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Іванків М., Качмар Н., Дацко Т., Дидів А., Павкович С., Бальковський В. Інтенсивність процесів 
трансформації органічних ксенобіотиків у ґрунті 

Застосування різноманітних агрохімікатів у сільському господарстві – невід’ємна складова сучасних 
технологій вирощування сільськогосподарських культур. Тому багаторічне їх використання на величезних 
територіях призвело до масштабного забруднення навколишнього середовища. 

Результати наших досліджень показали, що у ґрунтах обстежених полів на модельних ділянках містяться 
пестициди в різній кількості, створюючи певний фон забруднення. Проте у більшості досліджуваних зразків рівень 
їхнього вмісту не перевищує гранично допустиму концентрацію. При віддаленні від складського приміщення 
простежуємо поступове зменшення вмісту пестицидів, і на віддалі 50 м від складу в орному шарі ґрунту 
перевищень ГДК у досліджуваних точках та горизонтів ґрунту не спостерігаємо. 

Забруднення довкілля стійкими пестицидами та їхніми метаболітами є одним із найнегативніших факторів, 
що впливають на якість ґрунтів. Локально забруднені ділянки, прилеглі до санітарно-захисних зон складів 
отрутохімікатів, є територіями з окремими площами високої концентрації речовин, що погіршують якість ґрунту.  

Для того, щоб отримати достовірні дані щодо закономірності розподілу та особливостей міграції хло-
рорганічних пестицидів та їх ізомерів у ґрунтах, необхідно вивчати і досліджувати природне середовище цілісно, 
на всіх рівнях організації. Стає абсолютно зрозумілим завдання термінової організації ведення агроекологічного 
моніторингу на ділянках, що досягли критичного стану. Отже, для виявлення хімічно деградованих та забруднених 
ґрунтів проводили агроекологічну оцінку забруднення ґрунту залишковими кількостями хлорорганічних 
пестицидів, а саме ГХЦГ і його ізомерів (α-ГХЦГ; β-ГХЦГ; γ-ГХЦГ) у межах санітарної зони недіючого складу 
агрохімікатів.  

Дослідженнями на темно-сірому опідзоленому ґрунті в умовах Західного Лісостепу України, у межах 
санітарно-захисної зони недіючих складів агрохімікатів с. Глинсько та с. В’язова Жовківського району Львівської 
області встановлено, що активно відбувається процес ГХЦГ та самоочищення ґрунтів від ксенобіотика. Виявлено, 
що забруднення має плямистий характер, що зумовлено особливостями експлуатації досліджуваної території в 
минулому. 

Ключові слова: хлорорганічні пестициди, темно-сірий опідзолений ґрунт, акумуляція, трансформація, 
забруднення ґрунту. 

 
Ivankiv M., Kachmar N., Datsko T., Dydiv A., Pavkovych S., Balkovskyi V. Intensity of the processes of the 

organic xenobiotics transformation in soil 
The use of various agrochemicals in agriculture is an integral part of modern technologies for growing crops. 

Therefore, their long-term use in vast areas has led to large-scale pollution. 
The results of our research show that the soils of the surveyed fields in the model areas contain pesticides in different 

amounts and create a certain background of pollution. However, in the vast majority of the studied samples, the level of 
their content does not exceed the maximum allowable concentration. At a distance from the warehouse, we observe a 
gradual decrease in the content of pesticides, and at a distance of 50 m from the warehouse in the arable soil layer 
exceedances of the MPC at the studied points and soil, horizons are not observed. 
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Environmental pollution by persistent pesticides and their metabolites is one of the most negative factors affecting 
soil quality. Locally contaminated areas adjacent to the sanitary protection zones of pesticides are the territories with certain 
areas of high concentration of substances that degrade soil quality. 

To obtain reliable data on the regularity of distribution and peculiarities of migration of organochlorine pesticides 
and their isomers in soils, it is necessary to study the natural environment as a whole, at all levels of the organization. The 
task of the urgent organization of agri-environmental monitoring in the areas that have reached a critical state becomes 
clear. Therefore, to detect chemically degraded and contaminated soils, an agroecological assessment of soil contamination 
with residual amounts of organochlorine pesticides, namely HCH and its isomers (α-HCH; β-HCH; γ-HCH) was performed 
within the sanitary zone. 

