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СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ АСПЕКТИ
ДОСЛІДЖЕННЯ ДОВКІЛЛЯ

ТУРИСТСЬКО-РЕКРЕАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ТЕРИТОРІЙ
ЛОКАЛЬНОГО РІВНЯ (НА ПРИКЛАДІ КРЕМІНСЬКОГО РАЙОНУ

ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ)

Вірченко П.А.
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Актуальність теми. Важливою проблемою розвитку господарства
сучасної України та її регіонів є ефективне використання природно-
ресурсного потенціалу. У зв’язку з цим актуальними стають питання
забезпечення розвитку туристсько-рекреаційної діяльності як однієї із
важливих сфер економіки на всіх рівнях господарювання – від державного до
локального. Особливої уваги заслуговує вивчення питань використання
місцевого туристсько-рекреаційного потенціалу в межах територій локального
рівня, що дозволить залучити існуючі місцеві ресурси до господарської
діяльності, створити нові робочі місця, покращити загальний рівень розвитку
цих територій та вирішити ряд соціально-економічних проблем.

Аналіз попередніх досліджень свідчить про те, що питання
господарського використання туристсько-рекреаційного потенціалу висвітлені
у роботах багатьох авторів, зокрема, у наукових працях О. Бейдика, С. Дутчак,
О. Любіцевої, П. Масляка, О. Топчієва та інших науковців. Проте, питання
залучення туристсько-рекреаційного потенціалу до господарської діяльності на
локальному рівні висвітлені недостатньо.

Метою даного дослідження є суспільно-географічний аналіз туристсько-
рекреаційного потенціалу однієї з територій локального рівня Луганської
області – Кремінського району, з метою його оцінки для подальшого
стимулювання й розвитку внутрішнього туризму та рекреації.

Викладення основного змісту дослідження. У сучасних економічних
умовах ефективна діяльність туристсько-рекреаційної сфери стає важливим
чинником розвитку територій всіх рівнів, особливо  локального.

У даному дослідженні під територіями локального рівня ми розуміємо
низові адміністративні райони, які виділяються в межах України. Значна
частина цих адміністративних одиниць – це депресивні території, які мають ряд



12

невирішених соціально-економічних проблем, що безпосередньо впливають на
їх господарський розвиток та складну демографічна ситуацію. Проте,
переважна більшість територій локального рівня мають наявні місцеві ресурси,
які можуть використовуватися для туристсько-рекреаційної діяльності.

Під туристсько-рекреаційним потенціалом території ми розуміємо
сукупність природних ресурсів, історичних, сакральних, культурно-
пізнавальних, культурно-розважальних та інших атракційних об’єктів певної
території, які можуть використовуватись для організації відпочинку,
подорожей, екскурсій, занять спортом, лікування та оздоровлення населення.

Однією з адміністративних одиниць Луганщини, що має всі передумови
для розвитку туристсько-рекреаційної діяльності є Кремінський район, який
розташований на заході області у безпосередній близькості до великих
промислових центрів Луганської області (Рубіжного, Сєверодонецька та
Лисичанська). Спільні кордони Кремінського району з Харківською та
Донецькою областями зумовлюють додаткові стимули для розвитку
туристсько-рекреаційної діяльності на території Кремінщини.

Загальна площа Кремінського району складає 1,6 тис. км2 [6], що становить
6% від загальної площі Луганської області. Наявне населення району станом на
01.01.2013 року складало 41,7 тис. осіб (1,85% від населення області), в тому
числі населення районного центру міста Кремінної становило 20,7 тис. осіб.

Природні умови Кремінського району характеризуються наступними
ознаками. Поверхня більшої частини району – підвищена полого-хвиляста
рівнина, що сприяє господарському освоєнню його території. Пересічна
температура січня -7,60 С, липня +210 С. Середня кількість опадів 490 мм. на
рік. Висота снігового покриву складає 15 см [8]. У межах району протікають
річки Сіверський Донець та його ліві притоки Жеребець, Красна, Борова. На
річках району збудовано 51 ставок. У межах району знаходиться 32 не
пересихаючих озера. У лісових озерах водяться короп, лин, карась, лящ, в'юн
сом, судак, щука, окунь, плотва, раки [3].

Значна частина району покрита лісами, загальна площа яких складає 43,3
тис га. Основні лісоутворюючі породи – сосна (63% площі лісів), дуб (21%) [8].
За господарським значенням, ліси району мають ґрунтозахисне, водозахисне,
климаторегулююче і рекреаційне значення. Перші посадки дерев у лісі зроблені
ще в 1844 році. Багатьом з цих дерев вже більше 150 років. Середній вік лісів
становить 57 років. Забезпечує відтворення місцевого лісофонду ДП
«Кремінське державне лісомисливське господарство».
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Фауна лісу представлена такими великими тваринами як лось, олені
шляхетні і плямисті, кози, дикі кабани, лисиці, вовки, зайці, білки. У буреломах
Серебрянського лісництва будують дивні та складні дерев’яні містечка бобри.
У лісах гніздяться дикі голуби, водяні курочки, качки, чирки, вальдшнепи,
куріпки, зустрічаються фазани, тетерева, сови, солов'ї, синиці, щогли, шпаки,
дятли та інші птахи [3].

У межах Кремінського району розташований гідрологічний заказник
«Кремінські каптажі», ботанічний заказник «Серебрянський», гідрологічна
пам’ятка природи «Климівське джерело», заповідні урочища «Сіточне»,
«Білоусова садка», «Дубовий гай» (який увійшов до числа 12 див Луганщини),
«озеро Чернікове» [1].

Біля міста Кремінна знаходяться джерела підземних вод, які за своїм
хімічним складом і за вмістом радону є мінеральними, лікувальними,
придатними у бальнеології (джерело № 1 – м. Кремінна, вул. Санаторна № 23;
джерело № 2 – м. Кремінна, вул. Санаторна № 25).

Кремінські ліси є унікальними і в археологічному аспекті місцями. Як
встановили археологи, людське життя у цій місцевості не припинялося
протягом останніх 9 тисячоліть. За цей час тут проживало, як мінімум, 10
різних етносів, що послідовно змінювали один одного. Зокрема, археологічні
дані свідчать, що територія сучасного Кремінського району була освоєна
людиною ще за часів пізнього палеоліту (40-13 тисяч років тому). На початку
1990 років у Комсомольському лісництві вперше у Східній Україні археологи
знайшли залишки житла так званої «катакомбної» культури доби бронзи [2].

Із Кремінським районом також пов’язаний важливий історичний факт.
Відомий російський академік Дмитро Багалей в одній зі своїх робіт описав
місце битви князя Ігоря з половцями, ґрунтуючись на унікальній знахідці – на
місці передбачуваного побоїща був знайдений староруський меч, який належав
князю Ігорю [4]. А знайдений він був поблизу села Новокраснянка.

За останні роки покращилась і екологічна ситуація на території
Кремінського району. Цьому сприяло закриття окремих промислових
підприємств (шахти «Кремінна» та заводу будівельних матеріалів), які були
основними джерелами забруднення довкілля.

Отже, Кремінський район має сприятливі природні умови, різноманітні
природні ресурси (у тому числі й рекреаційні) та сприятливу екологічну
ситуацію. Зазначені вище чинники формують передумови для подальшого
розвитку туристсько-рекреаційної діяльності на території Кремінщини.
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У радіусі 40 км від районного центру Кремінського району проживає
більш ніж 300 тис. осіб, які мешкають у зоні високого екологічного
навантаження (великі індустріальні центри Луганської області – Рубіжне,
Сєверодонецьк, Лисичанськ). Таке сусідство створює попит на туристичні та
рекреаційні послуги з боку мешканців цих населених пунктів. Крім того,
відстань до обласного центру – Луганська складає близько 120 км залізницею
та 130 км шосейними дорогами.

Через територію Кремінського району проходить автомобільна траса
Сватове-Сєверодонецьк-Лисичанськ та неелектрифікована залізнична лінія
Куп’янськ-Попасна-Дебальцеве. В місті Кремінна діє залізничний вокзал та
автостанція, які забезпечують пасажирські перевезення в межах області та до
інших населених пунктів Донецької, Харківської, Сумської, Київської,
Чернігівської областей, а також до сусідньої Росії. Таким чином, непогана
транспортна доступність Кремінського району сприяє формуванню його
туристсько-рекреаційної спеціалізації не тільки на локальному, а й на
регіональному та міжрегіональному рівнях.

У місті Кремінна розташовано ряд промислових підприємств, зокрема,
спільне українсько-польське підприємство «Віко-Україна», яке виготовляє
обладнання для закладів торгівлі, харчосмакова фабрика, молочний комбінат
«Луганськ-Київ-Бізнес», пивоварний завод «Пінта», ТЗОВ «Аква-Еліт», яке
спеціалізується на виготовлені мінеральної води та безалкогольних напоїв,
звірогосподарство з вирощування норок та низка інших приватних підприємств
(хлібопекарня, ковбасний цех тощо). Зазначені підприємства Кремінної також
можуть бути об’єктами екскурсій та промислового туризму. Крім того, більша
частина з них виробляє продукти харчування, що свідчить про можливості
Кремінщини забезпечити туристів та рекреантів харчами власного виробництва.

Кремінна є найпівнічнішою точкою Донецького кам’яновугільного
басейну. У ХХ столітті у місті працювало кілька шахт, остання з яких
припинила роботу в 2000 році [5]. Терикони та інша інфраструктура, яка
залишилась у спадок місту від вугільної промисловості, може також
використовуватись у екскурсійній та туристичній діяльності.

На території Кремінського району розташовано окремі історико-культурні
пам’ятки та об’єкти, які створюють передумови для розвитку туристсько-
рекреаційної діяльності. Зокрема, у районному центрі працює Кремінський
краєзнавчий музей, який було створено у 1966 році. Приміщення музею
розташоване у центрі міста в одноповерховій будівлі ХІХ століття.
Експозиційна площа музею складає 152 м2. У фондах музею зберігається
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близько 5 тис. експонатів, з яких близько 1 тис. експонується у 6 залах [7].
Поблизу санаторію «Озерний» збереглась партизанська землянка часів Другої
Світової війни, яка є структурним підрозділом Кремінського музею.

Об’єктами релігійного туризму та паломництва можуть бути окремі
сакральні споруди, які розташовані на території Кремінщини, зокрема, це
храмові споруди Свято-Іллінського чоловічого монастиря, який у 2011 році
відзначив своє 150-річчя (с. Варварівка), храм Покрови Пресвятої Богородиці
(с. Нова Астрахань), Свято-Сергіївський чоловічий монастир (м. Кремінна),
Свято-Петропавлівська церква (с. Макіївка) тощо.

Кремінський район має також розвинуту спортивну, готельну та
рекреаційну інфраструктуру, яка налічує 12 об’єктів розміщення туристів та
рекреантів. Одночасно ці заклади можуть прийняти більше 1000 осіб. Всі вони
розмішені у місті Кремінна та його санаторній зоні. Крім того, на території
Кемінського лісу також знаходяться дитячі оздоровчі табори (ДОТ), які
працюють у літній період – це ДОТ «Сосновий гай» та ДОТ «Зоря». Є на
території Кремінщини й недобудовані та законсервовані рекреаційно-оздоровчі
об’єкти, зокрема, ДОТ «Фантазія», профілакторії Луганського заводу
промтоварів та Первомайського машинобудівного заводів тощо.

У районному центрі місті Кремінна також розташований Луганський
обласний фізкультурний центр «Олімп», до складу якого входять стадіон,
футбольні, волейбольні та баскетбольні майданчики, критий спортивний
комплекс, корпуси для проживання спортсменів, які у вільний час також
приймають відпочивальників, завершується будівництво плавального басейну.

Таким чином, на території Кремінського району існують практично всі
необхідні передумови для розвитку туристсько-рекреаційної діяльності. Проте,
наявні природні ресурси, атракційні, туристичні та рекреаційні можливості
району використовуютьсь недостатньо.

Висновки. Туристсько-рекреаційний потенціал територій локального
рівня, може бути представлений природно-рекреаційним і природно-
туристичним потенціалом, культурно-історичним, виробничим, трудовим,
фінансово-інвестиційним, освітнім та інфраструктурним потенціалом. Проте,
зазначені складові туристсько-рекреаційного потенціалу з розвитком новітніх
технологій можуть змінюватися та доповнюватись новими компонентами.

Переважна більшість територій локального рівня мають наявні місцеві
ресурси, які можуть використовуватися для розвитку туристсько-рекреаційної
діяльності, однак існуючий туристичний та рекреаційний потенціал цих
територій використовується недостатньо. Залучення до господарської
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діяльності місцевого туристсько-рекреаційного потенціалу територій
локального рівня дозволить покращити їх загальний рівень розвитку та
допоможе вирішити ряд соціально-економічних проблем.

Відсутність на території лікувальних ресурсів може бути компенсована за
рахунок професійної організації маркетингових заходів туристичного та
рекреаційного спрямування.
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ЗАЛЕЖНОСТІ ПРОСТОРОВОЇ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ ШУМОВОГО
НАВАНТАЖЕННЯ В МЕЖАХ ВЕЛИКИХ УРБОЕКОСИСТЕМ

Гілета Л.А.
Львівський національний університет імені Івана Франка

Шумове навантаження – це один з головних негативних екологічних
чинників сучасних великих урбоекосистем. Воно проявляється у збільшенні
рівня шуму понад природний акустичний фон (30-50дБА), викликане
діяльністю промислової та транспортної структур великого міста і залежить від
рівня його розвитку, зокрема економічного. Адже у найбільш економічно
розвинених містах (переважно адміністративних центрах) зосереджена основна
чисельність населення, що й впливає на збільшення кількості транспортних
засобів та різного виду підприємств.

До транспортних засобів, які спричиняють одне з найбільших акустичних
навантажень, належать авіаційний та залізничний транспорт, трамвай тощо.

Авіаційний шум, що утворюється повітряним судном, складається з шуму
його силової установки та аеродинамічного шуму обтікання планера [1]. Шум,
який виникає внаслідок зльоту чи посадки літака коливається в межах 110-130
дБА. Він діє на широке коло осіб, у тому числі міських жителів у випадках
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недостатньої віддаленості аеродрому від меж міста або у випадку, коли напрям
зльоту і заходу на посадку перетинає міську територію.

Шумове навантаження, спричинене залізничним транспортом,
коливається від 75 до 85 дБА. Залізничний транспорт виступає потужним
переривчастим акустичним джерелом і його особливістю є цілодобова
експлуатація. Тобто вплив на урбоекосистему відбувається і у нічний час.

Автомобілі та тролейбуси характеризуються дещо нижчим рівнем шуму, за
результатами замірів він становить 60-75 дБА. Особливо сильне акустичне
навантаження на урбоекосистему відбувається в «години пік» при найбільшій
щільності транспортного потоку. Акустичне навантаження поступово
зменшується зі зменшенням транспортного потоку, але ця залежність не є
пропорційною. Рівень шуму залежить від типу покриття дороги (найбільший – на
бруківці, найменший – на асфальтобетоні), нахилу дороги (при поздовжньому
нахилі 8-10% поправка становить +4 дБА), стану проїжджої частини [2].

Крім транспортного акустичного навантаження, на акустичний стан
навколишнього середовища урбоекосистеми впливає діяльність промислових
підприємств. Так компресорні станції створюють рівень шуму, який дорівнює
100 дБА, металургійні заводи – 90-100 дБА, будівельні підприємства – 90-95
дБА, машинобудівні заводи – 80 дБА, типографії, швейні фабрики,
деревообробні комбінати – 72-76 дБА.

Загалом, антропогенні шуми характеризуються такими основними
властивостями: 1) потужністю; 2) тривалістю; 3) відстанню поширення.

Перші дві характеристики, залежать найбільше від джерела акустичного
навантаження та часу експлуатації шумогенеруючих машин. Внаслідок,
виникають протиріччя, пов’язані з питаннями оптимізації шумового
навантаження. Зменшення тривалості акустичного навантаження можливе за
рахунок обмеження часу експлуатації транспортних та промислових машин, що
негативно відіб’ється на економічних показниках. Для зменшення потужності
акустичного навантаження, необхідно провести ряд великозатратних заходів,
які передбачені в ст. 21 Закону України “Про охорону атмосферного повітря”:
· створення і впровадження малошумних машин і механізмів;
· удосконалення конструкцій транспортних та інших пересувних засобів і

установок та умов їх експлуатації, а також утримання в належному стані
залізничних і трамвайних колій, автомобільних шляхів, вуличного покриття.

Таким чином, особливу увагу, на нашу думку, необхідно приділити
вивченню просторової диференціації акустичного навантаження, для
оптимізації урбоекосистеми в умовах акустичного навантаження.
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На основі проведених в межах Львівської урбоекосистеми досліджень,
можемо говорити про виникнення своєрідних акустичних геосистем, як
території з наближеними рівнями шуму, що утворюються від діяльності
автомобільного, залізничного, авіаційного транспорту та промислових
підприємств; та центрів акустичного навантаження, які утворюються при
територіальному накладанні акустичних геосистем.

Зважаючи на те, що поширення шумового забруднення від їх джерел
спадає не поступово, а залежить від природної та антропогенної територіальної
структури, виникає відповідним чином структурована будова самих шумових
геосистем. Така структура характеризується наявністю центральної ділянки
(локалізованої зони) з найбільшими показниками шумового ефекту й декількох
периферійних ділянок, які варто просторово диференціювати залежно від
диференціації шкідливості рівня шумового забруднення.

Локалізовані зони акустичного навантаження в межах урбоекосистеми в
свою чергу диференціюються залежно від типу акустичної геосистеми.

Щодо шуму, утвореного в межах міських доріг (акустично-
автотранспортні геосистеми різних класів), то дослідження проведені в межах
Львівської урбоекосистеми, показують, що такою центральною ділянкою, яка
характеризується найбільшими показниками рівня акустичного навантаження
(понад 75 дБА), є територія в межах 10 м від проїжджої частини дороги.
Наступні 10 м рівень шуму різко спадає більш, ніж на 10 дБА, досягаючи
показника рівня акустичного навантаження близько 65 дБА. Кожні наступні 10
м рівень шуму зменшується рівномірно менш, ніж на 5 дБА, досягаючи
встановлених допустимих норм на відстані 50-70 м від проїжджої частини.

Шум, утворений діяльністю залізничного транспорту (акустично-
залізнична геосистема), характеризується іншим просторовим поширення,
незважаючи на те, рівні акустичного навантаження від залізничного
транспорту, залежать від меншого числа чинників, ніж рівні шуму, утвореного
в межах міських доріг.

Рівні акустичного навантаження досягають практично 100 дБА і повільно
та, водночас, нерівномірно спадають віддаляючись від колії. Рівні шуму
утворені діяльністю поїздів на різних етапах функціонування на відстані 50 м
від колії коливаються від 82 до 64 дБА. Внаслідок будова таких шумових
урбоекосистем буде відзначатися значною центральною ділянкою, яку
характеризують високі рівні акустичного навантаження.

Авіаційний шум, зважаючи на його особливості (практично найбільшу
потужність), є причиною утворення шумової геосистеми з доволі
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локалізованою центральною ділянкою (злітно-посадковою смугою), проте
масштабними периферійними частинами. Шум, утворений діяльністю авіації,
на відміну від шуму наземного транспорту, який простягається лінійно вздовж
доріг та колій, буде поширюватися радіально, характеризуючись найвищими
показниками по ліній зльоту-посадки літака (в місті Львові – це магнітний курс
316 та 136). Ще однією важливою особливістю локалізованої зони авіаційного
шуму буде його збільшення з висотою, що радикально відрізняє дану зону від
інших, утворених внаслідок діяльності наземного транспорту.

Рівень авіаційного шуму, як і акустичного навантаження від залізничного
транспорту спадає не пропорційно з віддаллю від джерела (контрольної точки
злітно-посадкової смуги), а залежно від траси польоту літака та його типу.

Розглядаючи таке джерело акустичного навантаження як промислові
підприємства, потрібно зазначити, що в межах урбоекосистеми Львова
розташовано близько ста підприємств різних галузей, які зосереджені
переважно в, так званих, промислових районах.

Шум, утворений діяльністю підприємств, хоча й характеризується
значними показниками (понад 80 дБА) в межах цехів, практично відсутній поза
промисловою територією. Промисловий шум спадає прямо пропорційно з
віддаллю від джерела. Зважаючи на це, акустичне навантаження, утворене
діяльністю промислових підприємств, є джерелом шуму, внаслідок чого в
межах цехів формуються доволі локалізовані зони, що характеризуються
потужними рівнями шуму.

В межах визначених локалізованих ділянок в центральній частині
акустичних геосистем найдоцільніше проводити оптимізаційні заходи, які в
першу чергу будуть спрямовані на зменшення віддалі поширення акустичного
навантаження.
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ПРИРОДООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ У МІСТАХ ОБЛАСНОГО
ЗНАЧЕННЯ ТА АДМІНІСТРАТИВНИХ РАЙОНАХ ЛЬВІВСЬКОЇ

ОБЛАСТІ

Грицай Х.Б.
Львівський національний університет імені Івана Франка

На сьогодні важливим кроком до збереження природних ресурсів регіону є
інвестування заходів та витрат пов’язаних з охороною навколишнього
середовища. Природне середовище взагалі не ділиться на окремі частини, не
має внутрішніх кордонів, проте зазнає постійного негативного впливу. Тому
органи управління кожного субрегіону (міста й адміністративного району),
підприємства, установи чи організації, зацікавлені у здійснені інвестування у
природоохоронну діяльність, яка є основою для підвищення економічного
розвитку та служить одним із важливих індикаторів сталого розвитку.

Вивчення питань щодо раціонального використання природних ресурсів і
охорони навколишнього природного середовища висвітлено у працях Г.О.
Білявського, В.С. Крисаченка, Л.Г. Мельника, Ю.І. Стадницького, Ю.Ю.
Туниці, тощо та регулюються законодавчими і нормативними актами. Та,
незважаючи на численні наукові дослідження у даній сфері життєдіяльності
людини, еколого-економічні аспекти сталого розвитку територіально-
адміністративних одиниць області потребують постійних вивчень.

Об’єктом нашого дослідження є витрати на охорону навколишнього
природного середовища у субрегіонах Львівської області. Мета – аналіз стану
використання еколого-економіних інструментів для раціонального
використання природних ресурсів, їх відтворення і охорони природи у містах та
адміністративних районах Львівській області.

Охорона навколишнього природного середовища є невід’ємною
складовою економічної компоненти сталого розвитку, що не може і не повинна,
на сьогоднішній час, розглядатись у відриві від неї. Насамперед, через
погіршення стану довкілля, що відбувається внаслідок надмірного
антропогенного впливу господарської діяльності, спрямованого на прискорення
темпів та збільшення обсягів використання природних ресурсів з метою
задоволення постійно зростаючих потреб суспільства. Така ситуація зумовила
необхідність використання економічних важелів природокористування, як
капітальні інвестиції, поточні витрати на охорону навколишнього природного
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середовища та платежі за забруднення природного середовища. Проте нажаль
цим еколого-економічним інструментам не приділяється відповідної уваги.

У 2011 р. капітальні інвестиції на охорону навколишнього природного
середовища Львівської області становили 97,0 млн. грн. Стимулююча
екологічна політика регіону та значно менші у порівняні із європейськими
нормами, витрати на охорону природи (що є привабливими для закордонного
інвестора) збільшили інвестиційні надходження (рис. 1).

Рис. 1. Динаміка капітальних інвестицій на охорону навколишнього природного
середовища у Львівській області 1996-20011 рр.

У свою чергу об’єктом найбільших капітальних інвестицій 75,8 млн. грн.
(78,2 % від загального обсягу інвестицій), було використано на охорону
атмосферного повітря. На захист і реабілітація ґрунту, підземних і поверхневих
вод – 11,8 млн. грн. (12,2%), очищення зворотних вод – 4,6 млн. грн. (4,8%),
поводження з відходами –3,4 млн. грн.,(3,4 %) та інші витрати – 0,8 млн. грн.,
(1,4%) [2, с.82].

Аналіз статистичних даних, періоду 1996-2011 роки, показує поступове
зростання інвестицій у природоохоронну діяльність області до світової
економічної кризи (рис. 1). На сьогодні, незважаючи на нестабільність і
наслідки кризи, залучення коштів у вирішення і покращення стану
навколишнього природного середовища територіально-адміністративних
одиниць характеризуються позитивною динамікою.

Безперечно, кожен район області володіє великим інвестиційним
потенціалом, який виражається в наявності корисних копалин, вільних
трудових ресурсів, тощо, проте спостерігається залежність між соціально-
економічним розвитком району та обсягами інвестицій. Чим вищий рівень
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розвитку субрегіону, тим вищі показники капітальних інвестиційних
надходжень на охорону навколишнього середовища. Згідно статистичних даних
у 2011 р. п’ять з двадцяти територіально-адміністративних одиниць та сім з
дев’яти міст області, отримали капітальні інвестиції, зокрема найвищі
надходження зафіксовані у м. Львові (50253,6 тис. грн.), Миколаївському
(21249,0 тис. грн.) та Кам’янка-Бузькому (20902,4 тис. грн.) районі.

Витрати на охорону навколишнього середовища – всі види витрат,
спрямовані на запобігання, скорочення чи ліквідацію забруднення, інших видів
шкідливого впливу господарської та іншої діяльності на навколишнє природне
середовище [9, с.215].

Станом на 2011 р. сума витрат на охорону і раціональне використання
природних ресурсів становила 183,6 млн. грн., що на 20,0% більше за
попередній рік. Найбільша частка витрат 98,5 млн. грн. (53,6% від загальної
суми) витрачена на очищення зворотних вод; на захист і реабілітація ґрунту,
підземних і поверхневих вод – 36,6 млн. грн. або 20,0% (згідно з «Програмою
охорони навколишнього природного середовища Львівської області на 2009-
2012 роки» для поліпшення екологічного стану поверхневих вод басейнів рік
Дністер, Західний Буг, Сан та забезпечення водопостачання населених пунктів
області питною водою в достатній кількості та належної якості, обсяг
фінансування передбачений у 70 456 тис. грн.); на охорону атмосферного
повітря – 18,5 млн. грн. (10,0%); на поводження з відходами тільки 22,1 млн.
грн. (12,0%) [2, с.84].

