСО3
-  < Ca2 + + Mg2 + < НСО3

- + SO4
2-. 

III. НСО3
-  + SO4

2- <  Ca2 + + Mg2 + або Cl- > Na +. 

IV. НСО3
- = 0. 

Води І типу утворюються в процесі хімічного вилуговування вивержених порід або 

при обмінних процесах іонів кальцію і магнію на іони натрію і є мало мінералізовані. II типу 

води змішані, до них відносяться води більшості озер, річок і підземні води з малою і 

помірною мінералізацією. III типу води включають в себе частину сильно мінералізованих 

природних вод або вод, що зазнали катіонного обміну іонів натрію на іони кальцію і магнію. 

До цього типу належать води морів, океанів, морських лиманів, реліктових водойм. До IV 

типу відносяться кислі води - болотні, шахтні, вулканічні або води сильно забруднені 

промисловими стоками. 

Є кілька класифікацій природних вод по мінералізації.  

О.А.Алекін запропонував наступний розподіл природних вод по мінералізації: 

1) розсоли (солоність > 50%); 

2) морські (солоність 25 - 30 %); 

3) солонуваті (солоність 1 - 25 %); 

4) прісні (солоність до 1 %). 

Забруднення гідросфери відбувається з наростаючою швидкістю. При проходженні 

через гідрологічний цикл вода забруднюється зваженими і розчиненими речовинами - як 

природними компонентами, так і відходами людської діяльності. Джерела забруднення вод 

діляться на чотири великі групи. 

1. Виробничі або промислові стічні води, використані в технологічному процесі 

виробництва або виходять при видобутку корисних копалин. 

2. Міські стічні води, що включають переважно побутові стоки. 

3. Атмосферні води - дощові і від танення снігу, що несуть маси з повітря різних 

забруднювачів промислового походження. 

4. Стічні води сільськогосподарських підприємств, що включають каналізаційні води і 

змиви з полів добрив і пестицидів. 

Кількість забруднених стічних вод, що скидаються в озера, річки і моря, в усьому 

світі досягає 250 - 300 млрд. м3 на рік. 

Чітка класифікація промислових стоків утруднена через різноманітність забруднень в 

них. Розрізняють дві основні групи стічних вод: 1) містять органічні речовини; 2) містять 

неорганічні домішки. 

До першої групи належать стічні води нафтопереробних і нафтохімічних заводів, 

підприємств органічного синтезу і синтетичного каучуку, коксохімічних і ін. Вони містять 



нафту і нафтопродукти, нафтенові кислоти, вуглеводні, спирти, альдегіди, кетони, 

поверхнево-активні речовини, феноли, смоли, аміак, сірководень і ін. 

До другої групи належать стічні води содових, сірчанокислотних заводів, 

збагачувальних фабрик свинцевих, цинкових, нікелевих руд, шахт, рудників, каталізаторних 

фабрик, металургійних підприємств, гальванічних виробництв і ін. Вони містять кислоти, 

луги, солі, сірчисті з'єднання, іони важких металів, зважені мінеральні речовини та ін. 

Промислові стічні води класифікують також по дисперсійному складі забруднюючої 

речовини. З цією класифікацією виділяють чотири групи стічних вод: 

 що, містять нерозчинні в воді домішки з величиною частинок більше 10-5 - 10-4 

м; 

 які представляють собою  колоїдні розчини; 

 які, містять розчинені гази і молекулярно-розчинні речовини; 

 які містять речовини, що дисоціюються  на іони. 

Поступаючи  в ріки, озера, водосховища і моря забруднюючі речовини вносять значні 

зміни в сталий режим і порушують рівноважний стан водних екологічних систем, хоча 

водойми і здатні до самоочищення шляхом біохімічного розпаду органічних речовин під 

дією мікроорганізмів. Самоочищення залежить від запасу розчиненого кисню, 

гідродинамічних і біохімічних процесів, сонячної радіації, життєдіяльності рослинних і 

тваринних організмів та ін. Ці процеси збільшуються  влітку, сповільнюються взимку і 

залежать від кратності розбавлення стічних вод. 