Studies on dark gray podzolic soil in the Western Forest-Steppe of Ukraine, within the sanitary protection zone of 
inactive warehouses of agrochemicals in the village of Hlynsko and the village of Viazova, Zhovkva district, Lviv region, it 
has been established that the process of HCH and self-purification of soils from xenobiotics is active. It was found that the 
pollution is spotty, due to the peculiarities of the operation of the studied area in the past. 

Key word: organochlorine pesticides, dark gray podzolized soils, accumulation, transformation, pollution soil. 
 
Постановка проблеми. Дослідження 

екологічних проблем, зокрема щодо забруднення 
ґрунту стійкими органічними забруднювачами в 
місцях розташування старих складів з непридат-
ними до застосування агрохімікатами, шляхів 
міграції екотоксикантів у агроекосистемах, є 
надзвичайно важливими для розуміння небезпеки 
як для біоти довкілля, так і для людини [1; 7; 11–
13]. Важливим завданням є вивчення процесів 
детоксикації та міграції органічних ксенобіотиків 
у компонентах агроекосистем для розробки без-
печних і економічно виправданих способів 
ремедіації забруднених пестицидами територій. 

 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Сучасні дослідники наводять дані, що свідчать 
про актуальність проблеми забруднення довкілля 
похідними ГХЦГ [2; 9; 10; 12–15] на рівні з 
ізомерами та метаболітами ДДТ. Учені 
Л. І. Моклячук, О. І. Фурдичко, О. А. Никитюк, 
І. М. Городиська, А. М. Ліщук, В. Й. Лоханська, 
О. А. Слободенюк, Г. О. Іутинська, В. М. Ка-
раульна, Н. Л. Колесник зазначають, що на пове-
дінку пестицидів у ґрунтовому покриві впливає 
комплекс абіотичних та біотичних чинників, і 
виокремити переважаючий вплив одного або 
кількох з них практично неможливо. Ґрунтові 
процеси відіграють провідну роль у розкладанні 
пестицидів і у водному середовищі. 

Дослідження останніх років показали, що 
ГХЦГ може мігрувати у нижні горизонти ґрунту 
за рахунок комплексоутворення у ґрунтових 
розчинах [2; 3; 10]. 

Гексахлорциклогексан (ГХЦГ) є сумішшю 
чотирьох оптичних ізомерів (α, β, γ та δ), які від-
різняються між собою фізико-хімічними власти-
востями [2; 3], та має широкий спектр інсекти-
цидної дії. З огляду на це він є найпоширенішим 
серед препаратів свого класу. Молекула ГХЦГ 
існує у вигляді восьми стереоізомерів залежно від 

просторової орієнтації атомів хлору [9; 10; 12; 14–
16]. Найбільш стійким є β-ізомер, що зумовлено 
розміщенням атомів хлору в екваторіальній кон-
формації. Проте залишки ізомерів ГХЦГ забруд-
нюють довкілля донині, що засвідчують численні 
публікації науковців. 

За даними літературних джерел процес 
деструкції ізомерів ГХЦГ може відбуватися в 
аеробних і в анаеробних умовах. Учені зазна-
чають, що завдяки різній просторовій орієнтації 
атомів хлору в молекулах (аксіальній і екваторі-
альній) ізомери ГХЦГ відрізняються за фізичними 
властивостями та персистентністю, тому по-
різному піддаються мікробній деградації. Розкла-
данню ГХЦГ сприяє лужна реакція ґрунтового 
розчину [2; 3; 16], діяльність мікроорганізмів. 

На сьогодні відомо, що механізм токсичної 
дії ізомерів ГХЦГ полягає в індукції оксида-
тивного стресу в живій клітині завдяки запуску 
вільнорадикального окиснення біополімерів за 
участю супероксид-аніонів. Токсичність ГХЦГ 
також пов’язана із зміною проникності фосфолі-
підних мембран для іонів Са2+, К+, Na+, що 
зумовлює порушення генерації трансмембранного 
потенціалу і, як наслідок, АТФ-азної й фосфокі-
назної активностей, що спричинює енергетичне 
виснаження клітини. 