Аналіз значень показника витрати на охорону навколишнього природного
середовища за субрегіонами Львівської області в 2011 р. дав змогу виокремити
нам п’ять рівневих груп:

1. Перша група з високим рівнем (93765,0 тис. грн.) витрат на охорону
навколишнього природного середовища, зазначена у м. Львів. Це становить
51,1% від загальної суми витрат на охорону природи Львівської області.
Покращення стану довкілля міста впливає на покращення стану здоров’я його
жителів, а це в свою чергу говорить про підвищення інвестиційної
привабливості та зростанню екологічної свідомості місцевої влади і населення,
тощо, тому збільшення витрат на охорону навколишнього природного
середовища має свій еколого-економічний вимір.

2. Друга група (35852,3-23911,9 тис. грн.) із середнім рівнем витрат на
охорону навколишнього природного середовища, охоплює місто Дрогобич
(35852,3 тис. грн.). Це становить 19,5 % від витрат на раціональне використання
природних ресурсів області. Внаслідок інтенсивного промислового
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(машинобудівельного, нафтопереробного, енергетичного) господарювання,
навколишнє природне середовище вищенаведеного субрегіону потребує
значних витрат на відновлення, збереження та охорону.

3. Третя група. До цієї групи належить місто Червоноград (20800,3 тис.
грн.) Це становить 11,3% від витрат на охорону природи області, що
характерно для помірного рівня (23911,8-11971,4 тис. грн.). Для
Червоноградського кам’яновугільного гірничопромислового району потрібні
значно більші кошти, щоб подолати існуючий антропогенний вплив на
геокомплекси (зокрема, просідання земної поверхні унаслідок ведення гірничих
робіт, накопичення великих обсягів гірничопромислових відходів тощо).

4. Четверта група із низьким рівнем (11971,3-30,9 тис. грн.) охоплює
сімнадцять територіально-адміністративних районів: Яворівський (9615,9 тис.
грн.), Жидачівський (9235,7 тис. грн.), Сокальський (7941,2 тис. грн.),
Миколаївський (2216,7 тис. грн.), Жовківський (398,4 тис. грн.), Радехівський
(157,5 тис. грн.), Бродівський (127,0 тис. грн.), Кам’янка-Бузький (70,5 тис.
грн.), Буський (60,0 тис. грн.), Мостиський (57,2 тис. грн.), Золочівський (32,3
тис. грн.), Старосамбірський (31,2 тис. грн.), Городоцький (1,2 тис. грн.) райони
та міста Новий Розділ (991,8 тис. грн.), Самбір (824,6 тис. грн.), Моршин (600,6
тис. грн.). Стрий (377,6 тис. грн.), Трускавець (228,8 тис. грн.), Борислав (217,3
тис. грн.) Сумарно становить 33185,5 тис. грн. або 18,1% від витрат на
раціональне використання природних ресурсів Львівської області.

5. П’ята група (0,0 тис. грн.) із дуже низьким рівнем витрат на охорону
навколишнього середовища, охоплює сім територіально-адміністративних
одиниць: Дрогобицький, Перемишлянський, Пустомитівський, Сколівський,
Сокальський, Стрийський і Турківський райони. Нажаль, нульовий рівень
поточних витрат на природоохоронну діяльність, ще не говорить про
відсутність багатьох екологічних проблем, які потребують вирішення.

Отже, найбільша частка витрат на охорону навколишнього природного
середовища Львівської області зазначена у першій групі, проте майже у
кожному районі і місті були здійснені витрати на охорону навколишнього
природного середовища, що дає можливість сподіватись на більше розуміння
важливості природоохоронної діяльності.

Не менш важливим елементом у системі економічного механізму
природокористування є платежі за забруднення природного середовища. Вони
компенсують еколого-економічні збитки, що виникають внаслідок виробничої
діяльності підприємства [5, с.256].
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В нас нажаль, промислові підприємства та інші галузі господарювання
(м.Львова, Дрогобича та Жидачівського, Миколаївського, Сокальський районів)
ще досить інтенсивно забруднюють природне довкілля, про що свідчать
екологічні платежі до сплати. Найбільше екологогічних зборів було предявлено
за викиди в атмосферне повітря шкідливих речовин (181,8 млн, грн.), за скиди
забруднюючих речовин безпосередньо у водні обєкти (2,2 млн. грн) та за
розміщення відходів у спеціально відведенихмісцях чи обєктах (19,6 млн. грн).
Незважаючи на всеінформованість та негативний вплив на довкілля, що
здійснюється у процесі промислового виробництва, сума екологічних платежі з
кожним роком зростає, зокрема у 2000 р., сума до сплати становила 5,8 млн.
грн, а у порівнняні з 2011р. – 203,7 млн. грн.

Незважаючи на недостатнє фінансування галузі охорони навколишнього
природного середовища, все ж таки у Львівській області та у субрегіонах
зокрема, реалізуються водночас 11 природоохоронних та екологічних програм.

Отже, природне навколишнє середовище кожного субрегіону області
зазнає значного антропогенного впливу господарської діяльності людини і чим
більший економічний потенціал району або міста, тим більше потребує
капітальних інвестицій та витрат на раціональне використання природних
ресурсів, їх відтворення і охорону природи. На сьогодні ще багато підприємств,
організацій у Львівській області використовують застарілу технологію,
здійснюють несанкціоновані скиди й викиди шкідливих речовин у навколишнє
природне середовище, про що свідчать пред’явлені екологічні платежі.

Разом з тим, освоєні обсяги інвестицій на охорону і раціональне
використання ресурсів рослинного і тваринного світу Львівської області
становили лише 0,1% усіх капітальних інвестицій природоохоронного
призначення, що не відповідає сучасним вимогам формування соціально-
економічної компоненти сталого розвитку країни та регіону зокрема. Таким
чином, не дивлячись на актуальність природоохоронної діяльності, обсяги
капітальних інвестицій та частка витрат на охорону довкілля поки що
залишаються на низькому рівні. Для покращення ситуації потрібне залучення
інвестицій з усіх можливих джерел, стимулювання притоку іноземних
інвестицій, створення сприятливого інвестиційного природоохоронного
клімату, удосконалення законодавчої бази, модернізація виробничих процесів із
зменшенням негативного впливу на довкілля, тощо.
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ТЕХНОГЕННЫЕ КАТАСТРОФЫ И ИХ УГРОЗА В УКРАИНЕ

Гунькина И.Ю.
Таврический Национальный Университет им. В.И. Вернадского

Техника – непреложный рукотворный элемент современных форм
жизнедеятельности сообществ людей. Пронизывающая плотность технических
устройств, окружающих человека, ввела в обиход представления о техносфере
сопряженных с ней техногенных опасностях, рисках и катастрофах.

Сегодня технологические катастрофы – это одна из глобальных проблем
человечества. С каждым днём они становятся более глобальными и мощными.
Часто одно и то же экстремальное событие называют либо катастрофой, либо
аварией, либо чрезвычайной ситуацией. Такое положение объясняется
отсутствием официально принятого определения термина „катастрофа”, а
также желанием некоторых официальных органов преуменьшить серьезность
события, но эти термины следует отличать. Техногенная катастрофа – это
авария технического устройства, приведшая к весьма неблагоприятным
изменениям в окружающей природной среде и, как правило, массовой гибели
живых организмов и экономическому ущербу (Реймерс, 1990).

По данным Международного центра исследований эпидемии катастроф,
событие признается катастрофой, если оно отвечает хотя бы одному из четырех
критериев:

· погибло 10 или более человек;
· 100 и более человек пострадало;
· местные власти объявили о введении чрезвычайного положения;
· пострадавшее государство обратилось за международной помощью.

http://www.zakon.rada.gov.ua/
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       Природные и техногенные опасности  всегда сопровождали жизнь и
деятельность людей, но с каждым годом создаются всё новые угрозы
безопасности их существования. Техногенные опасности связаны с
интенсификацией производств, растущим вовлечением в оборот
энергетических и сырьевых ресурсов с человеческим фактором. Все чаще
возникают экологические риски для здоровья людей и нормального
функционирования естественных ландшафтов не столько от природных
стихийных бедствий, сколько от деятельности человека. По данным
Международного центра исследований эпидемии катастроф, за период с 1901
по 2007 гг. в мире произошло 6312 техногенных катастроф, в результате
которых пострадало около 7,71 млн. чел, около 302,4 тыс. погибло.

Анализ причин крупных аварий  (по данным ООН)  показывает,  чтов
большинстве случаев их непосредственными причинами были механические
неисправности техники. Важной причиной аварий также является и
человеческий фактор.
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К сожалению некоторые из всемирно известных катастроф произошли в
Украине. Самыми крупными из них являются:

· авария на Чернобыльской АЭС;
· взрывы боеприпасов в Новобогдановке;
· разлив фосфора на Львовщине;
· взрыв газа в Днепропетровске;
· разлом танкера «Волга-Нефть-139» в Керчи.

По данным МЧС, наиболее уязвимыми к природным и техногенным
катастрофам в Украине являются Черновицкая, Ивано-Франковская,
Закарпатская, Николаевская, Одесская, Винницкая, Тернопольская,
Хмельницкая области и Автономная Республика Крым. Отдельного внимания
заслуживает Донбасс: там много шахт, где существует риск возгорания
угольной пыли и метана. Одновременно Донетчина является рекордсменом по
количеству предприятий, на которых хранятся опасные химические вещества
(около 170 единиц).

О важности обеспечения экологической безопасности страны и отдельных
регионов от нарастающих угроз говорится в Законе Украины (2003г.), где
отмечается «значительное антропогенное нарушение природной среды,
техногенную перегруженность территории Украины, увеличение рисков
возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера».
 К задачам обеспечения техногенной безопасности относятся (Измалков, 1998):
– ограничение техногенного воздействия на окружающую среду, человека и
другие объекты биосферы до уровня, не вызывающего каких-либо негативных
экологических последствий;
– обеспечение минимально возможного уровня риска возникновения
техногенных аварий и катастроф;
– обеспечение жизнеобеспечения населения при техногенных авариях и катастрофах,
исключающее ухудшение здоровья настоящего и последующих поколений людей.

Определение риска техногенных катастроф может быть более точным, чем
природных, и меры по их предотвращению тоже гораздо эффективнее могут
уменьшить и число катастроф, и ущерб от них. Во многом это зависит от
уровня организации профилактических работ и от дисциплины их реализации.
Также важную роль играет информированность и подготовка людей к
возможным внештатным ситуациям, среди которых очень важное значение
имеет экологическая грамотность населения (Боков, 2012).

Человечество прогрессирует, преобразовываются и развиваются наука и
технологии. Все это человек делает для облегчения своей жизни, для создания
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комфортных условий в своей среде обитания. Заводы, фабрики, машины,
атомные станции — все это имеет побочные последствия, (всевозможные
выбросы, загрязняющие природу и атмосферу) которые вредят не только
человеку, но и всем существам на планете. Всего этого можно избежать, если
выполнять нормы, следить за техникой, не запускать детали до полного
изнашивания и думать о последствиях, заниматься подготовкой
квалифицированных кадров
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ОСОБЛИВОСТІ ВИРОЩУВАННЯ РІПАКУ У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Добровольська Н.В., Кандиба Ю.І.
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

За останні роки загальносвітовою тенденцією є підвищення попиту на
ріпакову олію, зумовлене її використанням, головним чином, у якості
біодизельного палива. З огляду на те, що Україна в цілому та Харківська
область зокрема мають сприятливі ґрунтово-кліматичні умови для нарощування
виробництва ріпаку, підсилюється актуальність використання ріпакового
насіння для виробництва біопалива, яке є більш економічно вигідним та
екологічно чистим у порівянні з дизельним паливом, що виробляється з нафти.
Окрім цього, ріпакова олія є однією з найдешевших рослинних олій, яка
використовується в багатьох галузях економіки, а також ріпак – універсальна
агроекологічна культура, яка сприятливо впливає на ґрунт та є прекрасним
попередником для озимих зернових [3]. Вирощування ріпаку потребує
порівняно невеликих затрат праці, до того ж у періоди з найменшим
напруженням сільськогосподарських робіт, що підвищує цінність вирощування
цієї олійної культури. Тому поставлена мета дослідження – проаналізувати
територіальні та часові особливості вирощування ріпаку в Харківській області –
є актуальною для сучасних умов розвитку сільського господарства.

Швидкий всебічний розвиток ріпаківництва у Харківській області
зумовлюється наявним ресурсним забезпеченням і досить високим рівнем його
ефективного використання. Потреба у збільшення виробництва ріпаку
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обґрунтовується значним попитом на товарне насіння ріпаку та продукцію його
переробки, оскільки вони виконують водночас продовольчу і технічну функції,
причому у промислово розвиненій Харківській області технічне значення
ріпакової олії в якості біопалива для промисловості та транспортного
комплексу відіграє вирішальну роль. В той же час ця олійна культура сприяє
поліпшенню структури ґрунту, запобіганню його ерозії завдяки значному
залишку у ґрунті кореневих решток [4, 6].

У Харківській області до 2008 р. спостерігався процес стрімкого
нарощування обсягів виробництва ріпаку, зумовлений як розширенням
посівних площ, так і підвищенням його урожайності (рис. 1).

Рис. 1. Динаміка виробництва та урожайності ріпаку у сільськогосподарських
підприємствах Харківської області (побудовано за даними [5])

З період з 2000 до 2008 р. площі, з яких було зібрано уражай ріпаку у
Харківській області, збільшились з 1,1 тис. га до 14,4 тис. га, або у 13 разів;
виробництво ріпаку зросло у 30 разів – з 9237 га до 278864 га, водночас
урожайність ріпаку зросла з 9,3 ц до 19,8  ц з одного гектару.

Економічна криза 2008 р. вплинула на обсяги вирощування ріпаку, його
виробництво в регіоні за два наступні роки зменшилося майже в 15 разів, а
врожайність – майже вдвічі. На початок 2012 р. обсяги виробництва та
урожайності ріпаку почали поступово зростати, що є позитивною тенденцією.
Проте такі обсяги вирощування ріпаку поки що не можуть задовольнити
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потреби Харківської області у продовольчому та технічному плані.
В той же час протягом 2008 – 2010 рр. відбулося скорочення посівних

площ ріпаку. У 2012 р. за посівними площами ріпаку Харківська область серед
інших областей України посідала лише 19 місце; середнє значення посівних
площ по адміністративних областях України становило 23,7 га, в той час як у
Харківській області – 8,6 га [1].

Рис. 2. Виробництво та урожайність ріпаку у сільськогосподарських
підприємствах по районах Харківської області у 2011 р.

(побудовано за даними [5])

У територіальному відношенні виробництво та урожайність ріпаку у
сільськогосподарських підприємствах по районах Харківської області за 2011 р.
також мають ряд особливостей. По-перше, лише в 15 районах області у
сільськогосподарських підприємствах вирощують ріпак. Найбільші обсяги
виробництва ріпаку спостерігається у Вовчанському, Богодухівському та
Балаклійському районах, а найвища урожайність – у Куп’янському,
Балаклійському та Барвінківському районах (рис. 2).

Така неоднорідність виробництва та урожайності ріпаку у
сільськогосподарських підприємствах пояснюється декількома факторами. По-
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перше, ріпак досить вибагливий до стану ґрунтів. Тому найбільша урожайність
ріпаку спостерігається в тих районах, в яких значна посівна площа удобрена
мінеральними добривами. Мінеральні добрива є однією з визначальних
складових матеріальних ресурсів, необхідних для досягнення високих урожаїв
ріпаку. Витрати на їх придбання і використання значно менші, ніж дохід,
одержаний від реалізації додаткового врожаю цієї культури [2]. По-друге, на
сьогодні ріпак у сільськогосподарських підприємствах області вирощується
перш за все для переробних підприємств та забезпечення окремих підприємств
біопаливом.

Таким чином, ріпак – одна з важливих олійних культур, що вирощується
у Харківській області. Ріпак має господарські цінні якості, які вигідно
використовувати сільськогосподарським товаровиробникам для підвищення
конкурентоспроможності та ефективності ведення господарської діяльності.
Збільшення обсягів вирощування ріпаку у сільськогосподарських
підприємствах Харківської області зможе задовольнити потреби населення в
рослинній олії, тваринництва у білку, промисловості у сировині, транспорту в
екологічно чистому паливі.

До основних переваг вирощування ріпаку у сільськогосподарських
підприємствах можна віднести невисоку собівартість виробництва (порівняно з
невеликими господарствами населення), вигідну ціну реалізації та потенціал
значної урожайності культури у сприятливих ґрунтово-кліматичні умовах
Харківської області. Саме тому дуже важливим залишається подальший
розвиток ріпаківництва, збільшення обсягів виробництва і підвищення
урожайності ріпаку в сільськогосподарських підприємствах області.
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НАПРЯМИ ТА МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ ЗЕМЛІ НА
РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

Жук О.П., Пригоцька О.Л.
Національний університет біоресурсів і природокористування України

Вступ. В останнє десятиріччя в Україні відбулися радикальні зміни
земельних відносин. Держава позбавлена монопольного права на землю.
Проголошено обіг земельних ділянок, який поступово розвивається. По суті, в
ці роки відбувається процес розбудови і стабілізації ринкового землеволодіння і
землекористування [1]. Ринкові умови виробництва докорінно змінюють
соціально-економічні відносини в суспільстві. Змінюються і способи
регулювання земельних відносин, адміністративні механізми втрачають своє
значення і виникає необхідність запровадження ринкових важелів у галузі
управління земельними ресурсами.

Аналіз останніх публікацій. У науковій вітчизняній і зарубіжній
літературі розроблено теоретико-методологічні засади розвитку земельних
відносин, зокрема у працях таких українських учених як Ю.Д. Білик,
І.К.Бистряков, П.І.Гайдуцький, В.В.Гришко, Г.Д. Гуцуляк, А.С. Даниленко,
Д.С. Добряк, О.В. Комеліна, Б.Я.Кузняк, А.Г. Мартин [3], В.Я. Месель-Веселяк,
Л.Я.Новаковський, О.С.Песцова, П.Т.Саблук, М.О. Тонюк [4], В.М.Трегобчук,
А.М. Третяк, М.М. Федоров [5], Г.В. Черевко [6] та ін., а також російських
вчених І.М. Буздалова, В.А. Горємикіна, Є.С. Карнаухової та ін.

Постановка проблеми. Разом з тим, теоретико-методологічні, методичні
та практичні питання подальшого формування, функціонування і регулювання
ринку землі, змісту земельної політики потребують дослідження з урахуванням
сучасних соціально-економічних процесів, зокрема на регіональному рівні [2].

У зв’язку з цим, надзвичайно важливе значення набуває аналіз ринкового
обороту землі, впливу на нього трансформації форм власності на землю та
форм господарювання.

Виклад основного матеріалу. Аналіз літературних джерел дозволяє
вивчити окремі хронологічні явища і факти, розкрити і описати проблеми,
особливості їх існування, закономірності розвитку, які є характерними для всієї
сукупності досліджуваних об’єктів. Цей аналіз використаний при опрацюванні
наукових публікацій з питань власності на землю, розвитку її форм, обігу землі,
здійснення ринкових та цивільно-правових операцій, нормативних документів з
питань землекористування, статистичних збірників тощо.
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Будь-яке наукове дослідження передбачає, перш за все, визначення
напрямів і методів досягнення необхідного результату.

Наше дослідження здійснювалося за такими напрямками:
· аналіз трансформації права власності на землю в період перебудови

економічної системи господарювання в сільському господарстві;
· можливість і доцільність надання землі категорії товару, перетворення її в

умовах приватної власності на землю в капітал;
· моделювання існуючого процесу економічного обороту землі та його

удосконалення;
· аналіз сучасної еколого-економічної ситуації в Київській області;
· вивчення теоретичних основ ринку землі, підходів до змісту Закону України

з цього питання;
· дослідження ролі держави в регулюванні економічного обороту землі.

Науковий метод дослідження визначає взаємно обумовлені і взаємно
пов’язані сторони пізнання: формально-логічну і змістовно-генетичну.
Формально-логічне пізнання включає способи та прийоми проведення і
організації дослідження, збір і розробку матеріалів з обраної теми, а змістовно-
генетична сторона пізнання передбачає теоретичне узагальнення, на основі
законів, категорій і принципів природи і суспільства.

Історичний метод дає змогу проаналізувати явища і факти, розкрити
сутність проблеми. Даний метод при дослідженні використовується при
визначенні етапів розвитку ринку землі.

Використання абстрактно-логічного методу означає, що кожне економічне
явище необхідно розглядати як систему з врахуванням усіх взаємозв'язків і
взаємозалежностей. Цей метод було використано при розробці наукових засад
ринкових відносин, порядку здійснення іпотеки мі, методики визначення
економічної відповідальності землевласників і землекористувачів за погіршення
екологічної цінності земельних ділянок в процесі їх використання.

При дослідженні еколого-економічної ефективності ринкових та правових
операцій було використано такі методи дослідження як: статистичний,
економічного аналізу, розрахунково-конструктивний, позначення тренду,
групування, індексів, визначення відносних величин, динамічних рядів, середніх
величин, індукції та дедукції та ін.

Статистичний метод використовується для вивчення масової сукупності
показників з метою виявлення визначених тенденцій і закономірностей.

Метод економічного аналізу представляє системне вивчення, вимірювання і
узагальнення впливу факторів шляхом обробки спеціальними прийомами.
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Під економічним аналізом розуміють спосіб пізнання предметів і явищ, які
досліджуються, оснований на розчленуванні цілого на складові частини
(елементи) і вивченні їх у зв'язках і залежностях.

Трендовий аналіз використовується при вивченні відносних темпів росту і
приросту показників за ряд років до рівня базисного року, тобто при досліджені
рядів динаміки.

Метод групування – невід’ємна частина майже кожного економічного
дослідження. Він дозволяє вивчити ті чи інші економічні явища в їх
взаємозв’язку і взаємозалежності, виявити вплив найбільш суттєвих факторів, ті
чи інші закономірності і тенденції, властиві цим явищам і процесам. Групування
припускає визначену класифікацію явищ і процесів, а також причин і факторів,
які їх обумовлюють.

Індексний метод засновується на відносних показниках, які відображають
відношення рівня досліджуваного явища до його рівня в минулому або до рівня
аналогічного явища, яке прийняте в якості бази.

Метод визначення відносних величин відображає співвідношення величини
явища, яке вивчається із величиною цього ж явища, але взятого за даний час або
по іншому об’єкту. Середні величини дають узагальнену характеристику явищ,
основуючись на масових даних.

Вивчення і вимірювання причинних зв’язків в аналізі можна пояснювати
методами індукції та дедукції. Метод індукції полягає в тому, що дослідження
ведеться від часткового вивільнення, від причин до результатів. Дедукція
означає, що дослідження здійснюється від загальних фактів до часткових, від
результатів до причин.

Висновки. Основним напрямом вдосконалення земельних відносин є
впровадження земельного ринку, для чого потрібно розробити відповідне
законодавство, створити земельно-ринкову інфраструктуру, відповідні
регулятивні інституції, розробити обґрунтовану методику і провести реальну
оцінку землі. Необхідність впровадження ринку землі в Україні є очевидною,
що обумовлюється зростаючими масштабами земельних трансакцій щодо
відчуження і купівлі землі в обхід існуючого мораторію на такі операції.
Асортимент схем здійснення таких трансакцій на сьогодні досить широкий і
продовжує збільшуватись.

Визнання ринкового обороту землі насамперед повинне спрацювати у
напрямі удосконалення форм господарювання, методології і методики
ціноутворення на землю, економічного механізму господарювання, залучення
інвестицій через іпотеку землі та міжгалузевого регулювання розвитку
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народногосподарського комплексу України, що формує широке поле для
подальших наукових досліджень проблеми.
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ВПЛИВ ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ НА СТАН
ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ (РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ)

Звєрєва Н.В.
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

На стан здоров’я населення впливають багато факторів, головним чином
соціально-економічний розвиток, генетичні особливості та екологічна ситуація.
За даними МОЗ України, у структурі загальної захворюваності населення все
більше зростає частка хвороб, пов’язаних з екологічними чинниками, зокрема із
забрудненням навколишнього середовища.

Високий рівень загального забруднення довкілля має негативний вплив
на здоров’я населення. Найвищий рівень захворюваності населення
спостерігається у промислово-розвинених регіонах. Так, у районах розміщення
металургійних комбінатів, підприємств хімічної промисловості, а також у
великих містах з підвищеним рівнем забруднення атмосферного повітря від
стаціонарних та пересувних джерел знижується рівень здоров’я населення,
зростає загальна захворюваність, вищими є показники поширеності хвороб,
особливо хвороб органів дихання й ендокринної системи, серцево-судинні,
хвороби нервової системи, алергійні захворювання, хвороби органів травлення
та ін. У промислово-розвинених районах частота випадків патології крові,
органів дихання, ангін, алергозів у 3-4 рази більша, ніж на порівняно чистих
територіях [5].

Також спостерігається тенденція забруднення довкілля внаслідок
антропогенного навантаження з промислово-розвинених районів на сільську
місцевість [3], зокрема в окремих районах Вінницької, Запорізької, Івано-
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Франківської, Кіровоградської, Одеської, Полтавської областей та Автономної
Республіки Крим [5].