Для нормального протікання процесу самоочищення насамперед необхідна наявність 

у водоймі запасу розчиненого кисню. Насиченість ними води потрібна для окисного 

розкладання більшості домішок. Хімічне або бактеріальне окислення органічних речовин 

призводить до зниження концентрації розчиненого у воді кисню (в 1 літрі води міститься 

всього 8-9 мл розчиненого кисню, в 1 літрі повітря - 210 мл кисню). Вплив речовин, які 

знижують вміст кисню виражається в заміні нормальної флори і фауни водойм примітивною, 

пристосованої до існування в анаеробних умовах. Органічні речовини, взаємодіючи з 

розчиненим киснем, окислюються до вуглекислого газу і води, споживаючи різну кількість 

кисню. Тому введено узагальнений показник, що дозволяє оцінити сумарну кількість 

забруднень у воді з поглинання кисню. Таким показником є біохімічне споживання кисню 

(БСК),яке  дорівнює кількості кисню, що поглинається при окисленні конкретної речовини в 

певний відрізок часу. БСК виражається в міліграмах потрібного кисню на 1 грам речовини, 

що окислюється (мг/г О2), а в розчинах - в міліграмах потрібного кисню на 1 літр розчину 

(мг/г О2). Поряд з БСК встановлений показник хімічного споживання кисню (ХСК) - 

кількість кисню, споживаного при хімічному окисленні органічних і мінеральних речовин, 

що  містяться в воді під дією окислювачів; виражається в мг/л атомарного кисню. 

Одним з найважливіших показників здатності водойми до самоочищення є 

співвідношення форм азоту. Резервуаром азоту в біосфері є атмосфера. В результаті ряду 

перетворень він переходить в форму, що бере участь в утворенні амінокислот і протеїнів. 

Динаміка форм азоту в водоймі: у природних водах вміст іонів амонію не перевищує 0,1 

мг/л, нітрит іонів - 0,001-0,01 мг/л і нітрат іонів - 0,01-0,5 мг/л. Це співвідношення 

змінюється по сезонах року: влітку нітрат-іони складають соті частки мг/л, восени і взимку-

кілька десятих мг/л, що пояснюється значним вживанням нітратів рослинами. В результаті 

забруднення водойм господарсько-побутовими стоками кількість азоту в воді в порівнянні з 

природним його змістом може зростати в сотні і тисячі разів. Перетворення різних форм 

азоту здійснюється в водоймі різними мікроорганізмами. Зазначені процеси чітко 

простежуються на схемі  на рис.6.1. 

Аміак накопичується в воді в процесі дезамінування в результаті протеолізу білків 

рослинного і тваринного походження, здійснюваного гетеротрофних бактеріями в аеробних і 

анаеробних умовах і внаслідок автолізу клітин. Потім аміак окислюється мікроорганізмами 

до нітратів - основи живлення рослин. Цей процес називається нітрифікація.  

Процес нітрифікації відбувається у дві фази в аеробних умовах і здійснюється двома 

групами бактерій. 

Перша характеризується здатністю окисляти аміак до нітритів: 



NH3 + O2 + CO2= HNO2 + [CH2O] - органічна речовина. 

Друга: 

HNO2 + O2 + CO2 = HNO3 + [CH2O] - органічна речовина до нітратів. Енергія, виділена 

при окисленні аміаку і нітритів, використовується нітрифікаторами для асиміляції 

вуглекислого газу та інших процесів життєдіяльності. Таким чином гнильні бактерії і 

нітрифікатори здійснюють процес самоочищення водойми. 

 

    
 

Всі мікроорганізми, які накопичують азот, сприяють евтрофікації водойми, що буває 

небажано для водокористувачів. Евтрофікація - це підвищення біопродуктивності водойми в 

результаті накопичення в воді біогенних речовин під впливом природних і, головним чином, 

антропогенних факторів. В результаті посиленого розвитку в водному об'єкті рослин і 

мікроорганізмів і потім їх загибелі погіршуються фізико-хімічні властивості води: 

зменшується її прозорість, вода набуває зелений або жовто-бурий колір, з'являється 

неприємний смак і запах, підвищуються значення рН, в осад випадає карбонат кальцію і 

гідроксид магнію, спостерігається дефіцит кисню. 

Відновлення нітратів в анаеробних умовах здійснює в водоймі досить неоднорідна в 

фізіологічному відношенні група мікроорганізмів денітрифікатори. Однак загальним для них 

є здатність використання в анаеробних умовах нітрат-іона в якості кінцевого акцептора 

електронів при окисленні різних органічних субстратів і молекулярного водню 

У процесі денітрифікації нітрати відновлюються до аміаку або молекулярного азоту. 

У водоймах, призначених для водокористування, це не страшно, в рибогосподарських - 

небажано, так як це збіднює їх зв'язаним азотом, доступним для рослин і мікроорганізмів. 

Процесу денітрифікації перешкоджає наявність розчиненого кисню. За наявності в водоймі 

азоту в тій чи іншій формі можна судити про ступінь органічного забруднення вод і про 

інтенсивність їх самоочищення. Присутність у воді іонів амонію і нітритів часто є ознакою 

недавнього забруднення, а нітрат іонів - ознакою більш раннього забруднення води. 

