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Вода є одним з найважливіших елементів біосфери. На сучасному 

етапі вода розглядається як одна із основних цінностей на Землі, як 
найважливіший фактор господарського розвитку. Найбільше значення 
вона має у забезпеченні життєдіяльності організму та підтриманні його 
оптимального розвитку. 

Згідно з рішенням Ради Національної Безпеки і Оборони України 
№ 221 від 06.04.2009 та з визначенням Європейської економічної комісії 
ООН Україна є водонезабезпеченою (0,67 тис. куб. м на душу нас. при 
нормі 1,5 тис. куб. м на душу нас.) державою з незадовільним станом 
водних ресурсів, які також зазнають значного антропогенного 
навантаження та поступово деградують [2, 11]. 

За деякими даними вітчизняних вчених: Геренчука К., 
Приходько М., Гордійчука А. та ін. з усіх видів водних ресурсів найбільш 
цінними для водопостачання та задоволення потреб населення є підземні 
прісні води. Якісний їх склад формується в результаті взаємодії ряду 
природних факторів, основними з яких слід вважати хімічний склад 
гірських порід, клімат (атмосферні опади, температура, випаровуваність 
тощо) та рельєф. Залежно від поєднання та послідовності прояву цих 
факторів формуються основні просторові закономірності природного 
складу підземних вод [4, 25]. 

В рамках Всеукраїнської екологічної акції «До чистих джерел» нами 
проведено дослідження проблем підземних вод Прикарпаття, а саме 
природних джерел села Пістинь Косівського району Івано-Франківської 
області. 

Особливо актуальним для досліджуваного регіону є екологічний 
стан джерел підземних вод та територій по яких вони протікають. 

Внаслідок проведених досліджень нами отримано такі результати. 
Місцезнаходження джерел є важливими рекреаційними об’єктами, 
оскільки їх щорічно відвідує близько 4000 тисяч туристів, спостерігається 
досить високий рівень забрудненості окремих з них. Враховуючи, що на 
досліджуваній території мало підприємств, а це значить, що відсутні 
промислові відходи та стоки каналізації. Серед джерел забруднення 
найбільш поширеними та критичними є переважно побутове тверде сміття, 
яке тут з року в рік накопичується, оскільки відсутня належна організація 
вивезення й утилізації. Джерелом забруднення є також закидання 
побутовим сміттям та відходами деревообробної галузі, яка широко 
розвинена в Косівському районі, що пов’язане з відсутністю спеціально 



відведених місць для звезення сміття. Крім того до виснаження водних 
ресурсів призводить надмірне використання їх в побутових та 
господарських цілях. Існує проблема слабкої просвітницької роботи серед 
населення та відсутністю контролю. 

Забруднення природних джерельних вод веде до зміни їх 
властивостей, порушення прозорості, появи неприємних запахів i 
присмакiв, зміни органолептичних якостей. 

При забрудненні води скорочується вміст розчиненого кисню, тому 
що він витрачається на окислення органічних речовин. У воді починають 
з’являтися нові мікроорганізми, в тому числі i хвороботворні. 

Встановлено, що за рік на територію деяких урочищ поступає більше 
півтонни твердого сміття, яке не вивозиться. Ця проблема потребує 
вирішення, оскільки в недалекому майбутньому через забрудненість 
джерела перестануть виконувати свою функцію. 

За результатами аналізів та дослідженнями хімічного складу, які 
проводилися за такими основними показниками, як вміст амоній-іонів, 
заліза, кальцію, магнію, сульфат-іонів, хлоридів, нітритів, міді, а також 
рівня загальної твердості та рН встановлено, що підземні води 
досліджуваної території є гідрокарбонатно-кальцієвими різного катіонного 
складу, досить високоякісними, оскільки не виявлено жодних відхилень 
від норм і перевищень гранично допустимих концентрацій. Аналізи якості 
води проведені згідно загальноприйнятих методик [1, 82–83]. 

Забруднення прилеглої території до джерел призводить також до 
зникнення червонокнижних рослин і тварин, серед яких: шафран Гейфеля 
(Crocus heuffelianus Herb.), білоцвіт весняний (Leucojum vernum L.), також 
орхідеї – билинець комариний (Gymnadenia conopsea), пальчатокорінник 
травневий (Dactylorhiza majalis (Reichenb.) P.F. Hunt et Summerhayes), 
пальчатокорінник плямистий (Dactylorhiza maculata), коручка болотна 
(Epipactis palustris), зозулині сльози яйцевидні (Listera ovata L.), 
траунштейнера куляста (Traunsteinera globosa (Orchis globosa L.)), 
пальчатокорінник фукса (Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soo – Orchis fuchsii 
Druce), булатка довголиста (Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch), любка 
дволиста (Platanthera bifolia (L.) Rich), гніздівка звичайна (Neottia nibus-avis 
L.) та коручка чимерниковидна (Epipactis helleborine L.), борсук (Meles 
meles), видра (Lutra lutra), лелека чорний (Ciconia nigra), підорлик малий 
(Aquila pomarina), сорокопуд сірий (Lanius excubitor), дрізд чорний (Turdus 
merula), саламандра плямиста (Salamandra salamandra), тритони 
карпатський (Lissotriton montandoni) та альпійський, полоз лісовий 
(Zamenis longissimus), махаон (Papilio machaon), подалірій (Iphiclides 
podalirius) та інші, які тут зустрічаються [3, 132]. 

Проблема збереження підземних вод розглядається в двох аспектах: 
з одного боку дуже важливо зберегти її запаси, з іншого, попередити її 



забруднення. Дієвими заходами з цього приводу є встановлення 
раціонального використання джерел підземних вод, проведення 
благоустрою, збереження стану незабруднених джерел та здійснення їх 
охорони. Для вирішення цих питань пропонується створити екологічні 
служби – Голубі патрулі, які б огородили територію навколо джерел, 
встановили роз’яснювальні щити, сміттєві баки тощо; здійснювати 
роз’яснювальну роботу серед учнівської молоді та місцевого населення, 
особливу увагу звернути на повідомлення туристів про дотримання 
санітарного стану на території навколо природних джерел. 
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