Для регіонів з високою густотою населення (Донбас, Придніпров’я)
зростання техногенного навантаження особливо небезпечне. Так, за даними
Центральної геофізичної обсерваторії, станом на 01.01.2012 до списку міст з
найбільшим рівнем забруднення атмосферного повітря увійшли Маріуполь,
Ужгород, Горлівка, Одеса, Рівне, Слов’янськ, Запоріжжя, Макіївка, Донецьк та
Лисичанськ. Небезпечна екологічна ситуація також склалася в промислово-
розвинених містах Дніпропетровської та Луганської областей, Черкасах, Києві,
а також в інших крупних промислових центрах [6].

Середня багаторічна екологічна залежність здоров’я населення
визначається за питомою вагою відповідних показників, що всебічно і
безпосередньо характеризують здоров’я населення, у загальному індексі
здоров’я: загальні медичні (поширеність хвороб, захворюваність, смертність,
інвалідність, у тому числі загальна і дитяча); психічні розлади (поширеність
психічних розладів і захворювань нервової системи та розладу органів чуття
тощо); спадкові розлади (вроджені аномалії, очікувана тривалість життя тощо);
соціальні (демографічне навантаження, природний рух населення, рівень
соціальної завантаженості, рівень медичного обслуговування, джерела
існування тощо); показники стану екологічної ситуації, включаючи
співвідношення техногенного навантаження і стійкості до нього природного
середовища [2].

Рис. 1. Залежність здоров’я населення від забруднення довкілля
станом на 01.01.2009 (побудовано автором за даними [1,5])
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Найбільша екологічна залежність здоров’я населення спостерігається в
м. Київ, Донецькій, Дніпропетровській, Львівській областях (рис. 1). Також
високі показники належать Харківській, Луганській, Запорізькій, Київській,
Івано-Франківській областям, АР Крим та м. Севастополь. При цьому найвищі
значення викидів забруднюючих речовин спостерігаються в м. Київ та
Севастополь, Дніпропетровській, Донецькій, Івано-Франківській, Львівській,
Київській, Харківській та Запорізькій областях.

Отже, можна зробити висновок, що одним з головних екологічних
чинників, що впливають на здоров’я населення України, є кількість викидів
забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Найвищі показники викидів забруднюючих речовин а атмосферне повітря
у розрахунку на одну особу спостерігаються у Дніпропетровській, Донецькій та
Луганській областях. Також одні з найвищих показників належать Івано-
Франківській, Запорізькій та Київській областям (рис. 2). Можна помітити, що
найбільша частка викидів у регіонах з найвищими показниками забруднення
атмосферного повітря досягається в результаті забруднення викидами зі
стаціонарних джерел. У більшості регіонів з переважанням частки забруднення
від пересувних джерел відмічаються невисокі сумарні показники викидів, а
також викидів у розрахунку на одну особу.

Отже, саме діяльність суб’єктів підприємницької діяльності, які
здійснюють викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, є найбільш
небезпечною для здоров’я населення України.

Рис. 2. Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря
від стаціонарних та пересувних джерел забруднення у 2011 р.

(побудовано автором за даними [1])
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Найбільша кількість суб’єктів підприємницької діяльності (стаціонарних
джерел), що здійснюють викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря,
знаходиться у Львівській, Харківській, Дніпропетровській, Одеській та
Полтавській областях, найменша – у Чернівецькій, Волинській, Івано-
Франківській, Рівненській та Кіровоградській областях (рис. 3). Необхідно
зазначити, що важливим є не тільки кількість підприємств, але й обсяги їх
викидів забруднюючих речовин у навколишнє середовище, що пов’язано з
використанням застарілих технологій виробництва, недотриманням
установлених законодавством екологічних норм тощо. Прикладом цього є
Івано-Франківська область, де відмічаються одні з найменших показників
кількості суб’єктів підприємницької діяльності, що здійснюють викиди
забруднюючих речовин, але найвищі показники викидів забруднюючих
речовин в атмосферне повітря. На території області розташована Бурштинська
ТЕС, яка є одним з найбільш екологічно небезпечних об’єктів. Також така
ситуація може бути пов’язана з викидами забруднюючих речовин не тільки від
стаціонарних, але й пересувних джерел забруднення атмосферного повітря.

Рис. 3. Загальна кількість суб’єктів підприємницької діяльності за регіонами
України, що здійснювали викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря

у 2010 р. (побудовано автором за даними [4])

Отже, важливо зазначити, що при зростанні антропогенного
навантаження на територію, буде спостерігатись тенденція до зростання
захворюваності, що неодмінно негативно позначиться на демографічній
ситуації в країні в цілому.
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ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ НАСЕЛЕННЯ
ВИЩИМИ НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ В УКРАЇНІ

Капленко А.В., Корнус О.Г., Петренко Л.В.
Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка

Освіта є однією з важливих галузей сфери обслуговування населення, яка
сприяє підвищенню інтелектуального та культурного рівня мешканців країни у
цілому та кожного регіону окремо. Забезпеченість населення освітніми
послугами є неодмінною умовою успішного культурного і соціально-
економічного розвитку регіону. Незважаючи на прийняття низки законодавчих
актів, урядових програм та інших нормативних документів, які передбачають
удосконалення механізмів функціонування системи вищої освіти держави,
комплексних змін у ній не відбувається. Саме тому система вищої освіти
України потребує систематичних наукових, в т.ч. суспільно-географічних,
досліджень з метою виявлення характерних закономірностей її
функціонування, особливостей територіальної організації ВНЗ, існуючих
тенденцій, сучасних проблем і перспектив, що дозволило б запропонувати
основні напрями вдосконалення системи вищої освіти України, забезпечення її
раціональної територіальної організації та пропорційного розвитку.

Мета статті – дослідити рівень забезпеченості населення регіонів
вищими навчальними закладами.

Викладення основного матеріалу. Система вищої освіти Україні має
певні особливості територіальної організації, які є наслідком історичного та
соціально-економічного розвитку і визначаються рівнем і розміщенням
продуктивних сил, особливостями розселення населення, розвитком науки [2].

Станом на 2012-2013 н.р. мережа ВНЗ в Україні налічує 823 заклади, у

http://www.ukrstat.gov.ua/
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т.ч. 489 ВНЗ І-ІІ р.а. з чисельністю студентів 345,2 тис. осіб, кількість ВНЗ III-
IV р.а. – 334 закладів з кількістю студентів 1824,9 тис. осіб. У 2011-2012 н.р.
структура ВНЗІ-ІV р.а. була така: 197 університетів, 66 академій, 102 інститути,
238 коледжів, 120 технікумів, 122 училище та 1 консерваторія. Підготовка
педагогічних працівників здійснювалася у 24 класичних, 26 педагогічних,
гуманітарних і гуманітарно-педагогічних університетах, 2 академіях та 6
інститутах, а також 14 педагогічних училищах, 22 педагогічних коледжах і 9
індустріально-педагогічних технікумах.

Варто відзначити, що за період з 1990 по 2013 рр. кількість ВНЗІ-ІІ р.а.
зменшилась на 34% (з 742 до 489 закладів), а кількість ВНЗІІІ-ІV р.а. у 2013 р.
порівняно з 1990 р. зросла на 124% (з 149 до 334), хоча останніми роками
зростання сповільнилось (рис. 1).

Рис. 1. Динаміка мережі ВНЗ І-ІV р.а. в Україні

Чисельність студентів ВНЗІІІ-ІV р.а. має стійку тенденцію до зростання, у
той час як кількість студентів ВНЗІ-ІІ р.а. поступово зменшується. Так,
протягом 1990-2013 рр. кількість студентів у ВНЗІ-ІІ р.а. скоротилася на 54% (з
757 до 345,2 тис. студентів), у той час як у ВНЗІІІ-ІV р.а. вона зросла до 107%
(881,3 до 1824,9 тис. осіб). Найбільший пік зростання спостерігався до 2007-
2008 н.р. (рис. 2).

У 2011-2012 н.р. чисельність студентів всіх ВНЗ становила 2311557 осіб,
з них 103039 студенти навчалися у технікумах, 50012 – училищах, у т.ч. – 7794
осіб у педагогічних училищах. З 193829 студентів коледжів, 18676 осіб –
студенти педколеджів. Найбільша кількість студентів навчалася в
університетах – 1570396, з них 186080 осіб – студенти педагогічних
університетів.  В академіях навчалося 295542 студентів. На інститути
припадало 98158 осіб, з них – 7386 студенти педінститутів. 581 особа – це
студенти консерваторії [3].
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Рис. 2. Динаміка чисельності студентів у ВНЗ І-ІV р.а. в Україні

Однак, високі показники кількості ВНЗ та чисельності контингенту в них
ще не є свідченням високого розвитку освіти в Україні. Враховуючи постійне
скорочення чисельності населення та низьку народжуваність, постає питання
доцільності такої кількості ВНЗ, особливо в регіонах, де спостерігається висока
депопуляція населення. Наприклад, Велика Британія з населенням 59,6 млн.
осіб. має 120 університетів, Франція, населення якої складає 56,6 млн. осіб. – 79
університетів, Італія з населенням 57,7 млн. осіб. – 76 ВНЗ, у т.ч. 51 державний
університет та 12 приватних, Іспанія при чисельності населення 40 млн. осіб.
має 57 університетів.

Серед інших проблем варто назвати потужність ВНЗ. Так, за даними
МОН середня чисельність контингенту студентів ВНЗ усіх типів державної
власності становить 4,4 тис. осіб, приватної – 2,1 тис. осіб, а комунальної –
лише 0,7 тис. студентів. Крім того, не останнє місце серед проблем вищої
освіти займає підготовка студентів за однаковими спеціальностям у межах
регіону та їх подальше працевлаштування. Так, наприклад, у м. Суми 3
місцевих ВНЗ ІІІ-ІV р.а. готують студентів за спеціальністю «Фінанси». Ще
однією проблемою вищої освіти України стало невмотивоване створення
великої кількості відокремлених структурних підрозділів у ВНЗ усіх форм
власності й підпорядкування. Наприклад, СумДУ має НКП у 6 областях
України. Через обмежені ресурси (фінансові, матеріальні, кадрові,
організаційні, інформаційні) вони не спроможні забезпечити якісної
освітньої діяльності, а отже отримання випускниками якісної освіти.

Нерівномірна територіальна організація ВНЗ в Україні є причиною
міжрегіональної міграції громадян за освітнім фактором. Для встановлення
рівня забезпеченості населення ВНЗ у регіональному розрізі було
проранжовано адміністративні одиниці України за збільшенням показників
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забезпеченості населення на 10 тис. осіб ВНЗ І-ІІ р.а. та ВНЗ ІІІ-ІVр.а.
Найкращому показнику відповідало найменше значення (ранг). За сумою рангів
було побудовано графік Паретто, який показав територіальні відмінності у рівні
забезпеченості населення регіонів України ВНЗ.

Рис. 3. Розподіл районів за сумарним рейтингом забезпеченості населення
регіонів ВНЗ

Виконані розрахунки і аналіз результатів ранжування адміністративних
одиниць дав можливість класифікувати їх наступним чином: 1 група –
адміністративні одиниці з високою забезпеченістю населення ВНЗ. З графіка
видно, що найменший сумарний рейтинг (найкращий показник
забезпеченості) мають м. Київ, м. Севастополь, Харківська область, що
склали першу групу. 2 група – регіони з середньою забезпеченістю населення
ВНЗ. До цієї групи входять Івано-Франківська, Кіровоградська,
Тернопільська, Донецька, Чернігівська, Херсонська, Чернівецька, Одеська,
Дніпропетровська, Львівська, Житомирська, Полтавська, АРК, Рівненська,
Хмельницька, Луганська, Запорізька та Черкаська області. 3 група –Київська,
Волинська, Закарпатська, Вінницька, Сумська та Миколаївська області, у
яких спостерігаються найнижчі коефіцієнти забезпеченості населення ВНЗ.
Це свідчить про наявність просторової неоднорідності у рівні забезпеченості
населення ВНЗ.
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Таким чином, аналіз діючої мережі ВНЗ України засвідчує про ряд
проблем у системі вищої освіти, серед яких не останнє місце належить
територіальним диспропорціям у забезпеченні послугами ВНЗ. Особливістю
територіальної організації системи вищої освіти в Україні є висока
концентрація ВНЗ в столиці та найбільших містах країни і низька – в
периферійних регіонах. Така просторова поляризація пояснюється, в першу
чергу, економічними чинниками, тобто потребою міст у висококваліфікованих
спеціалістах, розвитком промисловості і соціальної сфери, транспортною
забезпеченістю, історичними і культурними чинниками. Сучасний стан системи
вищої освіти потребує стратегічних і практичних змін для забезпечення
високого рівня функціонування системи вищої освіти, що підвищить якість
надання освітніх послуг, а значить, створить базис для її
конкурентоспроможності на світовому рівні.
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ПЕРЕДМІСТЯ – ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТИЙ ПРОСТІР :
РЕАЛЬНІСТЬ ЧИ МІФ (ПРИКЛАД ПЕРЕДМІСТЯ КИЄВА)

Клюйко Т.І.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Сучасний гіперактивний ритм життя в мегаполісі все частіше змушує
його мешканців задуматися над якістю власного існування. В новітній історії
нашої цивілізації проблема екології одна з найскладніших. Практично всі
сучасні великі міста «хворіють» такими проблемами, як забруднення повітря,
брак зелених насаджень, неякісна питна вода, високий рівень шуму та інші.

Тенденція дауншифтингу, яка зародилася на рубежі ХХ-ХХІ століть і
поширилася в країнах Заходу, проникла і в Україну. Екологічний підтекст даної
ідеології – вживання або вирощування органічних продуктів, особливе
відношення до сміття і його вторинній переробці, економія енергії тощо. В
Україні фокус нової течії зміщений в сторону зміни житла і місця проживання з
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метою екологізації свого проживання. Нині дуже популярним стало мати
маєтки за містом, подалі від метушні і «гарячого» асфальту.

Чи справді передмістя являє собою екологічно чистий і більш безпечний
простір для життя, чи можливо це данина моді?

Найбільш активно столичні субурбанізаційні процеси проявляються в
двох напрямках. Це північно-західне та південно-східне передмістя Києва.

Як свідчать експерти, увінчаний ореолом престижності Обухівський
напрямок достатньо забруднений, зокрема і радіонуклідами. Близькість
полігону твердих побутових відходів №5 Трипільської ТЕС і полігону
будівельних відходів призводить до накопичення в ґрунті та підземних водах
небезпечних шкідливих речовин. З інтенсивним автомобільним рухом по
Обухівській магістралі – Старій та Новій, які пролягають вздовж всього
району, пов’язане перенасичення повітря вихлопними газами. Згідно з
новітнім атласом радіаційного забруднення України, елітні котеджі в Козині,
Обухові, Старих Безрадичах, Українці входять в так звану четверту
чорнобильську зону [1].

Не менш популярний в народі Одеський та Житомирський напрямки
знаходяться під активним негативним, з точки зору екології, впливом діючого
аеропорту «Жуляни». В районі міст-супутників Гостомель, Вишгород часто
зустрічаються радіоактивні ділянки, а також забруднення природних
компонентів внаслідок накопичення промислових і будівельних відходів. В
Броварському районі на стан природного середовища і здоров’я людей
негативно впливають шлаконакопичення київських заводів та підприємств по
переробці сміття, що не відповідають вимогам екологічної безпеки. Щодо
Бориспільського напрямку, то основними забруднювачами повітря
виступають міжнародний аеропорт «Бориспіль» та сміттєспалювальний завод
«Енергія».

Екологічні проблеми передмістя Києва пов’язані з відходами, перш за все
промислової сфери, складуванням непридатних пестицидів і отрутохімікатів.
Не менше навантаження на екосистему вносить автомобільний транспорт (80%
забруднення атмосферного повітря). Для передмістя це складна проблема,
оскільки більшість мешканців, які працюють в Києві використовують власний
автомобільний транспорт для пересування. В сукупності значний негативний
вплив на навколишнє середовище мають відходи домогосподарств,
сміттєзвалища, стихійно покинуті будівельні відходи.

Говорити про абсолютно чисті з екологічної точки зору райони було б не
дуже коректно, оскільки такі навряд чи існують, особливо в 30-тикілометровій
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доступності до великого міста. Мова скоріше може йти про деякі невеликі
території. Стосовно міст-супутників Києва, то відносно чистими поки що
залишаються ті, які в минулому являли собою санаторні зони. Серед них слід
згадати Ворзель, Лісова Буча, Пуща-Водиця, села Гора і Вишеньки, Круглик,
Лютіж і Хотянівка.

Проблема існує і на законодавчому рівні. Неврегульованим залишається
питання екологічної експертизи, яка згідно статті 4 Закону України «Про
екологічну експертизу» покликана запобігати негативному впливу
антропогенної діяльності на стан навколишнього середовища і здоров’я
людей».

Таким чином, екологічна експертиза і має бути тим екзаменом для
забудовників для отримання прав на будівництво. На жаль, процедура
виділення земельних ділянок для будівництва заміського житла, котеджних
містечок включає в основному погодження між контролюючими службами,
минаючи екологічний аудит, і висуваючи на перше місце питання фінансування
і права власності на землю. Звідси маємо результат – вирубка лісів та забудова
заповідних зон, порушення законних норм будівництва на прибережній
території.

На жаль, нині екорейтинги міст не популярні при виборі місця
проживання. Покупця цілком влаштовує наявність річки, озера чи лісу для
підтвердження хорошої екології. Правда, на результат тієї ж таки екологічної
експертизи можуть впливати недобросовісна конкуренція і корупція між
забудовниками на ринку нерухомості заміського житла.

Ідея проведення дійсно незалежної екологічної експертизи – тільки
початок боротьби проти незнання і стереотипів життя за містом. Для цього
необхідна екологічна трансформація свідомості людей і розуміння того, що
навколишнє середовище, як і здоров’я людини, потребує періодичної
діагностики і постійного догляду.
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КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ТОРГОВО-РОЗВАЖАЛЬНИХ ЦЕНТРІВ
(СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНИЙ АСПЕКТ)

Ключко Л.В., Ісмаілова А.Г.
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

При дослідженні такого виду публічних просторів як торгово-
розважальні центри (ТРЦ), які з кожним роком набувають все більшої
популярності у мешканців міста як центри різнобічної взаємодії населення,
місця, де можна зробити не тільки покупки чи перекусити, але й поспілкуватися
з друзями чи родиною, гарно відпочити чи розважитися, постає питання оцінки
таких просторів з метою отримання інформації не тільки про їх кількісні
(забезпеченість населення району міста ТРЦ, кількість покупців на 1 кв. м.
площі та ін.)та якісні характеристики (створення комфортних умов для
більшості покупців тощо), але й з метою комплексної суспільно-географічної
оцінки ТРЦ, дослідження таких публічних просторів в контексті їх впливу на
людину. Тому актуальним постає питання визначення критеріїв оцінки цих
просторів та їх територіальних особливостей для подальшої їх реорганізації та
оптимізації.

На перших етапах будівництва ТРЦ ведеться ретельне маркетингове
дослідження, при якому йде визначення формату закладу, його розташування в
певному місці, визначення потреб населення в тій чи іншій інфраструктурі та
номенклатурі товару й послуг. Саме тому, вже постфактум визначаються
правильність розрахунків на первинних етапах, виявляються певні помилки при
виборі місця розташування. Оцінка вже функціонуючого ТРЦ є вкрай
важливою для подальших висновків щодо оптимізації інфраструктури міста із
забудовою нових молів.

Аналіз літератури, internet-джерел, власних спостережень дав змогу
окреслити напрями суспільно-географічного дослідження ТРЦ як публічних
просторів, зокрема: загальна оцінка закладу, оцінки номенклатури послуг та
оцінка розміщення молу. Саме за цими критеріями і буде визначатися подальша
оцінка територіальної привабливості молу, ролі його в інфраструктурі міста,
задоволенні потреб населення тощо. При загальній оцінці ми маємо змогу
оцінити комфортність молу, його площу, зону паркінгу та ін., а при аналізі
номенклатури послуг, можна побачити, чи буде ТРЦ притягувати потік
відвідувачів чи ні, що певним чином вплине на завантаженість транспортних
вузлів, вартість житла біля нього тощо. Щодо розміщення молу, саме на цей
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критерій оцінки, ми звертаємо найбільшу увагу, оскільки розміщення ТРЦ в
незручному місці, наприклад, по ліву сторону від руху автомобілів з міста,
відсутність або незручність розвороту чи віддаленість від пішохідних потоків
може призвести до низької відвідуваності об'єкта, як наслідок – появі «мертвого
молу», тобто гігантської споруди, яка нераціонально займає значну площу із
низьким прибутком та не є конкурентоспроможним.

Отже, систематизуємо всі вище зазначені характеристики ТРЦ, за якими
ми пропонуємо проводити суспільно-географічний аналіз (табл. 1).
Використовуючи дані показники та їх оцінки, можна отримати рейтинг ТРЦ, як
однієї з важливих та динамічних ланок інфраструктури міста, яка потребує
постійного контролю та оптимізації.

Таблиця 1
Критерії оцінки ТРЦ [1, 2, 3]

№
Назва оціночної
характеристики

ТРЦ
Опис

Загальна оцінка

1

Загальна площа
та площа

торгівельної
площадки

Масштабність ТРЦ визначає його привабливість. Дорече, даний
показник також можна враховувати при оцінці комфортності ТРЦ
для відвідувачів, наприклад, співвідношення потоку покупців,
паркувальних місць та торгової площі.

2 Потік
відвідувачів

Визначний фактор прибутку молу, а отже і його подальшого
вдосконалення.

3 Поверховість

Кількість поверхів, які визначають висоту молу. Підняття вартості
землі у великих містах та передмістях сприяло появі
«вертикальних молів», які включають кілька рівнів розміщення
закладів торгівлі та розваг. Саме тому зараз спостерігається
тенденція будівництва молів, які мають не менше двох рівнів
(поверхів) та дуже популярними стають підземні рівні.

4
Кількість

паркувальних
місць

Можна визначати як співвідношення кількості місць на парковці
та торгівельної площі ТРЦ або за абсолютним показником, який
виражено у машино-місцях.

Номенклатура послуг

5 Зона розваг

Визначається кількістю закладів, які надають ці послуги (боулінг,
більярд, дитяча розважальна зона тощо). Окремі бали надаються
наявності катку та кінотеатру, які, як показали спостереження, є
найпопулярнішими серед відвідувачів ТРЦ. Саме ця зона
найбільше притягує населення не тільки того району, в якому
знаходиться мол, а й із всього міста.

6 Підприємства
сфери послуг

Це відділення банку,  пункт обміну валюти,  хімчистка,  салон
краси, центр прийому платежів мобільного зв'язку. Наявність
таких послуг під одним дахом є визначним для аналізу
популярності ТРЦ.

7
Супермаркет або

гіпермаркет у
межах ТРЦ

Дають змогу відвідувачам реалізувати потреби не тільки у
спілкуванні та проведення якісного дозвілля, а й знайти усі
потрібні для життя товари, які представлені продуктами
харчування, молочними продуктами, кондитерськими виробами,
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алкогольними напоями, кулінарією, бакалією, побутовою хімією,
власними пекарнями і багато іншим.

8

Фуд-корт (або
зона

громадського
харчування)

Визначаються або за площею цією зони до загальної торгової, або
кількістю закладів,  які надають такі послуги.  Також,  часто
визначають цінові особливості таких зон за ціною товару, який є у
всіх закладах такого типу: наприклад, середня ціна чашки еспресо
у ТРЦ.

9

Магазини одягу,
біжутерії, взуття,

електроніки
бутіки, тощо.

Правильний підбір таких закладів визначає подальшу
відвідуваність ТРЦ, саме тому при оцінці молу, потрібно надавати
додаткові бали мінімум за 3 відомих бренди.

Розміщення молу

10
Транспортна
доступність

молу

Наявністьь прямого заїзду на територію молу з навколишніх
магістралей. Визначається кількістю автомагістралей, важливих
транспортних шляхів, які проходять біля нього, кількість
громадського транспорту,  яким можна добратися до ТРЦ,
окремим додатковим балом може служити наявність станцій
метро. Також окрім наявності того чи іншого виду транспорту
визначається віддаленість молу та найкоротший маршрут від
основних елементів міської інфраструктури (ж/д та автовокзалу,
найближчої станції метрополітену, аеропорту тощо)

11 Район
розміщення

Розглядається кількість та щільність населення району, де
знаходиться ТРЦ, загальні характеристики району для визначення
потреби та спеціалізації  молу (наприклад, це можуть бути
історико-архітектурний район, де про забудову молів не може йти
мови,  або спальний район,  де сконцентрована велика кількість
населення тощо).

12
Зона пішохідної

доступності у
1 км

Наявність великих мікрорайонів та житлових масив у радіусу 1-го
км навколо молу.

13
Пасажиропотоки

та потік
пішоходів

Для більш точної оцінки ТРЦ, можна використовувати цей
показник, який далі порівнюється та спів поставляється із іншими
молами

14

Наявність
конкурентів біля

ТРЦ, фасадне
розміщення та

інші ознаки ТРЦ

Багато інших показників можуть також використовуватись в
оцінці ТРЦ.

Підводячи підсумки слід зазначити, що суспільно-географічне
дослідження ТРЦ як суспільних просторів дозволяє проаналізувати потенціал
місцезнаходження закладу, виявити існуючих чи майбутніх конкурентів,
дослідити транспортну доступність, відвідуваність, інтенсивність
пасажиропотоку, номенклатуру товарів та послуг тощо. Це важливо, оскільки
публічні простори є невід’ємною складовою розвитку території міста, місцями
протягування населення, впливають на якість життя людини, задоволення їхніх
суспільних потреб. У подальших планах авторів дослідження ТРЦ як публічних
просторів м. Харків.
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ГЕОЕКОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ПРОЕКТУВАННЯ СИСТЕМИ ЗЕЛЕНИХ
НАСАДЖЕНЬ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ М.КИЄВА

Коржова Є.Д.
Київський національний університет імені Т.Шевченка

Екології міських ландшафтів в містобудуванні приділяється увага в
недостатній мірі. На першому місці при проектуванні міських територій
стоять інженерно-технічні та санітарно-гігієнічні нормативи, що визначають ті
чи інші параметри об'єктів в межах різних функціональних зон: промислових,
селитебних, транспортних і т.д. В результаті реалізації проектного підходу до
міста як набору розрізнених ділянок в даний час планувальна структура наших
міст не відповідає вимогам сталого розвитку. В останні роки формуються
основні принципи і підходи до створення просторово цілісної системи
міського екологічного каркасу, зроблені спроби створення подібних систем у
великих містах, проте до теперішнього часу вони не призвели до відчутного
результату, який виражався б у стабілізації і поліпшенні якості міського
середовища [1].