На відміну від азоту круговорот фосфору є односторонньою системою з рухом з 

літосфери в гідросферу, а в ній - в опади. Але при збільшенні скидання фосфоровмісних 

відходів води стають насиченими по фосфатам і наслідки цього явища досі не зрозумілі 

через складність визначення швидкості гідролізу конденсованих поліфосфатів. 

Істотну роль в розвитку евтрофікації водойм відіграє сільське господарство. Змиті з 

ґрунту і поступаючи у водойми і підземні води мінеральні добрива і відходи тваринництва 

порушують природну рівновагу існуючих екосистем, призводять до бурхливого зростання 

водоростей, що викликає заростання каналів, річок, озер, водосховищ, особливо слабо 

проточних, призводить до загибелі водойм, перетворюючи їх в болото. 

Великої шкоди приносять змиті з полів, зрошуваних масивів, лісових ґрунтів 

пестициди, які не піддаються біологічному розпаду і зберігаються протягом багатьох років в 

прісній і морській воді. Вони викликають загибель мешканців водойм на ранніх стадіях 

розвитку, різні мутації і виродження особин. Особливо небезпечні хлорорганічні пестициди, 

що володіють найбільшою здатністю накопичуватися в організмі, що може призводити до 

летального результату. Більшість фосфороорганічних пестицидів накопичуються в воді і 

рибі в незначних кількостях. Розкладання пестицидів під дією мікроорганізмів в донних 



відкладеннях відбувається найшвидше в тих випадках, коли утворюються гідрофільні 

метаболіти. 

Стічні води металургійних, хімічних, машинобудівних та інших підприємств 

забруднюють водойми солями важких металів, травильними розчинами, залізом, цинком і 

іншими неорганічними речовинами, багато з яких є найсильнішими отрутами. Важкі метали 

(Pb, Hg, Zn, Cu, Cd, Ni, Co, Sn, Cr) та інші токсичні речовини прогресивно накопичуються в 

харчових ланцюгах, кінцевою ланкою яких є людина. Високотоксичні - кадмій і цинк, що 

містяться в скидних водах підприємств, що займаються гальванізацією, а також заводів по 

виплавці кольорових металів, де ці метали скидаються разом зі свинцем і міддю. Вселяють 

побоювання такі елементи, як селен, миш'як, сурма, ртуть і вісмут. Металева ртуть 

малотоксична, в той час як метилова ртуть - сильна отрута. Всесвітньо сумну популярність 

отримало отруєння японців, що харчувалися рибою з затоки Мінамата, у який хімічний 

комбінат довгі роки скидав відходи, що містили метилову ртуть. Розвинулася у них хвороба, 

названа «Мінамата», привела до захворювання близько 300 осіб, 59 з яких померло. 

В організм водних тварин метали потрапляють в основному з їжею. Для водних 

рослин - через поверхню, шляхом безпосереднього проникнення в тканини. Токсичність 

металів залежить від концентрації, тривалості дії, температури, насиченості води киснем і 

інших чинників. Особливості токсичної дії металів полягають в їх універсальному вплив на 

живі організми і здатності до утворення комплексів з компонентами клітин, білків, 

амінокислот і інших радикалів. Дія важких металів обумовлено ефектом на тканини, клітини, 

білки, що полягає в порушенні структури колоїдних систем, осадженні білків, в зв'язуванні і 

блокуванні активних центрів ферментів. В результаті отруєння важкими металами 

порушується проникність оболонок клітин крові. Це доведено на прикладі дії свинцю, при 

отруєнні яким еритроцити стають проникні для калію. Утворені при попаданні в організм 

важко розчинні гідроксиди, фосфати або стійкі комплекси з важкими металами погано 

всмоктуються з шлунково-кишкового тракту і здатні відкладатися в органах і тканинах, 

вибірково накопичуючись в них. Наприклад, в нирках відзначено високий вміст ртуті, в 

еритроцитах - свинцю, хрому, миш'яку і селену. В іонізованому стані метали переважно 

депонуються в кістковій тканині (кадмій викликає викривлення і деформацію кісток, що 

супроводжуються сильними болями). 

Велику небезпеку становлять забруднення вод радіоактивними речовинами. В 

результаті скидання радіоактивних відходів підвищилася радіоактивність Ірландського моря 

і прилеглого району Атлантичного океану, Тихоокеанського узбережжя США і інших 

районів океану. 

Особливим видом забруднення водойм є «теплове» забруднення, що викликається 

скиданням в них підігрітої води, використовуваної для охолодження турбін ТЕС і інших 

цілей. Важливу проблему створило скидання у водойми нагрітих виробничих вод з 

температурою 35-37°С. Внаслідок цього температура біля місць скидання на великій площі 

підвищується на кілька градусів, що приводить до загибелі рослинного і тваринного світу.  