Рівень забруднення ґрунтів ГХЦГ залежить 
від ґрунтових умов трансформації й міграції 
основного продукту та його метаболітів, що 
визначають здатність ґрунту до самоочищення.  

 
Постановка завдання. З огляду на необхід-

ність забезпечення зниження екологічного наван-
таження на довкілля, дослідження міграції та аку-
муляції залишкових кількостей стійких органічних 
ксенобіотиків у навколишньому природному сере-
довищі та пошук шляхів зниження їх негативного 
впливу на довкілля є актуальними і становлять 
значний науковий та практичний інтерес. 
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Завдання нашого дослідження – з’ясувати 
особливості процесів просторової міграції та 
трансформації залишкових кількостей хлор-
органічних пестицидів у ґрунті. 

 
Виклад основного матеріалу. Під дією 

пестицидного забруднення токсикантами виникає 
хімічна деградація ґрунтів, що призводить до 
зміни функцій ґрунту, як елемента природного 
середовища, кількісного та якісного погіршення 
його властивостей і режимів та зниження природ-
но-господарського значення земель [1; 7; 11; 13]. 

З метою дослідження міграції, інтенсивності 
процесів трансформації хлорорганічних пести-
цидів та визначення ступеня хімічної деградації 
ґрунтів у контексті сталого розвитку агроеко-
систем відібрано зразки темно-сірого опідзоленого 
ґрунту санітарно-захисної зони недіючого складу 
отрутохімікатів с. Глинсько та с. В’язова Жов-
ківського району з шару 0–20 см методом рум-
бічної сітки за рекомендованою методикою [5; 8], 
способом одинарного конверта в чотирьох 
напрямах (північному, південному, західному та 
східному). Контрольним зразком слугував ґрунт 
перелогу. Повторність контрольного та дослідних 
варіантів – триразова. 

Аналіз ґрунтових зразків проводили у 
Львівському обласному державному проєктно-

технологічному центрі охорони родючості ґрунтів 
і якості продукції «Облдержродючість». Дослі-
дження виконували відповідно до чинних норма-
тивних актів та «Методичних вказівок з визна-
чення мікрокількостей пестицидів в харчових про-
дуктах, кормах та навколишньому середовищі» [4; 
6]. Вміст залишків хлорорганічних пестицидів 
визначали методом газорідинної хроматографії за 
затвердженою Міністерством охорони здоров’я 
методикою на газовому хроматографі «Кристалл-
2000» [4–6; 8]. 

Результати досліджень щодо вмісту залиш-
кових кількостей хлорорганічних пестицидів 
ГХЦГ та його ізомерів α-ГХЦГ, β-ГХЦГ, γ-ГХЦГ 
у ґрунті санітарних зон недіючого складу 
агрохімікатів у с. Глинсько Жовківського району 
Львівської області наведені у табиці. 

Відповідно до проведених досліджень вияв-
лено незначне перевищення забруднення ґрунту 
залишковими кількостями хлорорганічних 
пестицидів. Вміст суми ізомерів ГХЦГ у зразках 
ґрунту (шар 0–20 см), відібраних із санітарно-
захисної зони складу отрутохімікатів с. Глинсько 
лише на відстані 2 м у західному напрямку від 
складу, перевищував встановлені нормативи у 
1,3 рази – 13,1 ГДК (131,1 мкг/кг), тоді як на 
відстані 50 м в усіх напрямках від складу залишків 
ГХЦГ не виявлено (див. табл.). 

 

Таблиця  
Концентрація залишкових кількостей ГХЦГ та його ізомерів у ґрунті  

на глибині 0–20 см (с. Глинсько), мкг/кг 
Відстань від джерела 

забруднення α-ГХЦГ β-ГХЦГ γ-ГХЦГ ∑ α-ГХЦГ + γ-ГХЦГ + β-ГХЦГ 

Північний напрям 
2 м н.в. 48,0±1,0 0,2±0,1 48,2±1,0 
5 м н.в. 0,5±0,1 н.в. 0,5±0,1 
10 м н.в. н.в. н.в. н.в. 
50 м н.в. н.в. н.в. н.в. 