У наш час спостерігається яскраво виражена тенденція підвищення
містобудівної ролі насаджень, які в якості повноправного конструктивного
містобудівного елементу вони приймають участь в організації території міста, у
формуванні міського ландшафту, можуть бути центром або віссю просторового
рішення міського ансамблю. Озеленення міст – це комплексна проблема, яка
охоплює планування, нормування, проектування, будівництво, експлуатацію
озеленених територій, розвиток розсадницького господарства, виробництво
малих архітектурних форм, удосконалених дорожніх покриттів, підготовку
кадрів спеціалістів вищої та середньої кваліфікації, організацію науково-
дослідної роботи по озелененню, вивчення та розповсюдження передового
вітчизняного та зарубіжного досвіду тощо [2].

Геоекологічний підхід передбачає раціональне планування території,
оптимальне розміщення площ з різним функціональним призначенням,
режимом використання і охорони. Важливим аспектом в даному випадку є
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оптимальне розміщення площ зелених насаджень, які відіграють важливу
роль в містах. Зелені насадження – існуючі масиви, деревно-чагарникові
посадки, газонні покриття, квітково-декоративне оформлення – при формуванні
функціонально-планувальної структури міста беруть участь у створенні
ландшафтно-рекреаційних об’єктів різного рангу.

Неоднорідність умов росту, людський контроль обумовлює
неоднорідність складу та нерівномірність розміщення рослинності в містах.
«Лісистість» міської території на різних ділянках складає від 1 до 98%. Здавна
зелені насадження розглядались, як свого роду, елемент розкоші, що відповідає
в першу чергу естетичним потребам людини. Сьогодні міські насадження вже
не являються красивим, але не обов’язковим елементом міського середовища,
віддаленим від задоволення потреб людини. Саме рослинність робить
урбоекосистему повноцінною системою, наявність сітки зелених насаджень в
місті стає вже не символом багатства і розкоші, а умовою виживання людини.

Цілеспрямоване використання поліфункціональності зелених насаджень
знаходить відображення в конкретизації і більш детальній розробці системи
розміщення насаджень в проектах генеральних планів міст і в проектах
планування жилих районів [2]. Генеральний план міста повинен відображати
цілісність і єдність системи озеленення, відводити резервні площі з тим, щоб
зростаючі промислові і житлові райони не займали в майбутньому призначені
для озеленення території. Крім того, генеральний план повинен передбачати
збереження існуючих та створюваних насаджень в новостворюваних районах.

Система міських насаджень має бути рівномірно розподілена по районам.
Однак, рівномірне розподілення не передбачає простого абстрактного
розосередження зелених об’єктів. Їх розміщення потребує обов’язкового
урахування містобудівної ситуації та природних умов, а також гармонійного
чергування просторів, різних за своїми розмірами, конфігураціями,
емоціональними характеристиками [3]. Зелені насадження широко
використовуються для меліорації непридатних та малопридатних земель, для
укріплення ярів і сипучих пісків, для оздоровлення звалищ (цим досягається
включення «негодних» територій в число продуктивних). Вони відіграють
важливу роль  у регулюванні сонячної радіації; у перехопленні частини
атмосферних опадів і розподілі їх у горизонтальному напрямку; випаровуванні
частини опадів і повертанні їх в атмосферу; затриманні й акумуляції вологи в
ґрунті і попередженні його ерозії; фільтрації пилу і сажі; газопоглинанні;
шумозахисті і т.д.[2].
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Генеральні плани повинні передбачати і створення озеленених розривів
між промисловими комплексами та житловою частиною міста. Обов’язковою
вимогою до всіх генеральних планів та проектів було і залишається
максимальне збереження вже існуючих насаджень.

Велика кількість незручних для забудови територій міста має бути
зарезервована під озеленення [1]. Взаємовплив і композиційна цілісність
центральних вузлів селитебної та рекреаційної мережі обумовлюють
формування центральної частини міста як фокуса загальноміського та
регіонального функціонально-просторового тяжіння. Рекреаційні території
центру міста та на Дніпровських островах стають сполучними ланками ядра
загальноміського центру, що складається на двох берегах Дніпра, і визначають
його інтегральний багатопрофільний унікальний характер. Ці вимоги
містобудівного планування визначають й характер формування власне зелених
насаджень та їх дендрологічних характеристик [4].

У парках центральної частини переважають насадження високої
зімкнутості (лісовий тип садово-паркового ландшафту). Частину площ лісового
типу садово-паркового ландшафту шляхом рубок слід переводити у парковий,
де зімкнутість становить 0,5. Для цього необхідно видалити дерева так, щоб під
газоном опинилося не менше 50% площі (слід вирубати дерева на дещо більшій
площі, оскільки дерева, що залишилися, сформують ширші крони, і частина
території опиниться під ними, а також на розчищених ділянках будуть
здійснюватися посадки декоративних дерев і кущів, що також зменшить площі
газонів).

Кількість дерев (у перерахунку на 1 га) для багатьох ділянок багаторазово
перевищує лісівничі норми для насаджень цього віку. Тому на схилах правого
берега Дніпра та в деяких інших парках у лісовому типі садово-паркового
ландшафту слід вести роботи із зменшення щільності насаджень шляхом
вирубки рослин, які всохли, пригнічені, втратили декоративність або просто
надто загущені [4].

Необхідно відкрити види на Поділ і Дніпро та задніпровську далечінь з
оглядових майданчиків, які є в обстежених парках. Крім того, слід відкрити вид
від альтанки верхньої тераси Володимирської гірки на Михайлівський
монастир, розширити просіку від альтанки верхньої тераси до пам'ятника Св.
Володимиру, відкрити вид від пам'ятника Св. Володимиру на колону
Магдебурзького права, відкрити вид з оглядового майданчика Хрещатого парку
(біля Арки) на колону Магдебурзького права. Також необхідно відкрити вали
Києво-Печерської фортеці, видаливши з них деревну рослинність, відновити усі
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оборонні споруди фортеці, здійснити благоустрій (прокласти доріжки з твердим
покриттям на верхній частині валу, з’єднати ці доріжки з тими, що йдуть біля
нижньої кромки східцями тощо). Круті схили від Андріївського узвозу до
фунікулеру та урвища, які йдуть бровкою Хрещатого парку та Міського саду,
потребують негайного закріплення [5].

Розглядаючи парки Києва в плані оцінки їх біологічного різноманіття, не
можна не зупинитись на питанні деяких фітоценотичних особливостей
паркоутворюючих видів. Встановлено, що всі парки Києва утворені фактично
на базі соснових, або листяних, або заплавних лісів і відповідно до цих
природних насаджень йдуть зміни рослинності. В паркових фітоценозах Києва
мають місце як сильватизаційні, так і десильватизаційні процеси. Між
аборигенами та інтродукованими видами, а також навколишнім середовищем
існує певна складна взаємодія, в результаті чого утворюються угруповання,
значною мірою відмінні від лісових [6].

Зараз у Києві розпочинаються великі роботи з реконструкції парків,
особливо так званих нагірних, придніпровських. Треба відмітити, що ці
насадження є не тільки пам'ятниками природи, часткою історико-культурних
осередків, а й засобом для укріплення дніпровських схилів. Паркам Києва
завжди була притаманна індивідуальність, у теперішній час багато в чому
втрачена. Відродження цій індивідуальності, безумовно, повинно йти за
рахунок відновлення первісного задуму фундаторів парку, у т.ч. відновлення
рослинних композицій, їх видового складу. Питання довговічності деревних
рослин як у паркових умовах, так і у вуличних насадженнях також, безумовно,
є вельми актуальним для Києва, як і інших міст.

В умовах ландшафтної реконструкції придніпровських схилів хвойні
доцільно використовувати обмежено, лише в регулярних частинах парків.
Основу насаджень парків у цих умовах повинні складати такі листяні породи,
як представники родів дубу, буку, клену, липи, ясена, берези, тополі, верби,
гіркокаштана, а інші використовуватись як декоративний елемент [6].

При використанні усіх видів дерев і кущів необхідно враховувати їх
екологічні потреби, в першу чергу такі, як ґрунт, волога, освітленість
відповідно до рекомендованого порайонного асортименту дерев і кущів
України (1998 р.). Особливу увагу треба звернути на закріплення механічними
засобами і відповідними рослинами крутосхилів. Використання усіх видів і
форм рослин повинно відбуватися відповідно до типів садово-паркового
ландшафту (за Л.І. Рубцовим) та основних загальноприйнятих ландшафтно-
архітектурних принципів і засобів побудови садово-паркових композицій з
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деревних і кущових рослин, а також враховувати необхідність агротехнічних
заходів догляду за рослинами [7].

Таким чином, в містобудуванні важливим є питання раціонального
планування території. Використання геоекологічного підходу при
проектуванні системи зелених насаджень в центральній частині м.Києва
передбачає оптимальне їх розміщення в місцях відпочинку населення,
підтримка і розвиток існуючих багатолітніх парків та скверів, які виконують
функцію легенів міста, фільтру атмосферного повітря, затриманні й акумуляції
вологи в ґрунті і попередженні його ерозії.  Формування озеленених територій
центру міста Києва є складовою завдання створення ефективного середовища
діяльності населення і в першу чергу – в рекреаційній сфері.
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СУЧАСНА ГАЛУЗЕВА СТРУКТУРА
ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ МІСТА СУМИ

Корнус О.Г., Ємець А.В., Горбовцов Г.М.
Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка

Промисловість – найважливіша складова частина економіки. Промислове
виробництво дає близько 40% ВВП країни і зосереджене переважно у містах.
Не є винятком і місто Суми, у якому промисловість є провідною галуззю
економіки. За останні 20 років міський промисловий комплекс зазнав істотних
змін, у зв’язку з чим важливо оцінити сучасну галузеву структуру Сумського
промислового вузла. Суми – багатогалузевий промисловий центр північного
сходу України, у якому нараховується 309 промислових підприємств [2].
Найрозвиненішими галузями є машинобудування, хімічна, легка та харчова
галузі промисловості, які володіють значним експортним потенціалом [2].
Найбільший обсяг реалізованої продукції промисловості спостерігається у
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машинобудуванні – 46% до загального обсягу реалізованої продукції та
хімічній промисловості – 28,6% [2].

Отже, машинобудування – основна галузь спеціалізації Сумського
промвузла. Основними її підприємствами є: ПАТ „Сумське НВО ім. М.В.
Фрунзе”, що виробляє устаткування для нафтової, газової, атомної та хімічної
промисловості; ПАТ „Сумський завод „Насосенергомаш”, яке спеціалізується
на виробництві насосного обладнання, силових агрегатів та іншої продукції;
концерн „Укрросметал”, підприємства якого виробляють компресорні станції
різних модифікацій, насосні та зварювальні агрегати. Названі підприємства
забезпечують майже 70% загального обсягу промислового виробництва.

Разом з тим, машинобудівний комплекс міста Суми наприкінці ХХ – на
початку ХХІ століття зазнав і суттєвих втрат. Найбільш вагомою з них стала
зупинка ВАТ SELMI („Сумські електронні мікроскопи”), яке серійно випускало
дослідницькі і аналітичні прилади та наукомістке технологічне устаткування.
Зупинилися й дрібніші машинобудівні підприємства міста: ВАТ „Сумсільмаш”,
ДП Сумський ремонтно-механічний завод, авторемзавод, АТ завод „Метал”.

Серед інших втрат варто виділити зупинку чавуноливарного виробництва
на ВАТ „Центроліт” – єдиному у Сумському промвузлі підприємстві
металургії. Так з економічної карти міста зникла чорна металургія, яка раніше
давала до 2% загального обсягу промислового виробництва.

Хімічна та хіміко-фармацевтична промисловість є іншою галуззю
спеціалізації Сумського промвузла. Одне із провідних підприємств цієї галузі –
ПАТ „Сумихімпром” виробляє мінеральні добрива, коагулянти та добавки до
цементу, кислоти, двоокис титану, пігменти та інші види хімічної продукції. Це
також містоутворююче підприємство, де працює близько 5 тис. осіб.

Фармацевтична підгалузь представлена біологічною фабрикою – єдиним
підприємством в Україні, що виробляє весь спектр продукції для захисту
тварин від небезпечних захворювань. У 2009 р. до складу промвузла увійшов
новий фармзавод ТОВ „КусумФарм” із випуску кардіологічних,
гастроентерологічних, педіатричних та антидіабетичних препаратів. Однак і ця
галузь спеціалізації не уникла втрат. Зупинився завод гумотехнічних виробів.

Легка промисловість представлена текстильною, швейною та взуттєвою
галузями. Умовно до неї можна віднести і ПАТ „Сумський фарфоровий
завод”, який виготовляє різноманітний посуд і сувеніри. Відносно молодим
підприємством є ТОВ „Сумикамволь” – єдине підприємство в Україні, що
спеціалізується на виробництві напіввовняної трикотажної пряжі. Донедавна
у місті працювала суконна фабрика, продукція якої відома на ринку
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пальтових тканин з 1913 р. У 2006 р. вона була викуплена ТОВ „Ланатекс”,
яке випускає більше 50-ти найменувань тканин з різною структурою і
колірною палітрою.

Виробництво взуття здійснює ТОВ „Преміум Стар” (колишня взуттєва
фабрика). Фабрика з італійськими інвестиціями працює виключно на експорт,
за замовленнями з ЄС. У 2011 р. тут вироблено 732 тис. пар взуття. Також до
легкої промисловості можна віднести недавно створене ТОВ з італійськими
інвестиціями „Гуала Кложерс Україна” – високотехнологічне підприємство
європейського типу з виготовлення широкого асортименту коркувальних
засобів, що використовуються у харчовій промисловості

Харчова промисловість, з одного боку, представлена великою кількістю
підприємств, а з іншого – зазнала чи не найбільших втрат. До останніх слід
віднести зникнення виробництва колись республіканського значення – цукрової
промисловості, яка була представлена рафінадним і двома цукровими заводами
у смт. Степанівка і Низи. Зникли або зупинилися пивзавод,
плодоовочекносервний завод, м’ясокомбінат та багато інших. Важливими
галузями харчової промисловості у місті залишаються хлібопекарська (ВАТ
”Сумський хлiбокомбiнат”), кондитерська (ВАТ „Сумська кондитерська
фабрика”), лікеро-горілчана (ТОВ „Горобина”), пивобезалкогольна (ТОВ
„Завод „ЕКО-Продукт” у с. Іволжанське Сумського району, що спеціалізується
на виробництві мінеральної води „Іволжанська”, виготовленні безалкогольних
напоїв та пива), молочна (Сумський молочний завод, який зараз є філією ДП
„Аромат” компанії „Мілкіленд”).

У цілому Сумський промисловий вузол зберіг свої традиційні галузі
спеціалізації, такі як машинобудування, хімічну, легку та харчову галузі
промисловості та достатньо динамічно розвивається (за 2011 р. реалізація
промислової продукції на 1 особу збільшилася більш ніж у 1,5 рази проти 2010
р.). Разом з тим, у структурі промислового комплексу міста відбулися помітні
негативні зміни, до яких слід віднести закриття підприємств і втрати цілих
галузей: чорної металургії, цукрової та м’ясної промисловості.
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НЕБЕЗПЕКА ВИЯВЛЕННЯ І ЗНЕШКОДЖЕННЯ БОЄПРИПАСІВ
(НА МАТЕРІАЛАХ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ)

Кріль О.В.
Приватний вищий навчальний заклад «Медичний коледж»

Після закінчення бойових дій в Тернопільській області пройшло понад 67
років, але постійні знахідки нагадують про війну.

Таблиця 1
Виявлення і знешкодження боєприпасів часів війни [2]

№
з/п Рік Кількість випадків Кількість виявлених

боєприпасів
1. 2002 78 1039
2. 2003 67 454
3. 2004 143 345
4. 2005 195 437
5. 2006 250 608
6. 2007 147 401
7. 2008 175 2485
8. 2009 183 1876
9. 2010 170 1351

Разом 1408 8996

Особливо гостро постає питання небезпеки від застарілих боєприпасів в
населених пунктах, розташованих у місцях проходження бойових дій.
Незважаючи на неодноразові попередження, проведену інформаційно-
роз’яснювальну роботу, окремі громадяни  ігнорують небезпеку для свого
життя та життя інших. Застосовуючи сучасні технічні засоби реагування на
метал, організовують пошук металобрухту самостійно доставляють ВНП у
пункти райвідділів ГУ МНС України.

Протягом 2002-2010 років на території області виявлено і знешкоджено
8996 одиниць різноманітних застарілих боєприпасів (табл.1).

У 2007 році в області зареєстровано 147 випадків виявлення
вибухонебезпечних предметів (ВНП), під час яких виявлено 401 такий
предмет[2]. Надзвичайно небезпечна подія трапилася 13 червня 2007 року. До
Теребовлянського райвідділу ГУ МНС України в Тернопільській області
чоловік привіз невідомий йому предмет та скинув його на землю. Це виявилася
авіабомба ФАБ-50 часів Великої Вітчизняної війни з розльотом осколків на
відстань до одного кілометра. Три НС пов’язані з виявленням боєприпасів
виникли у 2008 році. 2 квітня 2008 року місцем знахідки артилерійських
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снарядів ще з часів Першої Світової війни став склад на території
хлібоприймального підприємства ПАП «Агропродсервіс», що в м. Козова.
Вилучено чотири снаряди: три - калібром 76мм і один - 152 мм, а на
півтораметровій глибині від поверхні, виявлено склад боєприпасів: 308
артснарядів калібром 76 мм,  59 артснарядів - 152 мм, 40 артснарядів - 115мм,
інші 24 артснаряди невстановленого калібру (пошкоджені). 14 травня 2008 року
у центральній частині м. Тернопіль виявлена фугасна авіабомба ФАБ-100 часів
Другої світової війни (рис. 1).

Рис. 1. Виявлена авіабомба в центральній частині м. Тернопіль [2]

13 червня 2008 року у селі Кам’янки Підволочиського району  виявлено
648 снарядів часів другої світової війни калібром від 50 до 75 мм. Багато років
мешканка села обробляла землю на боєприпасах (рис. 2.).

Рис. 2. Боєприпаси на земельній ділянці в Підволочиському районі [2]

17 березня 2011 року у м.Чортків виникла НС соціально-політичного
характеру, пов’язана з виявленням авіаційної бомби ФАБ-250. Через загрозу
життю людей (радіус викиду металевих частин становив близько 1300 м., зона
дії ударної хвилі – 380 м.) евакуйовані 520 осіб, з них 140 дітей. НС
техногенного характеру виникла 4 квітня 2011 року поблизу с.Млинівці
Зборівського району. Тут виявлено склад застарілих боєприпасів – 1400
одиниць вибухонебезпечних предметів, які знаходилися на відстані шістдесяти
метрів від залізничної колії «Тернопіль – Львів» (рис. 3.).
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Рис. 3. Виявлені боєприпаси у с. Млинівці [2]

11 квітня 2011 року на околиці с. Застіночне виявлено 656 одиниць
вибухонебезпечних предметів.

Окрім надзвичайних ситуацій, які класифіковані у статистичній звітності
управління державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) України в
Тернопільській області розрізняють надзвичайні події. При аналізі кількості
виявлених боєприпасів за останні п’ять років найвищий показник
спостерігається у Зборівському адміністративному районі. Тут виявлено 1609
вибухонебезпечних предметів.

Нами проаналізовано і просторово відображено місця виявлення ВНП в
Тернопільській області у 2010 році (рис.4).

Відмічаються певні просторові закономірності у поширенні даних
надзвичайних подій. Найбільшу кількість випадків виявлення ВНП
зареєстровано у Зборівському (33) адміністративному районі, а ще у
Тернопільському, Теребовлянському, Підволочиському.

Проведений аналіз табличних та картографічних матеріалів дав
можливість оцінити безпеку Тернопільської області за показником кількості
знайдених та знешкоджених ВНП в межах адміністративних районів у 2010
році (рис.5).

Найбільшу кількість виявлених та знешкоджених боєприпасів
зафіксовано у Підволочиському (586) та Зборівському (419) районах. У
Кременецькому районі виявлено 48 ВНП. Типологічну групу з кількістю
виявлених ВНП 11-30 складають Збаразький, Козівський, Гусятинський,
Бучацький, Чортківський, Гусятинський та Борщівський адміністративні
райони. Найнижчі показники кількості виявлених боєприпасів (1-10) впродовж
2010 року відмічалися у Шумському, Лановецькому, Бережанському,
Підгаєцькому, Монастириському та Заліщицькому районах (рис.5). Аналіз
картосхеми виявлення боєприпасів свідчить про значну їх концентрацію на
теренах Зборівського і Підволочиського районів, в місцях ведення бойових дій
у воєнні періоди.
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Рис. 4. Місця виявлення вибухонебезпечних предметів у 2010 р.
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Рис. 5. Виявлення та знешкодження боєприпасів у 2010 р.
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На думку фахівців (за окремими підрахунками)  в землі України є кілька
мільйонів одиниць ВНП (близько 100 тисяч авіабомб, з яких сотні є
підривачами сповільненої дії) [2]. Випадки виявлення вибухових предметів
найчастіше трапляються у весняно-осінній період і пов'язані з веденням
земельних робіт. Вони мають чітку приуроченість до місць проходження
бойових дій, наявних місць зберігання боєприпасів тощо. В землі можна знайти
й різні підозрілі предмети, які можуть виявитися небезпечною зброєю
залишеною від попередніх бойових дій. Головну небезпеку містять пристрої
ініціювання вибуху основної маси боєприпасу. Від вологи, перебування в землі,
при взаємодії металу та вибухівки утворюються хімічні сполуки – пікрати
(зовні мають вигляд білуватих порошкоподібних наростів), які вибухають
навіть від невеликого тертя, іскри, удару [1]. З метою уникнення нещасних
випадків потрібно добросовісно оглядати місцевість. Тривале перебування в
ґрунті або у воді ВНП сприяє зміні зовнішнього вигляду (іржавіють,
деформуються), а від найменшого дотику можуть вибухнути.
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАСЕЛЕННЯ ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНИХ РАЙОНІВ
БУКОВИНСЬКОГО ПЕРЕДКАРПАТТЯ

Круль В.П., Чернега П.І., Круль Г.Я., Присакар В.Б.
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича,
Буковинський державний фінансово-економічний університет

Дослідження процесів заселення будь-якої території є вкрай важливим
завданням, оскільки передбачає необхідність задіяння для цього такого методу.
як діахронічного аналізу. Саме він дозволить здійснити повноцінне
ретроспективно-географічне вишукування щодо виявлення особливостей
залюднення того чи іншого адміністративно-територіального, історико-
географічного чи, як у нашому випадку, фізико-географічного регіону. Даний
аспект є важливим через те, що в сучасних суспільно-географічних, історико-
географічних, краєзнавчих та інших студіях, територіальна адресність
зводиться до адміністративних одиниць (адміністративних районів, областей),
які, на жаль, здебільшого є штучними утвореннями. Виходячи з цього, постала
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потреба з’ясування становлення мережі поселень на території Буковинського
Передкарпаття (як частини історико-географічного краю Північної Буковини) і
Герцаївського району Чернівецької області (як колишньої складової
Дорохойського повіту Румунії) саме в розрізі фізико-географічних районів.
Останні не відзначаються надмірною природною мозаїчністю, яка, за великим
рахунком, мало детермінує поселенсько-розселенські процеси будь-якого
регіону, а надто такого малого, яким є той, що досліджується.

Питання формування поселенської мережі Буковинського Передкарпаття
є недостатньо вивченим, адже даній території такі вишукування не
присвячувалися. Хіба що, досліджувалися більші за обсягами землі, в яких наш
регіон був меншою складовою частиною. З-поміж таких відзначимо праці В.
Круля та Г. Круль [12, 14], де аналіз утворення населених пунктів здійснювався,
головне, у межах найменших адміністративно-територіальних одиниць –
районів. Фізико-географічні одиниці фігурували у В. Коржика [10] і П. Чернеги
[18], однак характеристики поселенських геосистем у них проводились не з
позицій ретроспективного аналізу. Все ж, останній мав місце для території
українсько-румунського прикордоння й обмежувався початком ХVІ ст. [13].

Залюднення території Буковинського Передкарпаття та утворення тут
мережі поселень розпочалося від палеолітичних часів і майже без перерви
тривало до періоду, що пропонується у статті [1-9, 11, 15-17, 19-20]. Причому,
формування поселенської структури за її т.зв. археологічний етап
продовжувалося до початку ХVІ ст. Саме до цієї межі почерпується абсолютна
більшість відомостей про початок існування населених пунктів із
археологічних даних і значно меншою мірою – із літописних джерел.

Фізико-географічна область лучно-лісових ландшафтів Буковинського
Передкарпаття розташована в південних широтах помірного поясу, де річний
радіаційний баланс становить близько 1500 МДж/м2 і сумарна кількість опадів
змінюється від 600  мм у східній частині до 875  мм на заході.  За площею ця
територія займає 33,4% від площі Чернівецької області, що становить 2,7 тис. км2.
Більшу частину території Буковинського Передкарпаття (60,57%) займає Прут-
Сіретська підобласть лісо-лучних та лучно-широколистянолісових ландшафтів. У
межах цієї підобласті виділено сім фізико-географічних (надалі – ф/г) районів.
Меншу площу (39,43%) займає підобласть лучно-хвойно-широколистянолісових
ландшафтів Буковинського Підгір’я, де виокремлено три природні райони.