Серйозну загрозу для гідросфери таїть в собі все зростаюче забруднення Світового 

океану нафтою. За наявними даними, в Світовий океан потрапляє близько 1% нафти, що 

транспортується. Нафта і нафтопродукти потрапляють в моря і океани з баластними і 

промивними водами судів, під час катастроф з танкерами, при аваріях на морських нафтових 

промислах. Джерела забруднення нафтою світових водойм представлені в табл.2. 

Кожна тонна нафти покриває тонкою плівкою приблизно 12 квадратних кілометрів 

водної поверхні і забруднює до мільйона тонн морської води. Нафтова плівка викликає 

загибель заплідненої ікри, порушує процеси фотосинтезу і виділення кисню фітопланктоном, 

що порушує газообмін між атмосферою і гідросферою. Забруднення нафтою викликає 

масову загибель птахів і морських ссавців (каланів, морських котиків і ін.). Вплив на 

екосистеми виражається в зміні видового складу співтовариства, зниженні чисельності 

водних організмів, загибелі рослинності. Тривалість забруднення нафтою берегової зони 

залежить від геологічних особливостей будови берега і може зберігатися більше 10 років. 

Крім нафти і шкідливих речовин, принесених в Світовий океан забрудненими 

річками, велика кількість їх надходить з атмосфери. Щорічно випадає до 200 тисяч тонн 



свинцю, 1 мільйонів тонн вуглеводнів, 5 тисяч тонн ртуті. Близько половини пестицидів 

потрапляє в океан з атмосфери. 

 

Таблиця 2 

Джерела забруднення нафтою світових водойм на початок вісімдесятих років  

Загальна кількість 2 - 5 млн. тонн на рік 

Джерело забруднення У % від загальної кількості 

Річковий стоік 41 

Перевезення морем (аварії і нормальні робочі 

операції) 
20 

Природні виливу нафти з дна океану 15 

стічні води 12 

Видобуток нафти на море 5 

Випадання з атмосферними опадами 4 

Стоки з міських районів 3 

Нафтоперегонні  видобутки  нафти з дна океану <1 

 

Сильно забруднені Середземне море, затоки і моря Японії, багато річок у всіх країнах 

світу. У багатьох річках концентрація шкідливих речовин-забруднювачів досягає гранично 

допустимих величин, а в кожної сьомої річці їх концентрація перевищує ГДК в 10 разів і 

більше. В період обробки пестицидами рисових полів в ряді південних країн концентрація 

цих отрутохімікатів перевищує ГДК в сотні разів. Улови осетрових, оселедцевих і інших риб 

в колись найпродуктивнішому морі світу - Азовському - впали в 25 разів. Рибу з озер і 

деяких великих водосховищ стає небезпечно вживати в їжу через високого рівня 

забруднення води. В цілому по країні одна третина в+идів рептилій і амфібій знаходиться на 

межі зникнення. 

Серед найбільш активних забруднювачів моря - об'єкти житлово-комунального 

господарства. У промисловій сфері особливу увагу вимагає природоохоронна діяльність 

підприємств целюлозно-паперової промисловості. Їх питома вага в загальному навантаженні 

забруднень, наприклад по органічних сполук, становить Більше 20%. 

Забруднення водних систем представляє велику небезпеку, ніж забруднення 

атмосфери, так як процеси самоочищення в водному середовищі протікають повільніше, ніж 

в повітрі. Крім того, джерела забруднення водного середовища більш різноманітні і процеси, 

що протікають в ній, більш чутливі, ніж ті, які протікають в атмосфері. 

Для зменшення ступеня забруднення природних вод стічними водами відповідно до 

«Правил охорони поверхневих вод від забруднень» якість води водойми після скидання в 

нього стічних вод повинно відповідати певним вимогам. Кількість розчиненого у воді кисню 

- не менше 4 мг/л, при 20°С - не вище 3 мг/л. Зміст зважених речовин не повинно 

збільшуватися більш ніж на 0,25 і на 0,75 мг/л для водойм рибогосподарського та 

господарсько-побутового водокористування відповідно. Мінеральний осад - не більше 1000 

мг / л, в тому числі хлориди - 350мг / л, сульфати - 500 мг/л. Запахи і присмаки повинні бути 

відсутніми. Кислотність води (рН) - в діапазоні від 6,5 до 8,5. На поверхні води не повинно 

бути плаваючих домішок, плівок, плям масел, нафтопродуктів. У воді не повинні міститися 

отруйні речовини в концентраціях, що роблять шкідливий вплив на людей і тварин. 

Категорично забороняється скидати у водойми радіоактивні стічні води. Виконання цих 

вимог є обов'язковим для проектувальників, будівельників і експлуатаційників. Правила 

орієнтують на переважне скорочення обсягів стічних вод з шкідливими домішками шляхом 

впровадження прогресивних технологій і водооборотних циклів. 


