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ДИНАМІКА ВИКИДІВ ШКІДЛИВИХ
РЕЧОВИН В АТМОСФЕРУ
В ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

РІЧНИЙ ОБЄМ ВИКИДІВ ЗАБРУДНЮЮЧИХ
РЕЧОВИН
(тис.т, за районами, 2007 р.)
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Рівень забруднення атмосферного повітря у
- від стаціонарних джерел
Полтавській
області зумовлюється обсягами
викидів
забруднюючих речовин від стаціонар- від автотранспорту
них та пересувних джерел (переважно авто28,0
транспорту).
У період 2000—200721,1рр. рівень
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12,7
у9,9порівнянні
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росту обсягів вироб5,7
5,3
ництва в області навіть зменшується.
Співвід2,5
2,3
ношення між викидами від
стаціонарних та
1,7
0,2
пересувних джерел складало:
у 2007р. 48,7/51,3 % відповідно, що
свідчить
про
збереження
значного внеску автотранспорту у рівень зам. Комсосольск м. Кременчук м. Лубни м. Миргород м. Полтава
бруднення атмосфери в області. Основними забруднювачами атмосфери в області є: оксид вуглецю (74,6% від загального обсягу), вуглеводні (13,3%), оксиди азоту (10,2%).

3

Загальні тенденції зміни якості питної води в області за хімічними
показниками у період 1998-2007рр. мають нестабільний характер
в усіх джерелах водопостачання, за бактеріальними показниками
навпаки ситуація має стабільний характер щодо зниження рівня
бактеріального забруднення питних вод. Найвищий рівень як
хімічного та бактеріального забруднення.
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Динаміка зміни обсягів викидів забруднюючих
речовин в атмосферне повітря
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Полтавська область розташована в басейні річки Дніпро, на півдні
та південному заході примикає до двох дніпровських водосховищ
– Кременчуцького і Дніпродзержинського, площа яких в межах
області становить близько 180 тис.га. Основні поверхневі артерії
області – річки Дніпро, Ворскла, Сула, Псел, Удай, Хорол, Оріль,
Мерла. Серед них найбільша ріка Дніпро (в межах області 145
км), інші середні та малі. Їх загальна довжина в межах області
становить 1355,7 км. Площі земель, зайнятих водними об’єктами,
складають 148789,6 га або 5,18% території області.
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Землі Полтавської області належать
до земель Середнього Подніпров’я,
більша частина з яких розміщена
в лісостеповій зоні на лівому березі Дніпра, решта – на південному
сході й частково входять в степову
зону. Ґрунтовий покрив області досить строкатий, але основним типом
ґрунтів є чорноземи різних видів
(92,7%),серед яких основними є чорноземи типові та звичайні малогумусні і середньогумусні на лесових
породах. Кількість гумусу в шарі 0 – 20 см від 3,3 до 4,2%. Це
найбільш родючі ґрунти, придатні для вирощування всіх сільськогосподарських культур.
Ґрунтовий покрив області в значній мірі піддається впливу водної і вітрової ерозії. Зараз в області налічується 420,3 тис. га еродованих земель, з яких водній ерозії піддається 369,3, а вітровій
51,0 тис га.
Із загальної площі території Полтавської області 2875,07 тис. га
сільськогосподарські землі складають 2235,45 тис. га, у т. ч. ріллі —
1769,62 тис. га, що становить близько 78 % та 61,5 % відповідно.

Розподіл земель Полтавської області
за призначенням (станом на 1.01.2008р.)