Найінтенсивніше залюдненою територією став Дерелуйський
котловинний, долинно-зсувний, лісостеповий ф/г район де на означену вище
дату простежено існування 136 первісних поселень (надалі – п.п.). Ландшафтну
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структуру тут утворюють ландшафти 3-х видів і їхні місцевості. Малюнок
територіальної структури складний – смугасто-ступінчасто-гратчасто-
комірковий. Район щільно заселений (густота населення – 604,8 ос./км2)та
інтенсивно освоєний. На даний час тут існує 12 населених пунктів (надалі –
н.п.), тому на одне поселення припадає 11,3 п.п. (показник навантаженості п.п.
на один н.п. – Пп.п.). Відзначимо, що у даному ф/г районі було наявним тільки
одне поселення (с. Заволока), де не мешкало населення на початок 1500 рр.

Наступною, за кількістю п.п., територією є Брусницький грядово-
котловинний, лісо-лучний ф/г район. Його ландшафтну структуру утворюють
ландшафти 4-х видів. Малюнок територіальної структури ЛК можна визначити
як гратчасто-смугасто-ступінчастий. У цьому природному районі відзначено 83
поселенські старожитності (надалі – п.с.), що розміщувались на території 13
н.п.. У межах даного ф/г регіону простежується мала кількість “поселенських
столиць” (н.п. із 3 і більше п.п.). За рахунок того, що тут знаходились перших
два н.п., які за показниками п.с. є найвизначнішими то показник Пп.п. сягнув
третьої у регіоні величини – 4,37.

У Герцаївському ступінчасто-терасовому, лісостеповому ф/г районі
ландшафтну структуру утворюють ландшафти 4-х видів і їхні численні
місцевості. Малюнок територіальної структури ЛК гратчасто-смугасто-
ступінчастий. У районі зафіксовано 65 п.с., які знаходились у 15-ти сучасних
н.п.. З-поміж них виділялися тільки 3 н.п., що виконують функцію
поселенських столиць. Все ж, лише в 2 селах не відзначена присутність
первісної людності. Це, очевидно, сприяло тому, що за величною Пп.п. даний
район посів 4 місце в Буковинському Передкарпатті (Пп.п =3,82.).

У Тарашанському вододільному, котловинно-грядовому, лісо-лучному
ф/г районі ландшафтну структуру утворюють ландшафти 3-х видів і їхні
місцевості. Малюнок територіальної структури визначається як радіально-
гратчасто-смугастий. За кількістю н.п., що розміщені у його межах, район
займає 3 місце у регіоні дослідження – 25 поселень. З-поміж такої кількості
поселень лише одне є “поселенською столицею” – Валя Кузьміна (14 п.п.).
Окрім того, у 7 н.п. не зафіксовано жодного перебування людності від
палеоліту і до кінця XVст.. Ймовірно, через це показник Пп.п. склав тут 2,52, що
у рейтинговому ряду розмістило його на сьомій позиції.

Північно-західніше від Брусницького району розмістився Черемоський
горбисто-грядовий, терасований, лісо-лучний ф/г район, ландшафтну структуру
якого утворюють ландшафти чотирьох видів. За територіальним малюнком
структуру ЛК можна визначити як гратчасто-смугасто-ступінчасто-коміркову.
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У його межах поміщено 15 н.п., з яких менше половини мали п.п.. Загалом, в
означених н.п. розміщувалось 48 п.с., половина з яких знаходилась на території
сс.Карапчова (14) і Банилова (10), тобто мали місце лише дві “поселенські
столиці”. За показником Пп.п. Черемоський ф/г район посів п’яте місце – 3,2.

На землях Глибоцького ступінчасто-терасового лісостепового ф/г району.
переважають ландшафти двох видів. Середню смугу утворюють ЛК заплави,
низьких та середніх терас Сірету і Малого Сірету з сірими та темно-сірими і
дерново-лучними ґрунтами під лучно-лісовою рослинністю. Наступну смугу на
півночі і півдні утворюють ЛК високих терас із чорноземами опідзоленими і
світло-сірими опідзоленими ґрунтами. У цьому районі знаходиться доволі мало
(9) поселень. Однак через те, що у цих н.п. відзначено, більше 33 % п.п. від усіх у
районі, то, за показником Пп.п. (4,67) даний район посів 2 позицію на означеній
території. Загалом, потенціал п.п. означеного вище ф/г району нараховує 42 п.с..

Ландшафтну структуру Чернівецького ф/г району хвойно-
широколистяно-лісових ландшафтів горбисто-грядової височини складають
ландшафти 3-х видів і їхні місцевості. Малюнок територіальної структури
можна визначити як смугасто-ступінчасто-гратчастий. Тут лише два села не
мали п.п. та не відзначено жодної “поселенської столиці”, а загальна кількість
заповнених п.с. сіл сягає лише чотирьох. Саме у їхніх межах віднайдено 21 п.п.,
тому Пп.п. сягнуло величини 3,0.

Найбільша кількість н.п. (27) з-поміж усіх ф/г районів території, що
досліджується, знаходиться у Сіретському грядово-горбистому терасованому
лучно-лісовому ф/г районі. Його ландшафтну структуру утворюють ландшафти
5-ти видів. Рисунок територіальної структури можна визначити як гратчасто-
смугасто-ступінчастий. На його території тільки 10 із 27 н.п. заповнені п.п.. З-
поміж них не відзначено жодної “поселенської столиці”, а загальна кількість
п.с. у них сягнула 12, що і знизило показник Пп.п. до 0,44. Інші 17 н.п. не
позначені присутністю первісної людності.

У Красноїльському височинному, плоско-горбистому, лісовому ф/г
районі ландшафтну структуру утворюють ландшафти 5 видів. Долинні
ландшафти Малого Сірету, Серетеля і Сучави відзначаються інтенсивним
розчленуванням. В даному природному районі знаходиться 8 н.п.. Однак лише
у двох мали місце п.п., тому Пп.п. склало величину 0,38.

У Багненському плоско-хвилястому, височинному, заболоченому, лучно-
лісовому ф/г районі мають місце тільки 2 п.п.. Ландшафтну структуру, окрім
ландшафтів давньоалювіальної рівнини (до 10% площі району) утворюють на
півночі і півдні вузькі фрагменти середніх і високих терас Пра-Черемошу. До
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них приурочені стрічки сіл. На південному сході – невеликі ділянки лісових
ландшафтів передгірної височини і ландшафти лівобережжя плоскодонної
долини Сірету. У Багненському природному районі п.п. розміщувались у межах
одного поселення. За рахунок того, що в цьому ф/г районі нараховується лише
7 н.п., то показники Пп.п. склав, відповідно – 0,29.

Варто зазначити, що на початок XVIст. у Буковинському Передкарпатті
найзаселенішим був Дерелуйський ф/г район, який відзначається
найстрокатішими природними умовами й різноманітністю ландшафтних
утворень. У цьому районі має місце найбільша (7) кількість центрів первісного
поселеутворення. Значно менша кількість таких центрів виникла у природних
районах Буковинського Підгір’я. Це, загалом, вказує на той факт, що заселення
території відбувалось у напрямку від долини р. Прут далі по долині р. Черемош до
Карпат.
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МІСЦЕ ПОНЯТТЯ „ГОСПОДАРСЬКА ОСВОЄНІСТЬ ТЕРИТОРІЇ”
В СУЧАСНИХ ТЕОРІЯХ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Майстер А. А.
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

Постановка наукової проблеми та її значення. Важливе значення у
дослідженнях проблем довкілля належить вивченню антропогенної
навантаженості на навколишнє середовище, що зумовлено процесами
господарського освоєння території. Теоретичні і практичні дослідження
процесу господарської освоєності території та результату цього процесу – рівня
освоєності території на сьогодні мають актуальне значення, що й зумовило
вибір теми дослідження.

Метою дослідження є визначення місця поняття „господарська
освоєність території” в сучасних теоріях регіонального розвитку. Виходячи з
мети, вирішувалися такі завдання:

– визначити суть поняття „господарська освоєність території”;
– розглянути поняття „господарська освоєність території” в сучасних

теоріях регіонального розвитку.
Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів

дослідження. Під поняттям „господарське освоєння території” слід розуміти
використання її як галузями виробничої сфери, так і сфери обслуговування, що
тісно пов’язані з її заселеністю. Результатом  освоєння території повинна бути її
господарська освоєність. Господарська освоєність території –  це ступінь
насиченості певної території територіальними видами й об’єктами
господарської діяльності, котру можна кількісно оцінити [4].

Територіальна диференціація рівнів господарської освоєності території є
результатом нерівномірного  розвитку регіонів, що проявляється відмінностями
в економічних, демографічних та інших соціальних складниках, а також в
якості життя населення. Така диференціація зумовлена особливостями
географічного положення території, її поляризацією, виділенням в
економічному просторі центрів  та периферії. Взагалі, концепції поляризації,
центру та периферії, „полюсів зростання” відображають процеси
господарського освоєння території, їх теоретичний та методологічний апарат
стає незамінним під час вирішення конструктивних проблем регіонального
розвитку в умовах ринкової економіки.

Важливе місце у концепції „центр – периферія” належить поняттю
„господарська освоєність території”. Хоча сам вищезгаданий термін у цій
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концепції чіткого відображення не має, тому що це поняття не розглядається як
таке. Незважаючи на це, концепція „центр – периферія” чітко показує процеси
господарського освоєння території та результат цих процесів – рівень
господарської освоєності території. Так, центр має динамічні процеси освоєння
території, що зумовлює високий рівень господарської освоєності території
цього центру. Периферія, навпаки, характеризується менш інтенсивнішими
процесами господарського освоєння території, що, у свою чергу, зумовлює
середній та низький рівень господарської освоєності території периферії.

Класиком концепції „центр – периферія” на Заході прийнято вважати Дж.
Фрідмана. Згідно цієї концепції, нерівномірність економічного зростання і
процес просторової поляризації неминуче породжують диспропорції між ядром
і периферією. Периферія не є якимось однорідним полем, вона поділяється на
так звану внутрішню, або ближню, тісно пов’язану з ядром і безпосередньо
одержує від нього імпульси до розвитку, і зовнішню, або дальню, на яку ядро
практично не здійснює мобілізуючого впливу [2].

Дж. Фрідман вважає, що поширення нововведень та інформації загалом
йде ієрархічно в трьох напрямках: від провідних економічних районів до
районів периферії, із центрів вищого рівня у центри другого порядку, з великих
міст як ядер поляризації у прилеглі райони. Вчений, досліджуючи еволюцію
відносин „центр – периферія”, виділяє стосовно до національного рівня чотири
стадії трансформації території. Трансформація території України, а саме
формування центро-периферійних відносин перебуває на третій стадії. Ця
стадія трансформації території України зумовлює збільшення територіальної
диференціації рівня господарської освоєності території, що пов’язано з ростом
регіональних центрів та ядер господарської діяльності в регіонах країни.
Регіональний центр господарської активності має вищий рівень освоєності
території порівняно з іншими містами відповідного регіону, останні з яких
виступають до центру периферією [6].

Український вчений О.І. Пилипенко вважає, що суспільно-географічний
центр є частиною регіону, який має функціональні зв’язки зі своєю базою
розвитку й, на відміну від інших частин регіону, виділяється суспільною
атрактивністю, високою  концентрацією суспільних процесів і явищ, які
постійно ускладнюються [6]. Для центру характерна висока урбанізованість та
густота населення, що зумовлює високий рівень соціально-економічної
інтенсивності процесів господарського освоєння території, а в результаті
високий рівень освоєності центру.
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Периферія відзначається меншою динамічністю процесів господарського
освоєння території, низьким рівнем господарської діяльності, містозабудови,
густоти населення тощо. Можна трактувати, що чим далі розміщена периферія
від центру, тим рівень господарської освоєності території цієї периферії буде
нижчим, і навпаки, чим ближче розміщена периферія до центру, тим рівень
господарської освоєності цієї периферії буде вищим. Це пов’язано із
зменшенням інтенсивності процесів господарської діяльності від центру до
периферії та із збільшенням її до центру. Господарська діяльність виступає
головним засобом процесу освоєння території.

Друга концепція, у якій чільне місце також належить поняттю
„господарська освоєність території”, має назву „полюсів зростання”. Якщо цю
концепцію розглянути з точки зору господарського освоєння території, то вона
трактуватиметься таким чином, що господарське освоєння території країни
відбувається нерівномірно, воно розпочинається в деяких регіонах і зі змінною
інтенсивністю розповсюджується на всю територію країни.

Вперше ця концепція була висунута французьким економістом Ф. Перру,
згідно з нею зростання економіки країни в усіх регіонах не відбувається
рівномірно, воно з’являється в деяких пунктах, або полюсах зростання, зі
змінною інтенсивністю воно розповсюджується по різних каналах і з певним
змінним ефектом – на всю економіку [3].

Концепція „полюсів зростання” Ж.-Р. Будвіля є подальшим розвиток
регіональної теорії зростання його наставника Ф. Перру і є конкретизацією його
абстрактних ідей про „полюси зростання”. У сучасному вигляді ця концепція
стверджує, що зростання виробництва не відбувається рівномірно у всіх
галузях господарства – завжди можна виділити динамічні, так звані
пропульсивні галузі. Вони є стимулом розвитку всієї економіки, представляючи
собою „полюси розвитку” [5].

У концепції „полюсів зростання” Ф. Перру та Ж.-Р. Будвіля зазначається,
що нерівномірність економічного розвитку проявляється у територіальному та
структурному аспектах господарського розвитку країни. Це призводить до
виникнення так званих „полюсів зростання та росту”, які акумулюють в собі
соціально-економічний потенціал регіону, де виникають ці полюси.
Виникнення полюсів зростання призводить до просторової диференціації рівня
економічного розвитку та рівня господарської освоєності території.
Незважаючи на те, що полюси росту підвищують рівень господарської
освоєності території, так як  у їхніх територіальних межах інтенсивно
проходять процеси та явища господарської діяльності, велика кількість полюсів
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зростання на території країни призводить до територіальної стратифікації
господарської освоєності території, тому що виникнення цих полюсів
відбувається нерівномірно на території країни чи регіону.

Теорія „полюсів зростання” отримала розвиток у роботах П. Потьє про
„осі розвитку”. Центральна ідея в ній полягає в тому, що території, розміщені
між полюсами росту, забезпечують транспортний зв’язок, отримують додаткові
імпульси зростання завдяки збільшенню вантажопотоків, поширенню інновації,
розвитку інфраструктури. Тому вони перетворюються на осі (коридори)
розвитку, що визначають разом із „полюсами росту” просторовий каркас
економічного зростання великого регіону чи країни [1].

Для полюсів росту характерна дифузія імпульсів розвитку, особливо вони
відчутні між самими полюсами. Тому територія, яка розміщена на невеликій
відстані від полюсів або між ними отримує ці імпульси, хоча з меншим
ефектом. Ця територія виступає у ролі сполучної ланки або „каналом” між
полюсами зростання. Тому процеси господарського освоєння території полюсів
поширюються також на цю територію. Дуже часто полюси росту розширюють
свої територіальні межі та поглинають територію, яка виступала віссю розвитку
між ними. У такому випадку може відбутися навіть об’єднання цих полюсів і
виникнення одного більш розвинутого полюсу зростання.

Таким чином, концепція „полюсів зростання” показує неоднорідність
господарської освоєності території країни чи регіону. Виникають окремі пункти
або полюси, де процеси господарського освоєння території мають більш
динамічний характер і високий рівень розвитку. До таких „полюсів зростання”
належать великі агломерації, міста, наукові та фінансові центри тощо. Все це
призводить до диференціації рівня господарської освоєності території країни чи
регіону.

Теорія „поляризованого розвитку” також відображає, певним чином,
територіальну нерівномірність рівня господарської освоєності території. Ця
теорія обґрунтовує закономірності територіальної концентрації населення і
господарства в певних вузлових елементах, здатних впливати на навколишні
райони і стимулювати їх розвиток. Тому господарсько освоєні території
акумулюють в собі найвищий рівень соціально-економічного розвитку.

Висновки. Сучасні теорії регіонального розвитку відображають
територіальну нерівномірність або диференціацію розвитку регіонів загалом.
Незважаючи на те, що поняття „господарська освоєність території” не
розглядається у цих концепціях під прямим науковим кутом зору, все ж таки
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теорії регіонального розвитку пояснюють певним чином нерівномірність
господарської освоєності території країни чи регіону.
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ОЦІНКА ЧИННИКІВ ФОРМУВАННЯ АПК ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Машко А.О.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Вступ. Постанова проблеми. Агропродовольчому комплексу належить
головна роль у вирішенні продовольчої проблеми і поліпшенні умов життя
населення. Черкаська область завдяки високому рівню виробництва продукції
та досить широкому переліку виробничих галузей входить в десятку найбільш
індустріально розвинених областей України.

На розвиток АПК Черкащини найбільший вплив мають: кількість і якість
землі та рівень її сільськогосподарської освоєності, рівень інтенсивності
сільського господарства, розміщення населення, особливості розселення і рівень
використання трудових ресурсів, рівень розвитку і характер розміщення
промисловості, рівень розвитку транспорту і транспортно-географічне положення.

В області ведеться значна організаційна та практична робота, спрямована на
досягнення ефективності, прибутковості сільськогосподарського виробництва як
одного з важливих чинників економічного та соціального розвитку регіону.

Виклад основного матеріалу. Суспільно – географічні чинники є
визначальними в розвитку і розміщенні сільськогосподарського виробництва.

Одними з найважливіших чинників, які впливають на формування і
функціонування агропродовольчого комплексу Черкаської області є:

1) Кількість і якість землі та рівень її сільськогосподарської освоєності:
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Земельний фонд області, за даними Держкомзему України становить
2091,6 тис. га. С/г угіддя займають 1451,1 тис. га (3,5% угідь України), в тому
числі ріллі – 1271,6 тис. га. Ліси і лісовкриті площі в області охоплюють 337,4
тис. га, або 16,1% загальної площі. Відкриті заболочені землі займають 29,0 тис.
га, або 1,4%. [3] Таким чином, земельний фонд Черкащини за своїм родючим
потенціалом є одним з найвищих в державі і характеризується високою
розораністю – 87,6%.

Із загальної площі Черкаської області 44% займають чорноземи типові, 23% –
чорноземи реградовані, 21% – сірі лісові ґрунти, 11% – чорноземи опідзолені.
Родючість черкаських ґрунтів за якісними показниками займає 1 місце в світі,
зокрема найродючішими районами області є Драбівський, Чорнобаївський,
частини Золотонішського, Жашківського, Городищенського, Кам’янського та
Чигиринського [2]. Це дає підстави для потужного розвитку сільського
господарства. Проте слід застосовувати профілактичні заходи щодо збереження
родючого шару ґрунту, який щороку через неправильний обробіток втрачається.
2) Розміщення населення, особливості розселення і рівень використання
трудових ресурсів:

Цей чинник можна назвати найголовнішим у територіальній організації
сільськогосподарського виробництва, бо лише з діяльністю людини – головної
продуктивної і найактивнішої сили суспільства – пов’язана можливість даного
виробництва, розвитку різних сторін науково – технічного прогресу взагалі.

Станом на 1 січня 2013р. в Черкаській області, за розрахунковими даними,
проживало 1268,9 тисячі осіб (2,8% від загальної чисельності населення
України). По чисельності населення область займає 15-те місце в Україні [3].

Раніше більша кількість населення Черкащини проживала в селах.
Міграційні потоки спрямовані із сіл в міста змінили це співвідношення. З 1986
року кількість городян переважає. На сьогодні міське населення Черкащини
становить 56,4%,  хоча сіл в області більше ніж міст,  а сільське –  43,6%.  За
питомою вагою міського населення область знаходиться на 15-17 місці поряд з
Житомирською і Чернігівською областями.

Із 855 населених пунктів – 824 сільських і 31 міських, бачимо, що в
структурі переважають сільські населені пункти. Найбільше поселень в
Золотоніському та Канівському районах, вполовину менше поселень в
Городищенському, Кам’янському та Маньківському районах.

Черкаська область відноситься до числа густонаселених. Її середня
щільність – 62,7 осіб на 1 км² (у Черкаському, Уманському, Смілянському
районах  густота населення дещо вища і сягає 100 – 145 осіб на км²). Близько
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88%  населення проживає в правобережній частині області, у лівобережній -
12%. Фізична густота сільського населення: 27,8 осіб на 1км² (на
Кіровоградщині – 18,3 осіб на1км²) – цей показник є недосить високим, і тому
можна сказати, що сільське населення розміщено розосереджено. До
найгустозаселеніших відносяться Корсунь-Шевченківський, Канівський,
Золотоніський, Звенигородський, Уманський райони, де густота складає 63
особи/км². Найменш заселеною є центральна частина району – 29 осіб/км² [2].

Середня людність сільського поселення області становить 774 особи, у той
час як в Україні цей показник дорівнює 554 особам, що зумовлене переважанням
у структурі сільського розселення крупних та великих сіл. Міст в області не
багато, але в них сконцентрована велика частка населення. Тож, динаміка
розселення характеризується скороченням міської поселенської мережі: 4 с.м.т.
(Мокра Калигірка, Ротмистрівка, Руська Поляна, Юрківка) перейшли в сільські
населені пункти, в той час як сільська поселенська мережа зросла на 25 поселень
внаслідок розкрупнення сіл та переходу частин селищ до категорії сіл.

Найбільші та великі міста (Черкаси, Умань, Сміла та ін.) є одним з
найважливіших факторів формування приміських АПК. Навколо цих міст ство-
рюються спеціалізовані підприємства приміського типу для забезпечення
міського населення свіжими овочами, молоком та іншою
малотранспортабельною сільськогосподарською продукцією.

Забезпеченість трудовими ресурсами в сільському господарстві має
негативні тенденції – відбувається скорочення чисельності працівників. Так, в
період з 2000 р. по 2011 р. кількість зайнятого населення в сільському
господарстві зменшилось на 16,5 тис. осіб, або 9,0 відсотка.

Для покращення даної ситуації, центрами зайнятості області ведеться
робота щодо визначення  перспектив створення нових робочих місць на
підприємствах галузі тваринництва та переробки сільськогосподарської
продукції, в результаті якої протягом січня-березня поточного року 67 осіб
були працевлаштовані (за професіями: тваринник, робітник по догляду за
тваринами, оператор машинного доїння, свинарник, зоотехнік, інженер із
механізації трудомістких процесів в тваринництві та лаборант пробірного
аналізу) шляхом надання дотації підприємствам галузі тваринництва.
Найбільше працевлаштованих таким чином у Катеринопільському,
Уманському, Тальнівському, Золотоніському, Шполянському районах [1].

Розмір середньомісячної заробітної плати працівників сільського
господарства зріс у 2010  порівняно з 2009  – на 20,4 відсотка, за січень-
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березень 2011 року порівняно з відповідним періодом попереднього року – на
28,9 відсотка.

Отже, Черкаська область - це переважно аграрна область, тому в
структурі переважають сільські населені пункти. Вона відноситься до числа
густонаселених (2,8% від загальної чисельності населення України), відповідно
має хороший трудовий потенціал, зокрема, в галузі сільського господарства.

3) Рівень інтенсивності сільського господарства.
Як вже зазначалось, землі Черкащини характеризуються високою

розораністю – 87,6%.
На території області працює 840 сільськогосподарських підприємств та

1016 фермерських господарств. Із сільськогосподарських підприємств – 290
(35%) мають в землекористуванні більше 1 тис. га орендованої землі, з них 18 –
найбільші землекористувачі,  з яких 7  мають більше 10  тис.  га:  ЗАТ НВФ
«Урожай», СТОВ Агрофірма «Корсунь»,  СТОВ «Пальмира», ЗАТ «Райз
Максимко», СТОВ Зернова компанія «Хорс», СТОВ Агрофірма «Злагода»,
СТОВ «ЛНЗ-Агро».

За обсягами валової продукції сільського господарства Черкащина займає
провідні місця серед регіонів України і виробляє близько 6,7%
загальнодержавного обсягу.

В області з розрахунку на одного жителя виробляється – більше 2 тон
зерна (по Україні – в межах 1 тони), м’яса худоби та птиці в забійній вазі – 240
кг (по Україні – 41,6), молока – 370 кг. (по Україні – 255), яєць – 570 шт. (по
Україні – 335).

Питома вага області у загальному виробництві України (2010 р.): зернові
культури – 6,4%; цукрові буряки – 7,1%; овочі – 3,2%; картопля – 4,3%; реалізація
на забій худоби і птиці в живій вазі – 15,2%;виробництво яєць – 4,4%; молоко –
4,3%.

Посівна площа в області становить 1205,3 тис.га (1197,5 тис.га у 2010
році), з них озимі на зернові культури займають 272,5 тис.га (285 тис.га у 2010),
озимий ріпак 31,7 (38,5 тис.га у 2010), ярі всього 783,4 тис.га (678,1 тис.га у
2010), багаторічні трави 41,6 тис.га (46,3 тис.га у 2010) [3].

У сільгосппідприємствах спостерігається приріст виробництва всіх видів
продукції тваринництва. Приріст виробництва молока складає 0,6 відсотка, яєць
– 27,4 відсотка. З метою подальшого стабільного розвитку галузі тваринництва
в області діють програми розвитку галузі молочного скотарства та свинарства
до 2020 року.
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Згідно з оперативними даними управлінь агропромислового розвитку
райдержадміністрацій станом на 08.06.2011 в області створені та зареєстровані
44 сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів. За видами діяльності: 9
багатофункціональних; 22 молочарських; 6 з обробітку землі та збирання
врожаю; 2 переробних та 5 заготівельно-збутових.