Західний напрям 
2 м 3,1±0,1 128,0±1,0 н.в. 131,1±1,0 
5 м 3,2±0,1 34,7±0,2 0,5±0,03 38,4±0,2 
10 м н.в. 50,2±0,2 0,5±0,01 50,7±0,2 
50 м н.в. н.в. н.в. н.в. 

Південний напрям 
2 м н.в. 0,5±0,02 н.в. 0,5±0,1 
5 м н.в. н.в. н.в. н.в. 
10 м н.в. н.в. н.в. н.в. 
50 м н.в. н.в. н.в. н.в. 

Східний напрям 
2 м н.в. 3,5±0,2 н.в. 3,5±0,2 
5 м н.в. н.в. н.в. н.в. 
10 м н.в. н.в. н.в. н.в. 
50 м н.в. н.в. н.в. н.в. 

ГДК, мкг/кг 100 
Примітка: н.в. – не виявлено на рівні чутливості методу. 
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Проте вміст гексахлорциклогексана у ґрунті 
на відстані 5–10 м на рівні 38,4–50,7 мкг/кг значно 
вищий від фонового забруднення сільсько-
господарських угідь залишками ГХЦГ та може 
свідчити про факт зберігання цього пестициду на 
цьому складі в минулому. Незначне забруднення 
ґрунту ізомерами ГХЦГ можна пояснити меншою 
стійкістю токсиканта в об’єктах довкілля та його 
значною леткістю. 

ГХЦГ у ґрунті розкладається під дією мік-
роорганізмів (рис. 1, 2). Перша стадія процесу – 
відщеплення НСl, відбувається в анаеробних 
умовах. Наступна стадія деструкції відбувається 
повільно за збереження анаеробних умов та 
швидко в аеробних умовах. 

Виявлення у ґрунтах сільськогосподарських 
угідь або багаторічних насаджень відносно висо-
кого вмісту α- або γ-ізомера відносно β-ізомера 
може свідчити про нещодавнє забруднення сере-
довища відповідно технічним препаратом ГХЦГ 
та слабковиражену його трансформацію, головно 
під впливом мікроорганізмів. Виявлення у ґрунтах 
відносно високого вмісту β-ГХЦГ щодо інших 
ізомерів може свідчити про давнє забруднення 
технічним препаратом ГХЦГ та виражену його 
трансформацію. Відомо, що β-ГХЦГ – найста-
більніший серед ізомерів ГХЦГ [2; 3; 9; 10; 16]. 

Ґрунтуючись на отриманих даних, розра-
ховано процентне співвідношення ізомерів ГХЦГ 
(α-ГХЦГ; β-ГХЦГ; γ-ГХЦГ) у ґрунті санітарної 
зони недіючого складу агрохімікатів с. В’язова та 
с. Глинсько Жовківського району, що дало змогу 
оцінити ступінь трансформації ГХЦГ. Як бачимо 
із рис. 1, найбільшу частку становить сума α- і γ-
ізомерів ГХЦГ (61 %), на частку β-ГХЦГ припадає 
39 % від загальної кількості пестициду. Таке спів-
відношення може свідчити про слабовиражену мік-
робіологічну трансформацію цього ксенобіотика. 

 

α+γ-ГХЦГ
61%

β-ГХЦГ
39%

 

Рис. 1. Співвідношення ізомерів ГХЦГ у ґрунті 
санітарної зони недіючого складу агрохімікатів 

(с. В’язова Жовківського району). 

Окрім того, розраховано процентне спів-
відношення ізомерів ГХЦГ (α-ГХЦГ; β-ГХЦГ; γ-

ГХЦГ) у ґрунті санітарної зони недіючого складу 
агрохімікатів у с. Глинсько Жовківського району 
(рис. 2). Як бачимо, більшу частку (68 %) утворює 
β-ізомер ГХЦГ, на частку α+γ-ГХЦГ припадає 
32 % від загальної кількості пестициду. Таке співвід-
ношення свідчить про давнє забруднення інсектици-
дом та значну його трансформацію. 
 