4) Рівень розвитку і характер розміщення промисловості.
Черкаська область належить до Центрального економічного району, в

територіальній структурі якого виділяються Черкаський, Смілянський,
Звенигородсько-Ватутінський, Уманський промислові вузли та 16 промислових
центрів (Ватутіне, Городище, Жашків, Звенигородка, Золотоноша, Кам’янка,
Канів, Корсунь – Шевченківський, Монастирище, Сміла, Тальне, Умань,
Христинівка, Чигирин, Шпола, Черкаси).

Більше ніж у два рази зросло виробництво риби приготовленої та
консервів з риби (темп – 216,5%). На 72,0% зросло виробництво продуктів
кисломолочних, молока обробленого рідкого – на 49,0%, напоїв безалкогольних
– на 17,9%, сиру свіжого неферментованого – на 19,0%, вод натуральних
мінеральних газованих – на 19,0%, сирів жирних – на 12,1%, круп – на 3,7%,
олії соняшникової нерафінованої – на 1,3%.

Ліквідовано спад по виробництву м’яса курятини, спровокований
забороною експорту зазначеної продукції до Російської Федерації на початку
2012 року. У 2012 році реалізовано промислової продукції на 29,3 млрд. грн.,
що на 3,6% більше 2011 року.
5) Рівень розвитку транспорту і транспортно-географічне положення.

Важливий фактор, що впливає на територіальну організацію сільського
господарства і промисловості з переробки сільськогосподарської сировини.

Від густоти транспортної мережі, її технічного стану, напрямку залізниць
та автомобільних доріг залежать особливості територіальної організації АПК,
регулярність зв’язків між його основними ланками, постачання населення
продовольчою продукцією, здійснення міжрайонних перевезень обладнання,
сировини, готової продукції та ін.

До об’єктів транспортної інфраструктури області слід віднести 19
підприємств та 44 станції залізничного транспорту, один аеропорт та один
річковий порт, 32 автобусні станції, 16 автотранспортних підприємств та 358
приватних підприємств автомобільного транспорту, а також 6101,7 км
автомобільних доріг, в тому числі 907,4 км загальнодержавного та 5194,3 км
місцевого значення.
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Найбільше значення у структурі перевезень вантажів АПК належить
автомобільному транспорту. Особливо важливим в цьому плані є наявність
спеціалізованих транспортних засобів (рефрижераторів, автопоїздів, спеціальних
автомашин для овочів, хліба тощо). Стійке і ефективне функціонування
автомобільного транспорту є необхідною умовою стабілізації економіки,
покращення умов, рівня життя та соціального добробуту населення, в тому числі і в
сільській місцевості. Територією Черкаської області проходять автомагістралі як
державного, так і міжнародного значення: «Київ-Кременчук», «Київ-Черкаси-
Дніпропетровськ», «Золотоноша-Черкаси-Сміла-Умань», «Бориспіль-
Дніпропетровськ- Запоріжжя», «Київ-Знам’янка», «Санкт-Петербург- Київ-Одеса»
та ін.

Послуги з пасажирських перевезень в області надають 40 підприємств,
що обслуговують 417 маршрутів та 80 приватних підприємців, які
обслуговують 164 маршрути. Це дало змогу забезпечити транспортним
сполученням майже 97 % населених пунктів області.  Залишаються 26
сільських населених пунктів, що не мають автобусного сполучення з
районними центрами. У 9 населених пунктах відсутнє постійне населення, або
кількість мешканців складає менше 10 осіб [1].

Отже, Черкаська область має вигідне транспортно-географічне
положення, що дає змогу здійснювати перевезення між районами
сільськогосподарського виробництва і центрами промисловості з переробки
сільськогосподарської сировини.

Висновки та перспективи подальшого розвитку. Таким чином, маючи
загалом сприятливі природні умови, передусім великі масиви родючих
чорноземів, значний виробничий досвід українського селянства, зумовлений
багатовіковими традиціями землеробства, розвинуту транспортну
інфраструктуру, зручне географічне положення Черкащина  може стати
значним виробником сільськогосподарської й продовольчої продукції та
просувати її на внутрішні та зовнішні ринки збуту.

Подальший розвиток АПК Черкащини, удосконалення його
територіальної організації залежать, насамперед, від успіху подальших
ринкових перетворень, налагодження оптимальних виробничо-територіальних
зв’язків між суб’єктами ринкового середовища АПК, узгодження розвитку
структури, спеціалізації та рівня територіального зосередження виробництва з
екологічною місткістю території, ефективної підтримки агропромислового
сектору збоку держави тощо.

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2
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http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D1%96%D0%BB%D0%B0
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УКРАЇНСЬКІ УНІВЕРСИТЕТИ
ЯК ЦЕНТРИ РОЗВИТКУ ЛАНДШАФТОЗНАВСТВА

Міхелі С.В.
Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова

Розвиток науки обумовлюється кількома чинниками. Одним із таких
чинників є вищі навчальні заклади, де сконцентровані людські (доктори і
кандидати науки, аспіранти, кращі студенти) і матеріальні ресурси, що є
необхідною умовою наукової діяльності. Центрами розвитку науки є також
академічні і галузеві науково-дослідні та проектні інститути, проте науковий
географічний потенціал вищих навчальних закладів України, як писав
Я.І.Жупанський (1997), значно перевищує академічний. У зв’язку з цим
виявлення ролі і значення університетів у розвитку географічної науки, зокрема
ландшафтознавства, представляється цікавим і своєчасним дослідницьким
завданням.

Про роль університетів як центрів розвитку ландшафтознавства пишуть
рідко. Університети згадуються, але без аналізу змісту їх наукової діяльності чи
характеристики напрямів досліджень. Так, К.І.Геренчук (1963) у статті
«П’ятдесят років вчення про географічний ландшафт» (1963) відзначає, що із
1950-х років починається швидкій розвиток ландшафтознавчих досліджень в
Московському, Воронезькому, Латвійському, Львівському, Київському,
Чернівецькому, Одеському, Білоруському та інших університетах, а
О.М.Маринич (1988) у тезах доповіді «Про теоретичні і прикладні ландшафтні
дослідження в Українській РСР (1976-1988 рр.) і завдання на перспективу» на
Всесоюзній нараді з ландшафтознавства називає основні центри
ландшафтознавчих досліджень в Україні – Київський, Львівський, Одеський,
Сімферопольський, Харківський і Чернівецький університети, а також
Вінницький, Ворошиловградський і Київський педагогічні університети.
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Іноді університети згадуються у зв’язку з діяльністю окремих вчених або
наукових шкіл, а значення навчальних закладів залишається як би на другому
плані. Прикладами таких публікацій є стаття В.Л.Віленкіна «А.М.Краснов і
розвиток географії в Харківському університеті» (1967), тези А.Мельника,
Б.Мухи, О.Федірко «Львівська школа ландшафтознавства» (2003) і С.В.Міхелі
«Чернівецька ландшафтознавча школа (погляд зі сторони)» (2005).

Є окремі приклади характеристики діяльності кафедр фізичної географії.
Так, колектив викладачів кафедри фізичної географії Львівського
національного університету ім. Івана Франка видав довідник «Кафедра фізичної
географії (1944–2004)» (2004), а В.М.Гуцуляк опублікував довідник «Кафедра
фізичної географії та раціонального природокористування Чернівецького
національного університету імені Юрія Федьковича» (2005).

Ряд публікацій висвітлює розвиток фізико-географічних досліджень в
окремих університетах. А.Д.Бабич опублікував статтю «Фізико-географічне
районування і ландшафтознавство в Харківському університеті» (1974), а
Г.І.Денисик – статтю «Антропогенне ландшафтознавство у Вінницькому
університеті» (2008).

Спеціального дослідження діяльності українських університетів як
центрів розвитку ландшафтознавства досі не проводилось, що і обумовило
доцільність його проведення.

Отже, метою нашого дослідження було вивчення ролі і значення
університетів у розвитку ландшафтознавства в Україні. Основними методами
дослідження слугували аналіз і синтез літературних джерел, порівняльний та
історично-порівняльний, наукометричний аналізи, основними показниками –
річна кількість публікацій та їх тематична спрямованість, а також кількість
бібліографічних посилань. Перший показник дає уявлення про роль
університету як наукового центру у загальному розподілі дослідницького поля
ландшафтознавства в Україні, другий – про місце університету у тематичному
полі ландшафтознавства, третій – про цінність ландшафтознавчого доробку
університету для інших ландшафтознавчих центрів.

Інформаційними джерелами слугували публікації ландшафтознавчого
змісту. Аналізу підлягали назва, структура і зміст публікацій, їх авторство і час
видання, характер бібліографічних посилань.

Першим з українських університетів, де зароджувалось
ландшафтознавство, був Харківський, завдяки зусиллям проф. А.М.Краснова
наприкінці 19-го століття. В 1950-х роках ландшафтознавчі дослідження
розпочали Київський (А.І.Ланько, 1951), Львівський (А.Т.Ващенко, 1951;
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Г.А.Зільбер, 1951; М.М.Койнов, 1951), Чернівецький (Г.І.Геренчук,
П.А.Кучинський, 1953), Одеський (Г.П.Міщенко, 1956; К.М.Шухгалтер, 1956) і
Харківський (В.Л.Віленкін, 1959) університети, Сімферопольський педінститут
(Г.Є.Гришанков, 1958). В 1960-ті роки до них приєднався Дніпропетровський
університет (Т.А.Клевцов, 1960), в 1980-ті – Ворошиловградський (В.І.Жадан,
1980), Київський (Ф.В.Подорван, 1980), Вінницький (Г.І.Денисик, 1982) і
Мелітопольський (Ю.І.Глущенко та ін., 1984) педінститути.

Найбільшого розвитку на початкових етапах становлення
ландшафтознавчі дослідження набули у Львівському, Київському і
Чернівецькому університетах, а також Сімферопольському педінституті (нині –
Таврійський університет). Аналіз річної кількості ландшафтознавчих
публікацій показав, що за цим показником Львівський університет домінував у
ландшафтознавчих дослідженнях України з 1951 по 1980 рр. (табл. 1).

Таблиця 1
Розподіл річної кількості публікацій між ландшафтознавчими центрами

у 1951–1980 рр.

№
з/п Ландшафтознавчий центр

Кількість публікацій
1951-
1955

1956-
1961

1962-
1966

1967-
1970

1971-
1975

1976-
1980

1 Львівський ун-т 18 58 55 41 56 49
2 Київський ун-т 13 24 18 25 36 30
3 Одеський ун-т 1 17 1 4 5 22
4 Харківський ун-т – 9 13 12 17 4
5 Чернівецький ун-т – 9 15 16 19 38
6 Сімферопольський пед-т – 6 12 8 24 31
7 Дніпропетровський ун-т – 3 2 3 1 –
8 Мелітопольський пед-т – – – – 2 –
9 Вінницький пед-т – – – – – 4

10 Ворошиловградський пед-т – – – – – 1

Основними напрямами досліджень львівських науковців стали фізико-
географічне районування на ландшафтній основі, велико- і середньомасштабне
ландшафтне картографування, прикладна оцінка ландшафтів. Лідером
львівських ландшафтознавців став К.І.Геренчук, який створив одну із
найпотужніших ландшафтознавчих шкіл в СРСР. Він був і беззмінним лідером
українських ландшафтознавців усі ці роки, свідоцтвом чому є кількість
бібліографічних посилань на його праці (476 посилань за 1951–1980 рр.).
К.І.Геренчук підготував Г.П.Міллера і С.І.Кукурудзу. Г.П.Міллер створив
гірське генетичне ландшафтознавство (1974) і підготував В.М.Петліна та
А.В.Мельника. С.І.Кукурудза розробив теорію і методику
середньомасштабного ландшафтного картографування. В.М.Петлін створив
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концепцію структурно-часової організації ландшафтних фацій, А.В.Мельник –
концепцію гірського екологічного ландшафтознавства.

Другим за кількістю публікацій усі ці роки був Київський університет, за
виключенням 1976-1980 рр., коли його місце зайняв Чернівецький університет
завдяки зусиллям Л.І.Воропай, Т.І.Гаманюка, В.М.Гуцуляка, Я.Р.Дорфмана,
М.С.Кожуриної, М.О.Куниці, В.П.Коржика, Е.М.Раковської, М.М.Рибіна та ін.
Ландшафтознавчі дослідження у Київському університеті розпочинали
А.І.Ланько, О.В.Поривкіна і Н.П.Сирота, проте найбільшого розмаху вони
досягли після того, як їх очолив О.М.Маринич. Він керував роботами
українських географів із фізико-географічного районування Української РСР і
створення першої карти ландшафтів України. О.М.Маринич підготував
П.Г.Шищенко, В.М.Пащенко і М.Д.Гродзинського – сьогоднішніх лідерів
українських ландшафтознавців. П.Г.Шищенко розробив концепцію аналізу і
функціональної оцінки ландшафтів для проектувально-планувальних цілей і
підготував О.Ю.Дмитрука. М.Д.Гродзинський створив ландшафтну екологію і
розробив концепцію стійкості геосистем до антропогенних навантажень.
В.М.Пащенко виконав методологічне обґрунтування теоретичних засад
ландшафтознавства. О.Ю.Дмитрук створив урбанізаційне ландшафтознавство.

Найбільш помітними ландшафтознавцями Чернівецького університету
були Л.І.Воропай, Я.Р.Дорфман, М.О.Куниця, М.М.Рибін. Завдяки їх зусиллям
Чернівецький університет був третім за кількістю ландшафтознавчих
публікацій в 1962-1966, і 1967-1970 рр., а в 1976-1980 рр. – другим. Основними
напрямами досліджень чернівецьких ландшафтознавців стали картографування
і типологія ландшафтів Українських Карпат, дослідження антропогенних змін
ландшафтів, оцінка ландшафтів для цілей містобудування. В 1973 р. до складу
кафедри фізичної географії увійшов В.М.Гуцуляк.

Поступово нарощували свій потенціал науковці Сімферопольського
педінституту. Помітну роль у розвитку українського ландшафтознавства грали
Л.О.Багрова, Г.Є.Гришанков, В.Г.Єна, П.Д.Підгородецький, а з 1977 р. –
В.О.Боков. Основними напрямами досліджень кримських ландшафтознавців
були картографування і типологія природних та антропогенних ландшафтів
Криму та їх оцінка для рекреаційних і природоохоронних цілей.

Наступні етапи розвитку українського ландшафтознавства (1981-1990 рр.)
характеризувались домінуванням Відділення географії ІГФ АН УРСР (табл. 2),
що зв’язано з приходом О.М.Маринича на посаду його керівника. Проте на
наступних етапах університети повернули собі лідерство і вже не уступали
його. Найбільше визнання (84 посилання) отримала монографія «Природа
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Української РСР. Ландшафти і фізико-географічне районування» (1985) за
авторством О.М.Маринича В.М.Пащенка і П.Г.Шищенка.

Таблиця 2
Розподіл річної кількості публікацій між ландшафтознавчими центрами

у 1951–1980 рр.

№
з/п Ландшафтознавчий центр

Кількість публікацій
1981-
1985

1986-
1990

1991-
1995

1996-
2000

2001-
2004

2005-
2008

1 Відділення географії 65 112 59 71 61 58
2 Львівський ун-т 31 64 53 107 100 69
3 Київський ун-т 36 51 65 97 87 87
4 Одеський ун-т 19 27 14 18 10 13
5 Харківський ун-т 9 8 5 12 12 11
6 Чернівецький ун-т 32 36 28 54 67 64
7 Сімферопольський пед-т 31 31 18 69 38 47
8 Мелітопольський пед-т 5 2 1 4 3 7
9 Вінницький пед-т 12 9 20 41 62 118

10 Ворошиловградський пед-т 6 8 2 2 – 4

В 1991-1995 рр. на перше місце за кількістю ландшафтознавчих
публікацій вийшов Київський університет. Вагомий вклад у загальний успіх
внесли навчальний посібник «Основи ландшафтної екології» (152 посилання) за
авторством М.Д.Гродзинського (1993) і монографія того ж автора «Стійкість
геосистем до антропогенних навантажень» (1995) (68 посилань).

В 1996-2004 рр. лідируючі позиції повернули львівські ландшафтознавці
завдяки зусиллям Г.П.Міллера та його учнів В.М.Петліна, А.В.Мельника,
О.Б.Загульської, О.М.Федірко, І.С.Круглова та ін.

Важливими ландшафтознавчими центрами залишились Чернівецький і
Сімферопольський університети. У першому найбільш помітну роль став грати
В.М.Гуцуляк – автор еколого-геохімічного ландшафтознавства, у другому
В.О.Боков – автор концепції просторово-часової організації геосистем і
К.А.Позаченюк – автор геоекспертології.

Проте найбільшого прогресу у ці роки добився Вінницький
педуніверситет. З 1991 р. кількість ландшафтознавчих публікацій вінницьких
ландшафтознавців весь час збільшувалась, а в 2005-2008 рр. вони вийшли за
цим показником на перше місце. У лідери університет вивів Г.І.Денисик –
засновник і натхненник вінницької школи антропогенного ландшафтознавства.

Сьогодні, крім вже названих, центрами розвитку українського
ландшафтознавства є Дніпропетровський (О.О.Кернична, Л.Л.Мединська),
Ніжинський (О.В.Барановська) і Херсонський (І.В.Завальнюк) університети,
Київський (С.В.Міхелі, В.В.Харченко), Кіровоградський (А.І.Кривульченко,
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А.О.Домаранський), Криворізький (В.Л.Казаков), Полтавський (Л.М.Булава),
Сумський (А.О.Корнус) і Тернопільський (М.Р.Питуляк, М.В.Питуляк)
педуніверситети, Івано-Франківський національний технічний університет
нафти та газу (М.М.Приходько), Національна академія керівних кадрів
культури і мистецтв (Ю.Г.Тютюнник), Національний університет водного
господарства та природокористування (В.В.Місюра), Рівненський державний
гуманітарний університет (В.О.Мартинюк), Таврійський гуманітарно-
екологічний інститут (В.Ф.Сірик) та ін.

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ РИНКУ КОНЬЯКУ В УКРАЇНІ

Мурза Л.В.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Українські виробники коньяку мають багаторічну історію розвитку. Якість
українських коньяків не раз підтверджувалася закордонними експертами, що
сприяє розвитку експортних відносин із близьким і далеким зарубіжжям.

Останніми роками спостерігалося щорічне зростання обсягів виробництва
коньяків в Україні, проте у структурі загального виробництва алкогольних
напоїв їх частка складала лише 3-4%.

Щодо виробництва коньяків, то в 2010 році в Україні воно становило 3,4
млн. дал, що на 0,3 млн. дал або на 9,7% вище рівня показника 2009 року. При
цьому, незважаючи на нарощування виробництва в минулому році, основним
гравцям ринку коньяків не вдалося досягти показників докризивого 2008 року
(в 2009 році виробництво коньяку скоротилося на 21% або на 0,8 млн. дал).
Враховуючи те, що в 2010 році врожай винограду в Україні був значно менший,
ніж в 2009 році, це призвело до подорожчання виноматеріалів та кінцевого
продукту. А з нового року вартість коньяків збільшилася знову за рахунок
зростання акцизу, цін на виноматеріали та комплектуючі [2].

Особливістю вітчизняного виробництва коньяків є висока залежність від
імпортного коньячного спирту, оскільки повним циклом виробництва (з
викурюванням спирту) володіє незначна кількість підприємств, а отже власною
сировиною українські виробники забезпечені тільки на 25-30%.

Основним імпортером української продукції є Російська Федерація,
Республіка Білорусь. Менші обсяги експортних поставок здійснюються в
Німеччину, Іспанію. Необхідно відзначити, що український ринок коньяку
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практично повністю представлений продукцією вітчизняних виробників.
Основними імпортерами коньячної продукції в Україні є такі країни як:
Франція (Hennessy, Martell, Courvoisier), Вірменія (Арарат), Молдова (KVINT,
Білий аіст) (див. рис. 1), причому імпортна продукція в основному ставиться до
високого цінового, а також преміального сегменту ринку.

Рис. 1. Співвідношення імпортних коньяків та національного виробництва
на українському ринку

З 27 підприємств, що мають ліцензію на виробництво коньяку в нашій
країні, 13 входять до корпорації. Їх питома вага у загальному випуску коньяків
України складає понад 85%.

Традиційно центри виробництва коньяків розташовані у південних
областях – Одеській, Миколаївській, Херсонській, а також у Криму та
Закарпатті. Ринок коньяків достатньо структурований: на 6 найбільших
виробників припадає три чверті загальноукраїнського виробництва.
Найбільшими виробниками коньяків є ЗАТ «Одеський коньячний завод» (ТМ
«Шустов» – частка ринку 21,4%, обсяг виробництва 0,7 млн. дал, на 17,1%
більше, ніж в 2009 році), друге місце займає ВАТ АПФ «Таврія» (ТМ «Таврія»,
«AlexX», «Георгієвський кавалер», «Каховський» – частка ринку 17,6%, обсяг
виробництва 0,6 млн. дал, на 14,1% більше ніж в 2009 році), далі слідує ЗАТ
«Коктебель» (ТМ «Коктебель»), ЗАТ «Зелений гай» (ТМ «Гринвич»,
«Гетьман»), ЗАТ «Алеф- Виналь» (ТМ «Жан-Жак», «Клінков») та ОП
«Ужгородський коньячний завод» (ТМ «Тиса» – обсяг виробництва 0,3 млн.
дал, на 25,8% більше ніж в 2009 році) [1].

На тлі зростання внутрішнього виробництва спостерігається скорочення
обсягів експорту та питомої ваги імпорту в обсязі продажу на ринку України. З
2011 року набирають чинності нульові ставки ввізних мит і на коньяк у тому
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числі. Отже, на ринок прийде імпортний коньяк і вітчизняному доведеться
конкурувати, наприклад, з дешевим іноземним.

Надалі прогнозується розподіл частки дрібних виробників між лідерами
галузі на фоні незначного збільшення загального обсягу виробництва коньяків,
оскільки, по-перше, коньяк – більш дорогий напій (ніж традиційний міцний
алкоголь), а купівельна спроможність українців падає; по-друге, культура
вживання коньяку лише формується.

В авангарді коньячної галузі виступає Одеський коньячний завод (ТМ
«Шустов»). Обсяг інвестицій ОКЗ в 2005 р. досяг 50 млн. грн., у тому числі на
модернізацію виробництва пішло майже 6,7 млн. грн. Під ТМ «Шустов» на
ринок України поставляється 11 найменувань ординарних і марочних коньяків,
що займають всі цінові сегменти. До речі, перші марочні коньяки, наприклад,
«Чайка», були випущені Одеським КЗ ще в 1952 р. А перші колекційні коньяки
– «Золотий Дюк», «Київ», «Україна», «Русь» розливаються із 1992 р. Парк
дубових бочок Одеського КЗ сьогодні налічує 15 000 одиниць. Коньячні
переваги жителів України асортиментної лінійки ТМ "Шустов" різних регіонів
розподілилися: 21,8% жителів західного і північного регіону віддають перевагу
коньякам цієї марки, переваги центрального регіону – 35,4%, південного –
34,6% і східного – 23% відповідно.

Другий за значимістю в розвитку коньячної галузі є АПФ «Таврія»
(Перший Національний Виноробний Холдинг). Портфель АПФ «Таврія»
сьогодні включає вісім сильних брендів. Причому в 2009 р. асортимент цього
виробника не змінювався, проте ціна на продукцію ТМ «Таврія» збільшилась в
середньому на 20%.

Завод марочних вин і коньяків «Коктебель» (підрозділ компанії «Союз-
віктан») розлив минулого року 192 тис. дал, перевищивши показник 2009 р. на
12%. Доля в компанії в галузевих об'ємах перевищила 8%. В кінці 2005 р. на
прилавках роздрібна влаштувався новий, але при цьому витриманий 15-річний
коньяк «Коктебель». Стартувала і новинка – 2006 30-річний коньяк (група дуже
старих коньяків).

Наступну шеренгу ведучих українських коньячників очолює ЗАТ
«Алефвіналь» (ТМ «Жан-Жак» і ТМ «Клінков»), що зайняв четверте місце в
галузевому рейтингу (10,8%). Спільний об'єм розливу цього коньячного
«гаргантюа» в 2009 р. досяг відмітки 260 тис. дал (у структуру входять «Алеф-
Виналь-Крым», смт. Багерово, АР Крим і «Атлантіс», м. Дніпропетровськ).
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ВАТ «Зелений Гай» за минулий рік випустив аж 224 тис. дал коньяку і
відзначив зростання об'ємів на 110% по відношенню до показника 2009 р. Доля
в галузевому розливі досягла 9,35%.

Замикає потужну шестірку АП «Ужгородський коньячний завод», що
розлив в 2009 р. 269 тис. дал коньяку, що на 3% «переганяє» показник
попереднього року, доля у всеукраїнському розливі – 11,2% [1].

Експортна динаміка коньячного ринку показує приріст в останні 2-3 роки де
в авангарді стабільно виступає ТМ «Таврiя», що займає 70% сумарних поставок за
рубіж. ТМ «Таврія» експортує продукцію до Росії, Республіки Білорусь та
Польщі. Але по великому рахунку вже в 2011 та в 2012 роках відбувається суттєве
зниження як виробництва коньяку, так і його експорту та імпорту.
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Постановка проблеми. Стан довкілля визначається не тільки
можливостями природних комплексів до самовідновлення і самоочищення, але
й суспільними факторами, що регулюють антропогенне навантаження на
природу – системою технологій, культурою природокористування, врешті-
решт, і самою чисельністю населення. Так точно існує і зворотна кореляція –
потужний і беззаперечний вплив екологічної ситуації на репродуктивне
здоров’я населення та параметри народжуваності і смертності. Отже,
дослідження регіональних особливостей геодемографічної ситуації цілком
вписується в науковий контекст даної конференції.