 

Рис. 2. Співвідношення ізомерів ГХЦГ у ґрунті 
санітарної зони недіючого складу агрохімікатів 

(с. Глинсько Жовківського району). 

Отже, у зразках ґрунту 96–100 % від су-
марної кількості ГХЦГ становив β-ізомер, що 
свідчить про давнє забруднення інсектицидом та 
майже повну його трансформацію до найбільш 
стійкого у довкіллі ізомера. 

Згідно з наявними агроекологічними норма-
тивними показниками хімічної деградації сільсь-
когосподарських ґрунтів за вмістом суми ізомерів 
ГХЦГ, територія санітарно-захисної зони складу 
отрутохімікатів с. Глинсько, відповідає:  

– катастрофічним – розташована безпосе-
редньо біля будівлі в західному напрямі (2 м); 

– передкризовим – у тому самому 
напрямі на відстані 5–10 м та в північному 
напрямі – на відстані 2 м. 

В інших точках відбору ґрунти мали 
нормальний та задовільний стан за показниками 
забруднення залишками ГХЦГ. 

 
Висновки. Результати досліджень вказують 

на те, що ґрунтовий покрив залишається забруд-
неним залишковими кількостями стійких органіч-
них ксенобіотиків, а міграція хлорорганічних пес-
тицидів залежить від фізико-хімічних власти-
востей генетичних горизонтів ґрунту. За резуль-
татами аналітичних досліджень визначено ступінь 
хімічної деградації ґрунтів за вмістом хлорорга-
нічних пестицидів (ізомерів ГХЦГ (α-ГХЦГ; β-
ГХЦГ; γ-ГХЦГ)) та встановлено, що досліджувані 
ґрунти в місцях максимального забруднення 
характерні як дуже деградовані, а території від-
повідають катастрофічному стану. Загалом же 



Екологія 

 39 

результати досліджень показують, що забруд-
нення біля складу отрутохімікатів має плямистий 
характер. 

Аналіз отриманих даних вказує на наявність 
двох рівнів забрудненості ґрунтів залишковими 
кількостями пестицидів: фонового, якщо їх вміст 
був на рівні ГДК, та локального забруднення, 
якщо він значно перевищував ГДК. Тобто стійкі 
хлорорганічні пестициди та їх метаболіти пере-
бувають у ґрунті в лабільному стані з усіма трьома 
його фазами та підлягають просторовому перероз-
поділу в горизонтальному й вертикальному на-
прямах. Оскільки міграція у ґрунті складається з 
процесів сорбції, коли відбувається випаровування 
ґрунтової вологи, в результаті чого пестицид 
підіймається у верхні шари ґрунту і протидіючої 
їй десорбції. 

Дослідження показали, що на деяких тери-
торіях небезпека забруднення ґрунтів, внаслідок 
хімізації землеробства, накопичення пестицидів у 
ґрунті після функціонального застосування за при-
значенням, взаємодія їх із ґрунтовою мікрофло-
рою можуть бути вищими, ніж забруднення за ра-
хунок викидів промислових підприємств. Охорона 
ґрунтів, їх раціональне використання, розробка та 
впровадження новітніх технологій очищення та 
відновлення забруднених ксенобіотиками ґрунтів 
надзвичайно важливі для економічного й соці-
ального розвитку країни. 

 
Бібліографічний список 

1. Войціховська А. С., Шибанова А. М., 
Чаповська Р. Б., Мальований М. Р. Використання еколо-
гічно безпечних пестицидів у сільському господарстві. 
Цукор України. 2017. № 8 (140). С. 45–48. URL: http://nbuv. 
gov.ua/UJRN/Cu_2017_8_6 (Дата звернення 10.03.2021). 

2. Іутинська Г. О., Ямборко Н. А., 
Піндрус А. А. Дослідження мутагенної активності 
гексахлорциклогексану та продуктів його мікробної 
деградації. Мікробіологічний журнал. 2010. Т. 72, № 6. 
С. 18–22. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/MicroBiol 
_2010_ 72_6_4 (Дата звернення 10.03.2021). 

3. Мікробна деструкція похідних циклічних вугле-
воднів (α-, β-, γ-гексахлорциклогексанів) у ґрунті / Г. О. Іу-
тинська та ін. Наукові доповіді Національного аграрного 
університету: агрономія. 2007. № 1 (6). URL: https://nd. 
nubip.edu.ua/2007-1/07igoits.pdf (Дата звернення 11.03.2021). 

4. Методичні вказівки з визначення мікро-
кількостей пестицидів у харчових продуктах, кормах та 
навколишньому середовищі. Офіц. вид. Київ, 2005. 246 с. 

5. Методичні рекомендації з комплексної 
оцінки ступеня хімічної деградації ґрунтів / 
О. І. Фурдичко та ін. Київ: Мінагрополітики, 2010. 35 с. 

6. Методы определения микроколичеств пести-
цидов в продуктах питания, кормах и внешней среде: 
справочник. Т. 1–2 / сост. М. А. Клисенко и др. Москва: 
Колос, 1992. С. 11. 

7. Моклячук Л. І., Ліщук А. М., 
Городиська І. М. Забруднення стійкими пестицидами 
ґрунтів та їх ремедіація. Проблема хімічної деградації 
ґрунтів у контексті сталого розвитку агроекосистем. 
Посібник українського хлібороба. 2011. С. 105–112. 

8. Систематичний аналіз полікомпонентного 
пестицидного забруднення основних типів ґрунтів 
України: методичні рекомендації / О. І. Фурдичко та ін. 
Київ: Мінагрополітики, 2010. 30 с. 

9. Сухопарова В. П., Стрекозов Б. П, Перфи-
лова Н. В. Деградация и формы распределения ГХЦГ и 
ариламидных пестицидов в трех типах почв. Агрохимия. 
1990. № 3. С. 107–113. 

10. Chemical oxidation and reduction of hexachlo-
rocyclohexanes : Wacławek S. et. al. A review Water 
Research. 2019. № 162. Р. 302–319. URL: https://doi.org/ 
10.1016/j.watres.2019.06.072 (Accessed: 10.03.2021). 

11. Muhammad Zaffar Н., Vivek К., Ajit V. Xeno-
biotics in the Soil Environment: Monitoring, Toxicity and Mana-
gement. Cham, Switzerland: Springer, 2017. URL: 
https://doi.org/ 10.1007/978-3-319-47744-2 (Accessed: 
10.03.2021). 

12. Persistent Organic Pollutants in Food: 
Contamination Sources, Health Effects and Detection 
Methods / Guo W. et al. Int. J. Environ. Res. Public Health, 
2019. 16(22). P. 4361. 

13. Reductive dechlorination of hexachlorocy-
clohexane (HCH) isomers in soil under anaerobic 
conditions / P. J. M. Middeldorp et al. Biodegradation. 
2005 Jun;16(3). P. 283–290.  

14. Remediation of soil contaminated by lindane wastes 
using alkaline activated persulfate: Kinetic model. Garcia-
Cervilla R. et al. Chemical Engineering Journal. 2020, 393. 
P. 124–646. URL: https://doi.org/ 10.1016/j.cej.2020.124646 
(Accessed: 10.03.2021). 

15. Santos López A., Dominguez Torre C.-M. and 
David Lorenzo Fernandez HCH-Contaminated Soils and 
Remediation Technologies. August, 2020. 

16. Silvani L., Cornelissen G., Hale S.-E. Sorption of α-
, β-, γ- and δ-hexachlorocyclohexane isomers to three widely 
different biochars: Sorption mechanisms and application. 
Chemosphere. Vol. 219, March 2019, P. 1044–1051. URL: 
https://doi.org/10.1016/j.chemosphere. 2018.12.070 (Accessed: 
10.03.2021). 

 
Стаття надійшла 15.03.2021 

 