Актуальність дослідження. Геодемографічні процеси, що відбуваються
сьогодні у Сумській області й Україні в цілому, мають яскраво виражений
негативний характер. Низька народжуваність у поєднанні з високою
смертністю призвели до ефекту депопуляції населення, що знайшов вираз у
природному спаді чисельності населення в багатьох регіонах країни. Ця
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обставина робить суспільно-географічний аналіз проблем геодемографічного
розвитку Сумщини досить актуальним.

Мета дослідження: виділити особливості формування геодемографічної
ситуації Сумської області у 1989-2012рр. з врахуванням впливу статево-вікової
структури, природного і механічного руху населення тощо.

Виклад основного матеріалу. Геодемографія вивчає взаємозв’язок між
проживанням людей в компактному географічному районі і наявністю у них
певних схожих демографічних характеристик, що відрізняють їх від тих груп
людей, що проживають в інших місцях. Геодемографія вивчає чисельність і
структуру населення, головні демографічні показники (смертність,
народжуваність, середню й очікувану тривалість життя), шлюбно-сімейну
ситуацію і демографічну політику у світі та окремих країнах. Ця наука має
чітке практичне спрямування на створення оцінок, прогнозів та рекомендацій
для потреб територіально-економічного і соціального управління, а також
регіонального демографічного регулювання.

Геодемографічні процеси і геодемографічна ситуація є основними
категоріями геодемографії. Для більш детального розкриття цих понять спочатку
визначимося, що таке «ситуація» та «процес». Отже, «процес» означає послідовну
зміну станів або явищ, яка відбувається закономірним порядком, що спрямована
на досягнення певного наслідку. А от термін «ситуація» характеризується
сукупністю умов та обставин, що створюють певне становище [1].

Різнобічне вивчення просторових особливостей протікання
геодемографічних процесів зумовлює потребу проведення геодемографічних
досліджень на обласному й районному рівнях для виявлення специфіки
еволюції демографічної структури населення, особливостей і тенденцій
розвитку геодемографічної ситуації в розрізі адміністративних районів.

Протягом 1989-2012рр. у Сумській області, як і в більшості областей
нашої держави, зменшувалася чисельність населення. Природне зменшення
населення в області викликане, з одного боку, порівняно низьким рівнем
народжуваності, а з іншого – високою смертністю, яка зберігається тривалий
час, особливо серед чоловіків працездатного віку.

Чисельність наявного населення Сумської області 12 січня 1989р.
становила 1432,65 тис. осіб. У 2012р. населення зменшилося до 1152,33 тис.
осіб. Отже, за 23 роки зменшення населення склало 280,32 тис. осіб.
Чисельність міського населення в області у 1989 році становила 885 тис. осіб, а
у 2012р. – 779 тис. осіб. Динаміка зменшення як міського, так і сільського
населення відображена на рис. 1.
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Рис. 1. Чисельність наявного населення в Сумській області у 1989-2012 роках
(графік побудований за даними Головного управління статистики у Сумській

області)

Слід звернути увагу і на щорічне зменшення кількості сільських
населених пунктів. У 1991р. в Сумській області нараховувалося 1501 село, а у
2012р. – 1466. Таким чином за 21 рік зникло 35 сільських поселень, що
пов’язано із прямим зменшенням населення як внаслідок від’їзду сільських
жителів у міста, так і внаслідок зниження народжуваності.

За період з 1989 до 2011р. коефіцієнт народжуваності населення Сумської
області зменшився в 1,3 рази. В 1989р. він становив 11,9; а в 2011р. – 9,1
новонароджених на 1000 осіб. Найкращим показником народжуваності за 2012
рік у нашій області відзначалося м. Суми, до того ж як у абсолютному вимірі
(2810 осіб), так і у відносному (коефіцієнт становив 11,3‰).

Якщо у 1989р. коефіцієнт смертності населення Сумської області
становив 13,6 осіб на 1000 жителів, то в 2005р. вже 19,3 осіб, тобто зріс у 1,4
рази. З 2006 до 2011р. цей коефіцієнт поступово зменшився від 18,4 до 16,3‰.
Але у 2012р. смертність знову зросла (16,5‰). Найбільшим коефіцієнт
смертності у 2012р. виявився у Глухівському (25,6‰) та Конотопському
районах (25,4‰). Найнижчу смертність має м. Суми (12,0‰), водночас тут
найкращий показник природного приросту, хоча і від’ємний (-0,7‰).

На показники народжуваності та смертності населення значний вплив має
статево-вікова структура, за якою населення розподіляють за віковими групами,
на жінок і чоловіків з метою вивчення демографічних і соціально-економічних
процесів. Слід зазначити, що як в області, так і в країні в цілому існує перевага
жінок над чоловіками переважно за рахунок старших вікових груп.

В Сумській області чоловіки становлять 45,6% населення, жінки – 54,4%
(у розрахунку на 1000 чоловіків припадає 1191 жінка). Серед дітей (від
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народження до 17 років) переважає чоловіча стать – 51,2%, жіноча стать
становить 48,8%, що пояснюється частішим народженням хлопчиків. Перевага
чоловічої статі спостерігається до 29 років включно, а далі переважають жінки,
особливо у віці 65 років і старше (у 2 рази).

Для вікового складу населення Сумщини характерне зменшення частки
населення дитячого віку та збільшення осіб пенсійного віку. Специфіка вікової
структури міського й сільського населення відображена на рис. 2.

Вiкова структура постiйного населення міських поселень Сумської областi
на 1 сiчня 2012 року

14%

67%

19%
Дитячий вiк

Працездатний вiк

Пенсiйний вiк

Вiкова структура постiйного населення сільських поселень Сумської областi
на 1 сiчня 2012 року
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Рис. 2. Вікові структури міського і сільського населення Сумської області
(діаграми побудовано за даними Головного управління статистики у Сумській

області)

Порівнюючи подані діаграми, бачимо значну перевагу вікової структури
міського населення: 67% осіб працездатного віку проти 53% у селах. Натомість
частка осіб похилого віку в сільській місцевості значно вища, ніж у містах. Таке
явище спостерігається внаслідок виїзду молодих людей до міст у пошуках
роботи та кращого життя.

На зміну чисельності населення та формування його складу суттєво
впливає характер міграційних процесів. Для Сумщини традиційним є
міграційний відплив населення, за минулий рік сальдо міграцій склало -0,8 тис.
осіб (прибуло 6,3 тис. осіб, вибуло за межі області 7,1 тис. осіб). Найгірший
коефіцієнт міграційного скорочення спостерігався у Буринському (-19,3‰) та
Великописарівському (-17,6‰) районах.

Всередині області зростає потік населення з села до міста. Сільському
населенню Сумщини властивий від’ємний коефіцієнт міграційного приросту:
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він становить -6,1‰. У міських поселеннях області сальдо міграцій також
негативне. Позитивні показники коефіцієнту міграційного приросту мають
лише міста Суми (12,2‰), Шостка (6,1‰) і Путивль (11,2‰).

Таким чином, найпривабливішими для мігрантів є великі
багатофункціональні міста області. Міграція населення викликана бажанням
людей поліпшити своє матеріальне становище, підвищити кваліфікацію та
одержати якісну освіту.

Висновки. Сучасний стан геодемографічної ситуації в Сумській області
засвідчує наявність у територіальної спільноти людей низки демографічних
проблем. Для поліпшення демографічної ситуації в Сумській області
найближчим часом слід реалізувати комплекс заходів у таких напрямах, як
стимулювання народжуваності, охорона й збереження здоров’я, сприяння
підвищенню добробуту сімей та молоді, забезпечення нормальних умов
життєдіяльності людей похилого віку, максимальна нейтралізація факторів, що
зумовлюють підвищення смертності, регулювання міграційних процесів тощо.
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Курс України на євроінтеграцію вимагає активізації транскордонного
співробітництва як важливого чинника розвитку прикордонних територій
європейських держав. Рада Європи та Європейський Союз активно
підтримують розвиток транскордонного та міжрегіонального співробітництва,
вдосконалюючи механізми такої співпраці, створюючи фінансові можливості
для розвитку прикордонних територій [1].



89

Однією з ефективних форм співробітництва прикордонних територій
суміжних держав є єврорегіони. Єврорегіон – це юридично оформлена (за
нормами Ради Європи) територія транскордонного співробітництва між
територіальними громадами або місцевими органами влади прикордонних
регіонів двох або більше держав,  які мають спільний кордон.  Діяльність
єврорегіонів розглядається як один з елементів загальноєвропейської системи
пріоритетів, який відповідає принципові інтеграції держав через інтеграцію
регіонів. Така діяльність передбачає прискорення соціально-економічного
розвитку транскордонних регіонів, кадрову, інфраструктурну підготовку
регіонів і країни в цілому для поглиблення співробітництва з ЄС, прискорення
європейських процесів інтеграції, розвиток міжнародних зв’язків у галузях
туризму, рекреації, охорони навколишнього середовища.

Карпатський Єврорегіон створений у 1993 році, до його складу входять
прикордонні адміністративні одиниці п’яти держав – Угорщини, Польщі,
Румунії, Словаччини, України. Він охоплює територію площею 132,7 тис. кв.
км., з населенням майже 16 млн. осіб. Карпатський Єврорегіон – це асоціація
прикордонних адміністративних районів країн, що входять до його складу, яка
створена з метою координації транскордонного співробітництва, особливо в
питаннях захисту довкілля та сталого розвитку Карпат [2].

Українську частину в складі Карпатського Єврорегіону представляє
Карпатський регіон (Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська і Чернівецька
області), який займає площу в 56,6 тис. км2 (або 9,4% території України), де
проживають 6,5 млн. чол. (або 12% її населення). Оцінка екологічної ситуації
показує, що для більшої частини Карпатського регіону характерними є істотна
антропогенна трансформованість ландшафтів і значна забрудненість
середовища. Хоча, на відміну від інших регіонів України (таких, як Донбас,
Придніпров’я), поширення забруднення не має тут загального, площинного
характеру. Однак у деяких його місцях сформувалися стабільні території
загрозливого екологічного стану (наприклад, у межах Дрогобицької агломерації
- Дрогобич, Борислав, Стебник, Трускавець, де розвинуті гірничохімічна,
нафтопереробна, лакофарбова та інші галузі промисловості ставлять під загрозу
розвиток туристично-рекреаційного господарства; аналогічна ситуація склалася
і в межах Львівсько-Волинського вугільного басейну, в зонах впливу
яворівського і роздольського ВО «Сірка», калуського ВО «Оріана»).

В останні роки, внаслідок порушення режиму виробничих процесів, у
Карпатському регіоні значно зросла загроза виникнення екологічно
небезпечних технологічних аварій і катастроф. Крім того, треба рахуватися і з
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тим, що майже четверта частина його населення проживає в зонах з
підвищеним екологічним ризиком функціонування промислових об'єктів, яких
у регіоні майже три сотні. За забрудненістю повітря і вод Карпатський регіон
займає 4-е, а за забрудненістю ґрунтів мінеральними добривами і пестицидами
– відповідно, 1-е і 2-е місця в Україні. Відносно висока забрудненість повітря
зумовлена наявністю на його території значної кількості хімічно-агресивних та
сировинно-видобувних виробництв. До іншої групи концентрованих шкідливих
речовин належать великі міста регіону, де викиди автотранспорту становлять
60-70% їх загальної кількості. З огляду на відносно невелику площу міст
Карпатського регіону та їх історично щільну забудову, тут вплив цього фактора
може бути значно більшим, ніж в індустріальних, але значно просторіших,
містах Сходу і Півдня України [3].

Для Карпатського регіону особливо гострою є проблема гірських
районів, які, як показує європейський досвід, повинні мати спеціальний статус,
яким би законодавчо закріплялися необхідні пільги і соціальні гарантії їх
жителям, У цьому зв'язку дуже важливе значення має прийнятий Верховною
Радою Закон України «Про статус гірських населених пунктів України» (Закон
України № 56/95 від 15.02.1995 р.) та прийняття Державної програми
соціально-економічного розвитку Карпатського регіону, розроблену Інститутом
регіональних досліджень  НАН України разом з Міністерством економіки
України та виконавчими структурами обласних рад Закарпатської, Івано-
Франківської, Львівської і Чернівецької областей. Великої шкоди довкіллю
Карпатського регіону наносить варварське відношення до основного
природного багатства – лісів.  Науково необґрунтовані великі рубки лісу в
останні століття привели до зменшення їх площ, порушили вікову структуру,
зменшили природний приріст деревини, нанесли шкоду водоутворюючій
системі, стали причиною частих стихійних лих (повені, зсуви, селеві потоки,
змив родючого ґрунту, буреломи тощо). Поступово Карпатський регіон з
"перлини Європи" перетворився в екологічно усереднений регіон техногенно
забрудненої України і від цього потерпає вся Східна Європа.

Принципи стратегії регіонального розвитку прикордонних територій
визначаються не тільки проблемами економічного і соціального розвитку, але й
тісно пов’язані з екологічним станом (цілісність екосистем, ресурсні
можливості біосфери, біорізноманіття тощо). Зрозуміло, що для Карпатського
Єврорегіону найбільш важливою сьогодні постає проблема екологічної
безпеки. Сучасна наука стверджує, що загальна рівновага на територіях, типу
Карпатського Єврорегіону, їх поступовий соціально-економічний розвиток
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можуть бути забезпечені лише за умови активізації регіональних особливостей
та розширення прав і обов’язків регіонів кожної держави у розвитку
продуктивних сил та розбудові соціальної сфери [4, 5]. Сталий розвиток – це
система взаємоузгоджених управлінських, економічних, соціальних,
природоохоронних заходів, спрямованих на формування системи суспільних
відносин на засадах довіри, партнерства, солідарності, консенсусу, етичних
цінностей, безпечного середовища, національних джерел духовності. В основі
сталого розвитку лежать невід’ємні права людини на життя та повноцінний
розвиток, який задовольняє потреби суспільства, не ставлячи під загрозу
спроможність майбутніх поколінь задовольняти свої потреби.

Висхідний розвиток економіки, особливо гірського регіону, можливий
лише за умов її інноваційної спрямованості, коли, інноваційні підходи стають
основою для вирішення економічних, соціальних і екологічних проблем. Тому
економіко-інноваційний механізм передбачає застосування такої сукупності
організаційних та управлінських заходів, які б найефективніше сприяли
подоланню проблем і спрямовували розвиток регіону в напрямі інноваційно-
інвестиційного, високотехнологічного, ресурсно-ощадного й екологічно
безпечного виробництва. Механізми запровадження інновацій повинні
базуватися на системному підході, що дає змогу комплексно підійти до
особливостей розвитку та функціонування гірських територій, забезпечити
цільову мобілізацію наявних ресурсів, виробити систему дієвих заходів щодо
реалізації сталого розвитку в регіоні.

Організаційний механізм сталого розвитку Карпатського регіону має
базуватися на тому, щоб територіальні органи були зацікавлені в ефективній
роботі всіх підприємств території, незалежно від форми власності, а останні
мали відчутну віддачу від комплексності розвитку. Організаційне забезпечення
реалізації стратегії сталого розвитку Карпатського регіону передбачає нову
систему управління, створення цільової організаційної структури –
міжобласного органу (Ради регіону) з реалізації стратегії, покликаної
забезпечити консолідацію зусиль різних рівнів управління, приватного сектору
і громадськості, а також контроль за реалізацією стратегії з боку перерахованих
сторін. На цьому етапі актуально оптимально розмежувати повноваження між
центром і органами місцевого самоврядування на територіях, які входять до
складу Карпатського регіону, що є важливою умовою ефективної реалізації
сталого розвитку. Пріоритетним є формування фінансових джерел на основі
державно-приватного партнерства. При цьому обсяг коштів з місцевих
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бюджетів має не зменшуватися у разі фінансування визначених державою
пріоритетів у регіональному розвитку.

Основним змістом інституційних перетворень політики, направленої на
стимулювання сталого розвитку Карпатського регіону має бути стимулювання
територій за допомогою трансформації податкової, бюджетної, інвестиційно-
інноваційної політики ресурсо- і енергозбереження, впровадження екологічної
техніки і технології. В цілому інституційні інструменти стимулювання сталого
розвитку мають бути направлені на залучення додаткових коштів до регіону для
реалізації різноманітних програм та проектів, забезпечуючи при цьому протидію
внутрішнім і зовнішнім загрозам у соціально-економічній та екологічній сферах.

Стратегія інституційного забезпечення стимулювання сталого розвитку
областей Карпатського регіону повинна узгоджуватись із основними
стратегічними документами у галузі сталого розвитку Карпатського
Єврорегіону, а отже і ЄС загалом. До таких документів насамперед відносять
стратегії економічного і соціального розвитку країн, що входять до складу
Карпатського Єврорегіону.

Стратегія сталого еколого-економічного розвитку Карпатського регіону
мала б  передбачати, що продуктивні сили, структура економіки, спеціалізація
та розміщення виробництв в сучасних умовах повинні якнайтісніше
узгоджуватися з наявними ресурсами, продуктивним, відтворювальним і
асиміляційним потенціалом навколишнього природного середовища всіх
територій, які входять до складу Карпатського Єврорегіону. Більше того, рівень
та характер використання природних ресурсів, насамперед земельних, водних і
мінерально-сировинних, масштаби й напрями вкладення грошей та капіталів,
орієнтація техніко-технологічного та організаційного прогресу мають бути
узгоджені не лише з поточними, а й з перспективними потребами населення
всіх територій, які входять до складу Карпатського Єврорегіону [6,7].

Висновки. При реалізації ідей сталого розвитку в Карпатському регіоні
України, який входить до складу Карпатського Єврорегіону, потрібно виходити
з того, що цивілізовані народи покликані захищати і множити добро, законами і
владою утверджувати в суспільстві і суспільній свідомості вищі духовні
цінності людського життя. У цьому контексті важливе значення мають мати
Концепція, Програми і Плани розвитку Карпатського Єврорегіону на близьку і
тривалу перспективу, в основу яких повинні закладатися ідеї та принципи
сталого розвитку. Впровадження механізму стратегії сталого розвитку регіону
полягає в забезпеченні збалансованого розвитку всіх сфер його економіки на
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основі виваженого використання ресурсів для вирішення економічних,
соціальних та екологічних проблем.
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ОСОБЛИВОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО РОЗПОДІЛУ НАСЕЛЕННЯ
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Шпак Є.В., Сегіда К.Ю.
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Чернігівська область – адміністративна одиниця у північній частині
України, на лівому березі Дніпра, розташована у межах Придніпровської й
Поліської низовин [2]. За чисельністю населення Чернігівська область займає
одне з останніх місць серед областей України [3], адже за останні двадцять
років, вона зазнала суттєвого впливу демографічної кризи, що стає одним з
основних негативних чинників на шляху економічного розвитку.

Актуальність дослідження демографічної ситуації саме на регіональному
рівні підтверджує той факт, що Чернігівська область, як самостійний об’єкт
господарського управління, на основі наявних трудових ресурсів і потреб, може
більш ефективно вирішувати локальні економічні проблеми. У цій роботі
поставлена мета: дослідити та проаналізувати просторово-статистичні
особливості розселення населення області.

Область характеризується низькою щільністю населення, у порівнянні з
іншими регіонами України, і значна частина сільського населення, яка є
характерною для нерозвинутих регіонів. Населення по території області
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розміщено нерівномірно, адже третина населення області сконцентрована у
трьох містах – Чернігові, Ніжині, Прилуках.

Для просторово-статистичного аналізу розподілу населення
використовують центр тяжіння, медіанний та модальний центри розміщення
населення. Центр тяжіння – точка з середніми координатами із координат
географічних центрів окремих територіальних підрозділів країни, зважених за
чисельністю якого-небудь цих територій. Виходячи з того, що населення
області розміщено рівномірно, для визначення центру тяжіння можна
скористатися такими формулами для визначення координат центру тяжіння [1]:

Х0 =  =

У0 =  = , де

Х0, У0 – координати центра тяжіння
 – населення району
 - населення районного центру
,  – координати геометричного центру районів
 і  – координати районного (географічного) центру

У результаті проведених розрахунків було визначено, що просторовий
центр тяжіння населення Чернігівської області має наступні координати: Х0 =91
км;  У0 = 110 км. На рис. 1 зображені центр тяжіння разом з усіма основними
центрами просторового розподілу населення.

Дивлячись на рис. 1, можна сказати, що населення Чернігівської області
розміщене нерівномірно. Фактами, що це підтверджують є спеціально
розраховані обчислені центри розподілу (середній арифметичний, медіанний,
модальний) та центр тяжіння, які знаходяться в центральній частині області, але
на певній відстані один від одного. Це свідчить про наявність деяких скупчень
населення на більш-менш рівномірно заселеній території.

Проаналізувавши проведені розрахунки, можна сказати, що населення в
Чернігівській області розміщено нерівномірно. Населення тяжіє до міст
обласного підпорядкування: Чернігова, Ніжина та Прилук, на долю яких
припадає 40% населення регіону. Особливо населення тяжіє до міста Чернігова,
який є адміністративним, економічним та культурним центром області. На
територіальний розподіл населених пунктів значний вплив мав історичний
процес освоєння території та природні умови регіону.
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Рис. 1. Центр тяжіння та інші центри розподілу населення Чернігівської
області в 2012 р. (адміністративні центри районів)

Висновок: відображено територіальні особливості розподілу населення
Чернігівської області. За допомогою математичних, статистичних та графічних
методів обчислено місце розташування центру тяжіння розселення населення.
Населення Чернігівської області розміщено не рівномірно. Для області
характерна низька щільність населення (34 осіб/км2) по відношенню до інших
областей України, та значна частка сільського населення, яка взагалі характерна
для нерозвинутих регіонів.
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ФІЗИЧНА ГЕОГРАФІЯ, ГЕОЕКОЛОГІЯ
І РАЦІОНАЛЬНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

СВЯЗИ ИЗМЕНЕНИЙ СРЕДНЕГОДОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ СКОРОСТЕЙ
ВЕТРА НА УКРАИНЕ С ИНДЕКСОМ СЕВЕРОАТЛАНТИЧЕСКОГО

КОЛЕБАНИЯ В ПЕРИОД С 1973 ПО 2010 ГОДЫ

Аксенова А.А.
Севастопольский национальный технический университет, Украина

Изменения среднегодовых скоростей ветра являются одними из важнейших
факторов динамики экологических условий, а также во многом определяют
перспективы развития ветроэнергетики в большинстве регионов суши [1].
Поэтому совершенствование методики их математического моделирования
является актуальной проблемой экологии и физической географии.

Значительный интерес решение данной проблемы представляет и для
Украины.

Одним из наиболее эффективных методов повышения качества
математических моделей природных процессов является включение в число их
аргументов факторов, которые ранее не учитывались, но значимо
статистически связанны с ними.

Согласно современным представлениям о факторах межгодовой
изменчивости характеристик метеоусловий в большинстве регионов Европы,
одним из наиболее существенных принято считать Североатлантическое
колебание (САК) [2]. Состояние этого процесса определяется распределением
по поверхности Северной Атлантики ее поверхностных температур.

В период с 1973 по 2010 гг. это распределение ощутимо изменилось, что
вызвало соответствующие изменения характеристик атмосферной циркуляции
над Европой и могло заметно повлиять на ветровой режим территорий
различных областей Украины [3].

Учет особенностей этого влияния позволил бы повысить эффективность
математических моделей их ветрового режима и адекватность его прогнозов.
Поэтому их изучение представляет существенный теоретический и
практический интерес.

Мониторинг изменчивости индекса САК и характеристик ветрового режима
в регионах Украины осуществляется уже более столетия, тем не менее, условия,
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при которых статистические связи этих процессов являются значимыми и в
период с 1973 по 2010 гг. устойчиво усиливались, ныне изучены недостаточно.
Учитывая это, целью данной работы является выявление подобных условий.

Для достижения данной цели осуществлен корреляционный анализ связей
между различными 22-х летними фрагментами временных рядов межгодовых
изменений среднегодовых значений индекса САК, а также среднегодовых
скоростей ветра во всех регионах Украины, запаздывающих по отношению к
ним на 0-21 год. Для каждого региона выявлены значения временных сдвигов
между рассматриваемыми процессами, при которых их статистические связи за
период с 1973 по 2010 гг. устойчиво усиливались и ныне вывод об их
значимости может быть сделан с достоверностью не ниже 95%.

Результаты анализа отображены в виде распределения по территории
Украины областей, в пределах которых, при том или ином временном сдвиге
между изучаемыми процессами, их связи обладают подобными особенностями.
При этом использован метод триангуляции Делоне. Выявленные
закономерности целесообразно учитывать при разработке множественно-
регрессионных алгоритмов моделирования и прогнозирования ветрового
режима в регионах Украины.
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УМОВИ ҐРУНТОТВОРЕННЯ І ВЛАСТИВОСТІ ГІРСЬКО-ЛУЧНО-
БУРОЗЕМНИХ ҐРУНТІВ ЧОРНОГІРСЬКОГО МАСИВУ УКРАЇНСЬКИХ

КАРПАТ

Баранник А.В.
Львівський національний університет імені Івана Франка

Чорногірський масив є однією з частин Полонинсько-Чорногірського
хребта, який простягається вздовж південно-західного схилу Карпат.

Геологічна будова Чорногірського масиву відзначається інтенсивним
розвитком розривних порушень типу насувів, по яких і північно-східному
напрямі різнорангові тектонічні одиниці значно насунуті одні на одних. Усі



98

вони складені флішовою формацією – потужним комплексом теригенно-
осадових порід (переважно пісковиків, алевролітів і аргілітів) з характерним
закономірно ритмічним чергуванням їх між собою.

У тектонічному відношенні територія Чорногірського масиву знаходить-
ся в зоні внутрішніх флішових покривів, основою яких є Чорногірський покрив,
літологічно представлений крейдовим, піщаним і піщанисто-аргілітовим
флішем – відклади шипотської, яловецької та чорногірської світ [7].

За схемою Я.С. Кравчука, територія Чорногірського масиву у
геоморфологічному відношенні є складовою області Полонинсько-Чорногірсь-
ких Карпат, підобласті Свидовецько-Чорногірського масиву [8, с. 118].

Кліматичні чинники, а особливо опади та температура, відіграють
важливу роль у формуванні та розвитку ґрунтового покриву. Згідно зі схемою
В.П. Алісова, Українські Карпати належать до області континентально-
європейського типу клімату, головні риси якого відзначаються переважанням
атлантичних і трансформованих континентальних повітряних мас [1].

М.С. Андріанов визначає клімат Карпат як помірно-континентальний з
надмірною вологою, нестійкою весною, нежарким літом, теплою осінню і м’якою
зимою. Згідно з поділом Карпат на висотні кліматичні зони, запропонованим
М.С. Андріановим, територія Чорногірського масиву розташована у трьох зонах:
холодній, помірно-холодній і прохолодній [2, с. 180-188].

Для відображення термічних особливостей території приводяться
показники метеостанції Пожижевська (1820 м над р. м.) та метеостанції с. Ясіня
(652 м над р. м.):

Таблиця 1.1
Середньомісячні та середньорічні температури повітря (°С) на території

Чорногірського масиву

Метеостанція Місяць РікІ ІІ ІІІ IV V VI VII VIII IX X XI XII
с. Ясіня -6,0 -3,9 0,0 6,3 11,5 14,8 16,9 15,9 12,0 7,5 1,1 -4,0 6,0
Пожижевська -6,0 -7,1 -2,6 1,0 5,1 10,3 11,4 11,2 6,6 5,8 1,8 -0,2 3,2

Наявність висотної поясності зумовлюється зміною температур з
висотою. Сума середніх добових температур повітря вище 100С за рік на
південно-західних схилах Чорногори змінюється від 5500С на висоті близько
2000 м, до 1500-16000С у низькогір’ї. Територія Чорногірського масиву є
однією з найзволоженіших частин Українських Карпат – тут кількість опадів за
рік перевищує 1100 мм, а в районі Говерли сягає 2800 мм. Причина цього –
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південно-західні схили Чорногори є навітряними щодо теплих повітряних мас з
Атлантики.

Таблиця 1.2
Багаторічні середні місячні і річні кількості опадів (мм)

Метеостанція Місяць РікІ ІІ ІІІ IV V VI VII VIII IX X XI XII
с. Ясіня 36 46 65 59 110 152 143 136 88 114 77 66 1092
Пожижевська 75 113 110 97 224 237 300 143 117 100 106 74 1696

Стійкий сніговий покрив тут з’являється у 20-х числах листопада, а в
окремі роки – на початку листопада [3].

За схемою М.А. Голубця Українські Карпати відносять до середньо-
європейської широколистяно-лісової провінції з переважанням букових, рідше
дубових, а в горах – хвойних лісів, субальпійською та альпійською рослинністю
[10, с. 51].

Рослинний покрив Чорногірського масиву змінюється з висотою. У нижніх
поясах на висоті до 900 м поширені здебільшого вологі смереково-ялицеві та
ялицево-смерекові бучини. До 1500 м – пояс смерекових лісів. А на південних
схилах до висоти 1200 м можуть траплятися мішані деревостани з буком. Значну
площу вище межі лісу (1600 м) займає криволісся сосни гірської або
зеленовільхове криволісся, основні масиви якої зосереджені на тепліших схилах
Шешула і Менчула. На крутопіднятих вершинах Чорногірського масиву (вище
1800 м) розвиваються низькотравні луки. Найбільш поширені біловусово-
щучникові, осоково-ситникові та лежачо-костричні асоціації, а також велика
кількість ягідних напівчагарників (чорниця, брусниця та інші) [4, с. 24-25].

Українські Карпати належать до гірської ґрунтової провінції Західно-
буроземно-лісової області суббореального поясу [9].

У структурі ґрунтового покриву Чорногірського масиву переважають
буроземи кислі (понад 90% площі), що поширені як під лісовими, так і під
лучними угрупуваннями. Верхній ярус гір вище 1600 м з його холодним, надмірно
вологим кліматом і чагарниково-лучною рослинністю відзначається найбільш
своєрідними ґрунтовими процесами. Під впливом багатої трав’яної рослинності
розвивається дерновий тип ґрунтотворення, але біологічне життя ґрунту в таких
суворих кліматичних умовах проходить менш активно, ніж на рівнинах. Так
формуються специфічні гірсько-лучно-буроземні ґрунти [5, с. 100].

Дослідження умов ґрунтотворення і ґрунтів гірсько-лучної зони Карпат
були започатковані в 1932 році фахівцями Прикарпатського інституту
сільськогосподарських досліджень Словаччини. Досліджено ґрунтовий покрив
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полонин Менчул, Перелука, Шешул [11, с. 4]. Генезис ґрунтів гірсько-лучної
зони Українських Карпат пізніше досліджували Вернандер Н.Б., Руднєва Є.М.,
Герасимова М.І., Гоголєв І.М., Канівець В.І., Топольний Ф.П. та ін.

Характеристика морфологічної будови профілю гірсько-лучно-
буроземних ґрунтів приводиться за дослідженнями І.М. Гоголєва (1986 р.).

У профілі гірсько-лучно-буроземного ґрунту виділяються наступні
горизонти:

Hd – 0-4 см – оторфована темно-сіра дернина з коричневим або темно-
бурим відтінком, пронизана коріннями біловуса та напівчагарників;

Н – 4-20 см – гумусовий, темно-сірий, зернистої структури, часто містить
велику кількість сильно вивітрених уламків корінних порід та
напіврозкладених органічних решток;

НР – 20-40 см – верхній перехідний, бурий, пухкий, дрібногоріхувато-
зернистої структури, включає слабо вивітрені уламки породи, щільність яких
збільшується з глибиною;

Рh – 40-55 см – нижній перехідний, світло-бурий з оливковим відтінком,
майже повністю складений з вивітрених уламків породи, між якими залягає
дрібнозем. Часто спостерігаються сліди оглеєння у вигляді сизих та іржавих
плям. Донизу профіль переходить у корінну породу [9, с. 159].

У гірсько-лучно-буроземних ґрунтах Чорногірського масиву,
сформованих на елювії-делювії флішу з переважанням пісковику, переважає
фракція грубого пилу (0,05-0,01 мм). Вміст якої найбільший в гумусовому
горизонті та поступово зменшується вниз по профілю до породи. Вміст мулу
поступово зростає вниз по профілю, і в нижній частині ґрунтового профілю
може становити понад 25% [4, с. 122].

Аналіз мікроагрегатного складу гірсько-лучно-буроземних ґрунтів
засвідчив, що вони характеризуються переважанням мікроагрегатів розміром
0,25-0,05 мм, вміст яких збільшується з глибиною. Вміст мулистої фракції
характеризується зростанням по профілю з глибиною [4, с. 126].

Щільність твердої фази змінюється у вузьких межах і найменше
піддається динаміці в часі. У гірсько-лучно-буроземних ґрунтах Чорногірського
масиву простежується збільшення щільності твердої фази вниз по профілю, що
корелюється зі зменшенням гумусу. Для даного типу ґрунтів вона коливається в
межах 2,41-2,55 г/см3 [4, с. 145].

Загальна шпаруватість у верхньому десяти сантиметровому шарі у
гірсько-лучно-буроземному ґрунті може перевищувати 60%, а з глибиною
зменшується до 50% [4, с. 154].
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Гірсько-лучно-буроземні ґрунти відзначаються високим вмістом гумусу, з
переважанням слаборозкладених рослинних решток. Найвищі значення
характерні для верхньої частини гумусового горизонту (Нd – 19,4% та Н –
5,4%) і його поступовим зменшенням до перехідного горизонту: Рh – 3,3%.

У складі гумусу в гірсько-лучно-буроземнихґрунтів домінує фракція
гумінових кислот: Сгк : Сфк = 0,3-0,6, а серед фракцій кислот переважає
фракція 1. Відповідно гумусові кислоти, пов’язані з кальцієм (фракція 2),
відсутні чи представлені в мінімальній кількості [6, с. 48].

Кислотність гірсько-лучно-буроземних ґрунтів дуже велика. Показники
рН водного в горизонті Нd находяться в межах 4,9, а в горизонті Н – 4,7 та в
перехідному горизонті Рh – 4,6 [9, с. 159].

Гірсько-лучно-буроземні ґрунти Чорногірського масиву сильно
вилугувані, ненасичені основами та характеризуються високим вмістом
обмінного алюмінію, що обумовлює високу гідролітичну кислотність, що
потребує внесення вапна для її нейтралізації.
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ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН АГРОЛАНДШАФТІВ ПЕРЕДКАРПАТТЯ

Бєлова Н.В.
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

В умовах надмірного антропогенного навантаження на агроландшафтні
системи Передкарпаття актуальним завданням залишається – охорона та
раціональне використання земельних ресурсів для збереження біорізноманіття і
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збалансованого функціонування ландшафтних комплексів. Відсутність
раціональної просторової організації та співвідношення угідь різного цільового
використання значно порушили екологічну рівновагу в структурі
агроландшафтів регіону, продуктивність яких різко погіршується.

Характер господарського використання території та інтенсивність
антропогенного навантаження на природні комплекси зумовлені наявністю
сприятливих природних умов, особливістю розселення населення, а також
спеціалізацією окремих районів Передкарпаття на вирощуванні певних видів та
сортів сільськогосподарських культур. Давня історія освоєння та культура
землеробства в поєднанні із локальним розвитком промислового виробництва
призвели до руйнування природного рослинного покриву. Це зумовлено,
насамперед, розвитком деградаційних процесів – площинної та лінійної ерозії,
обвалів, зсувів, а також порушенням земель внаслідок будівництва, прокладання
доріг, нафтогазопроводів та іншої інфраструктури. В Передкарпатті
нараховується 21,6 тис.га (1,7%) відкритих земель – це землі без рослинного
покриву або з незначним рослинним покривом, що включають незабудовані
землі, поверхня яких зовсім або майже не покрита будь-якою рослинністю, а
також сухі відкриті землі з особливим рослинним покривом. Близько половини
площі таких земель в регіоні представлена кам’янистими місцями (11,4 тис.га) –
землі під голими скелями, зсувами, галькою та гравієм; значно менші площі
припадають на яри (1,1 тис.га) та піски (0,4 тис.га), а також досить вагому частку
займають інші відкриті землі (мочарі, солончаки) – 8,7 тис.га.

Наявність таких еколого-дестабілізуючих земель в усіх адміністративних
районах Передкарпаття є свідченням того, що в минулому при виборі типу
землекористування не враховувалась складна морфологічна структура
ландшафтів (глибока розчленованість рельєфу, експозиція та крутизна схилів),
а також ерозійна стійкість ґрунтів, протиерозійні і меліоративні функції лісових
і лучних угруповань. Знищення природної рослинності веде за собою не тільки
повну деградацію ґрунтового покриву, але й впливає на формування річкового
стоку, зниження місцевих базисів ерозії, пересихання верхів’їв малих рік та
особливості протікання водно-ерозійних процесів [3].

Надмірне антропогенне навантаження на схилові землі зумовило
широкий розвиток яркової ерозії, що має місце по всій території Передкарпаття.
Найбільш розповсюдженими є схилові яри, які погіршують умови обробітку
схилових земель та збільшують густоту і глибину розчленування рельєфу. В
результаті, із сільськогосподарського обробітку вилучаються
високопродуктивні землі, трансформуючись у заяружені і непридатні для
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використання. Як показують дослідження [2], на цей час близько 40% яркових
систем регіону пригальмовують свій ріст і поступово перетворюються в балки.

Значно погіршують екологічний стан агроландшафтів Передкарпаття такі
небезпечні екзогенні процеси як зсуви. Активізації зсувоутворення в регіоні
посприяли як внутрішні так і зовнішні чинники, а особливо їх інтенсифікують
антропогенні фактори – техногенне сільськогосподарське навантаження на
схилові землі, підрізка підошов схилів при будівельних та експлуатаційних
роботах, створення тимчасових польових доріг та інші несприятливі
господарські роботи. В Передкарпатті зсувні процеси приурочені, в більшості
випадків, до ерозійно-уражених місцевостей. Найінтенсивніше вони
проявляються на ділянках із глинистими породами в умовах значної кількості
опадів, а також в місцях, де в геологічному розрізі серед глин трапляються
прошарки піску, що добре виражені в рельєфі [5]. Такого роду зсувні ділянки
характерні для західної частини Передкарпаття – Мостиського, Самбірського та
Городоцького адміністративних районів. Найбільші площі зсувонебезпечних
територій Центрального Передкарпаття нараховуються у Косівському,
Коломийському, Надвірнянському, Богородчанському та Калуському районах,
що розвинулись на глинистих та піщано-глинистих відкладах молас і
карпатського флішу [4]. Також зустрічаються зсуви, приурочені до ерозійних
схилів річкових долин, особливо розвинені вони у Прут-Сіретському межиріччі
– Сторожинецькому та Вижницькому районах. В розвитку зсувних процесів
спостерігається така тенденція – найінтенсивніше зміщуються відносно круті
ділянки схилів зсувних терас, значно повільніше проходять ці процеси в нижніх
частинах схилів.

Актуальною проблемою для регіону залишається – наявність
деградованих та малопродуктивних земель, рекультивація яких в останні роки
не проводиться через брак фінансування, а їх подальше використання у
сільському господарстві є неефективним. Площі таких земель відводять під
консервацію, яка в регіоні здійснюється шляхом їх залуження та залісення.
Найбільші обсяги консервації деградованих земель нараховуються у
Жидачівському, Миколаївському, Тисменицькому, Коломийському та
Сторожинецькому районах Передкарпаття.

Негативні наслідки господарювання протягом тривалого часу формують
екоситуацію в агроландшафтах регіону. Для визначення її оцінки
запропоновано методику розрахунку сумарного коефіцієнта деградації
(зменшення вмісту гумусу та поживних речовин внаслідок ерозійних процесів,
переущільнення орних горизонтів і т.д.) та трансформації ґрунтів (утворення
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ярів, будівництво господарських дворів та житлових будівель, прокладання
доріг, видобування корисних копалин) за наступною формулою [1]:

Кд.т.г = .заг

654321

S
SSSSSS +++++

,
де Кд.т.г – сумарний коефіцієнт деградації і трансформації ґрунтів
агроландшафтів, у частках від одиниці; S1,  S2,  S3 – площі слабо-, середньо- і
сильнозмитих ґрунтів, га; S4 – площа господарських дворів і житлових будівель,
га; S5 – площа доріг, га; S6 –  площа ярів і кар’єрів,  га; Sзаг. – загальна площа
агроландшафтів у межах землекористувача, га.

На підставі проведених розрахунків для кожного адміністративного
району Передкарпаття було визначено інтервали показників гостроти
екоситуації. В агроландшафтах регіону визначено наступні рівні екоситуації:

1) задовільна екоситуація (Кд.т.г коливається в межах 0-0,3) – характерна
для більшості адміністративних районів Передкарпаття (80%). Особливостями
агроландшафтних систем цього рівня є розвиток численних деградаційних
процесів, що значно погіршують екологічну рівновагу в структурі самого
ландшафту. Першочерговими заходами для їх збереження та відновлення є
охорона природного біорізноманіття та збалансована раціональна організація
території;

2) передкризова екоситуація (Кд.т.г = 0,3-0,5) – характерна для
Мостиського, Самбірського, Жидачівського та Галицького районів регіону. В
агроландшафтах цього рівня спостерігається посилена деградація ґрунтового
покриву, погіршується гідрологічний стан території, що призвело до зниження
врожайності більшості сільськогосподарських культур;

3) кризова екоситуація (Кд.т.г = 0,7) – характерна для Яворівського району.
Під впливом сільського господарства та промислового виробництва
агроландшафтні комплекси були докорінно трансформовані і на цей час
перенасичені деградованими та відпрацьованими землями. Знищення
природної рослинності призвело до руйнування ґрунтового покриву, розвитку
численних небезпечних екзогенних процесів та зниження продуктивності
сільськогосподарських угідь майже вдвічі.

Аналіз антропогенних процесів та їх вплив на деградацію агроландшафтів
показує, що вони мають різні негативні дії і їх прояв здійснюється по-різному
на території Передкарпаття. Для збереження та раціонального використання
сучасних агроландшафтів потрібно здійснити низку невідкладних
першочергових заходів. Зокрема, для охорони земель від ерозійних процесів
слід продовжити будівництво та налагодити роботу гідротехнічних споруд.
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Особливо доцільними в умовах розчленованого рельєфу досліджуваного
регіону є берегоукріплення, водорегулюючі вали, створення полезахисних та
водорегулюючих лісових насаджень, залуження та залісення сильноеродованих
земель (на схилах більше 7о) та ерозійно-небезпечних територій, а також
проведення протиерозійних агротехнічних заходів – оранка, культивація та
догляд за посівами впоперек схилів. З метою послаблення росту і розвитку ярів
та балок необхідно створювати прияружні та прибалкові смуги. Це ж саме
стосується і річкових берегів – створення прируслових та берегоукріплюючих
лісових смуг дасть змогу захистити їх від розмивання та численних зсувів.
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РЕКУЛЬТИВАЦИЯ НАРУШЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
БИОЛОГИЧЕСКИ ЦЕННЫХ ВИДОВ ФЛОРЫ

Быкова М.Д., Конончук В.С., Трачук М.А., Настека Т.М.
НПУ имени М.П. Драгоманова

К началу ХХI века большая часть населения земного шара живет в
окружении техногенных ландшафтов. Сложные инженерно-технические
структуры и свойственные им измененные биотические системы создают
постоянную среду жизни людей. Но большинство техногенных ландшафтов в
теперешнем их состоянии явно неблагоприятны и даже опасны для здоровья
человека. Кроме того, все техногенные ландшафты из-за низкой биологической
продуктивности и специфических биофизических и биохимических свойств
образуют своеобразные провалы и барьеры на путях планетарной миграции
веществ и энергии. Они искажают нормальный ход таких фундаментальных
процессов, протекающих в биосфере, как биологический круговорот азота,
газовый режим атмосферы и т. п., снижают их интенсивность [8]. Много



106

ценных угодий выбывает из-за выделения значительных территорий под
объекты промышленности, инфраструктуры городов.

Характерной чертой их является нарушение целостности и сплошности
«пленки жизни» в биосфере, вплоть до полного уничтожения почвенного и
растительного покровов в результате деятельности человека, сравнимой по
значимости с геологическими процессами. Среди техногенных ландшафтов
особое место по своему отрицательному воздействию на естественные
природные комплексы (да и на здоровье человека) занимают так называемые
промышленные отвалы, заброшенные карьеры, эродированные земли. Они
концентрируются в окрестностях большинства населенных пунктов и всех
крупных городов [9].

Понятно, что вопросы восстановления биологической продуктивности и
хозяйственной ценности нарушенных земель (рекультивации земель), а также
улучшения условий окружающей природной среды выходят на первое место
практически для всей планеты.

Возвращение нарушенным территориям их природного качества
особенно важно для Лесостепи Украины поскольку земли зоны входят в состав
группы плодородных и потенциально плодородных почв, то есть таковых у
которых мощность гумусного слоя колеблется от 50-90 до 120-200 см. Они
отличаются относительно высоким естественным плодородием.

Установлено, что рекультивация земель является составной частью
технологических процессов, связанных с нарушением земель и должна
проводиться с учетом местных почвенно-климатических условий, степени
повреждения и загрязнения, ландшафтно-геохимической характеристики
нарушенных земель, конкретного участка, требований инструкции [2].

Рекультивируемые земли и прилегающая к ним территория после
завершения всего комплекса работ должны представлять собой оптимально
организованный и экологически сбалансированный устойчивый ландшафт [4, 5].

Известно, что восстановление земель сложный длительный процесс и
биологической рекультивации предшествуют подготовительный и технический
этапы [3].

Земельные участки в период осуществления биологической
рекультивации в сельскохозяйственных и лесохозяйственных целях проходят
стадию мелиоративной подготовки, т.е. биологический этап осуществляется
после полного завершения технического этапа.

Цель биологической рекультивации – окончательное восстановление
плодородия и биологической продуктивности нарушенных земель, создание
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сельскохозяйственных и лесохозяйственных угодий, разведение рыбы в
водоемах, дичи в созданных лесах, т. е., иными словами, создание культур-
фитоценозов различного назначения.

При проведении биологического этапа рекультивации должны быть
учтены требования к восстановленным землям по направлениям их
использования.

Для успешного проведения биологической рекультивации важное
значение имеют исследования флористического состава формирующихся
сообществ, процессов восстановления фито разнообразия на нарушенных
промышленностью землях, когда катастрофически уничтожены почвенный и
растительный покровы.

Важным направлением исследований на нарушенных промышленностью
землях является изучение динамики ценопопуляций культурных видов в
фитоценозах, созданных при биологической рекультивации, и видов-
доминантов растительных сообществ, возникших в процессе самозарастания.

Далеко не все виды высших растений могут нормально расти и
развиваться в условиях специфической среды субстратов промышленных
отвалов [8]. Столь же специфичны по экологическим условиям и отвалы,
возникающие при открытой добыче полезных ископаемых.

Надо учитывать и дополнительный экологический фактор – такой, как
загрязнение атмосферы промышленными выбросами. У растений отсутствуют
какие-либо специальные механизмы приспособления к таким факторам среды,
они эволюционно не выработаны, так как бурный рост видов загрязнения и их
интенсивности наблюдается во второй половине XX в. Как правило, растения,
устойчивые к действию одного загрязнителя, поражаются другими
ингредиентами промышленных выбросов. Отсутствие растений, комплексно
устойчивых к загрязненной атмосфере, заставляет индивидуально подходить к
подбору ассортимента видов для данных условий.

Наибольший эффект биологической рекультивации может быть получен
при использовании видов широкой экологической амплитуды, способных в
короткий срок сформировать высокопродуктивное растительное сообщество [6].

Преподавателями и студентами Института естественно-географического
образования и экологии НПУ имени М.П. Драгоманова проводились
исследования по биологической рекультивации карьеров, оврагов,
промышленных и золоотвалов с помощью введения биологически ценных
видов дендрофлоры.
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В исследованиях использовались методы основанные на изучении
экологических особенностей нарушенных земель (температурного режима,
относительной влажности, агрохимического состава горных пород);
экотопологической структуру флоры техногенных ландшафтов подбирали по
методами сравнительной флористики (Б.А. Юрцев, 1987) [1] и геоботаники
(Воронов, 1973) [11];

Цель опытов – отобрать экологически стойкие и биологически ценные
виды пригодные для выращивания на нарушенных землях с последующим
формированием рекреационных и парковых ландшафтов.

В опытах использовались Robinia pseudoacacia L. – робиния
ложноакациевая, Caragana arborescens Lam. – карагана древовидная, Hippophaё
rhamnoides L. – облепиха крушиновидная, Lonicera tatarica L. – жимолость
татарская, Armeniaca vulgaris Lam. – абрикос обыкновенный, Juglans regia L. –
орех грецкий, Elaeagnus angustifolia L., – лох узколистный, Tamarix aphylla (L.)
Karst. – тамариск безлистный, Ribes aurea Pursch – смородина золотитая, Acer
tataricum L. – клен татарский, Acer negundo L. – клен ясенелистный, Rosa canina
L. – шиповник собачий, Quercus robur L. – дуб черешчатый.

Было отмечено, что деревья проявляют более высокую стойкость при
введении в посадки смеси верховых и полуверховые трав. Семена травы мы
приобретали в специализированных магазинах. Отобранные травы
характеризуется высокой биоэкологической устойчивостью, обладают мощной
корневой системой, хорошо задерживают влагу, устойчивы к вымерзанию и
способствуют накоплению азота [7].

Верховые светолюбивые травы, имеющие крупные (высотой 0,4-1 м и
более) мало кустящиеся грубые стебли и листья: Phleum pratense L. – тимофеевка
луговая, Arrhenatherum elatius (L.) Mert. Koch; – житняк узкоколосый, Bromus
inermis L. – костер безостый, Alopecurus pratensis L. – лисохвост луговой, Dactylis
glomerata L. – райграс высокий, Dactylis glomerata L. – ежа сборная, Trifolium
incarnatum L. – клевер красный, Trifolium hybridum L. – розовый, Onobrychis
vulgaris Hill. – эспарцет, Medicago sativa L. – люцерна посевная, Melilotus albus
Medik. – донник белый, Melilotus officinalis (L.) Lam. – донник желтый.

Полуверховые травы занимают промежуточное положение между
верховыми и низовыми травами и образуют средний ярус: Festuca pratensis
Huds. – овсяница луговая, Alopecurus pratensis L. – лисохвост луговой.

Низовые травы (Poa pratensis L. – мятлик луговой, Festuca rubra L.  –
овсяница красная, Agrostis capillaris L. – полевица обыкновенная, Agrostis alba
L. – полевица белая, Lolium perenne – райграс многолетний, Cynosurus cristatus
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L. – гребенник обыкновенный, Trifolium repens L.  – клевер белый, Lotus
corniculatus L. – лядвенец рогатый, Medicago falcata L. – люцерна желтая)
целесообразно использовать при семенной закладке дендрофлоры. Они
характеризуются небольшой высотой (50-70 см) тонких узколистных побегов и
не угнетают проростки и, вместе с тем, защищают их от солнца и ветра. После
скашивания низовые травы быстро возобновляются, образуя почки не только в
пазухах листьев зоны кущения, но и в пазухах кроющих листочков подземных
корневищ. Основная масса листьев сосредоточена в нижнем ярусе.

Введение в травосмесь однолетних (Lolium multiflorum Lang. – райграс
однолетний, – Poa annua L. – мятлик однолетний) и двулетних (Lolium
multiflorum Lam. – райграс многоцветковый, Medicago lupulina L. – люцерна
хмелевидная) трав способствует оптимизации формирования гумусного
горизонта и препятствуют эрозии грунтов [10]. Однолетние травы в первый год
жизни проходят полный цикл развития, после созревания семян все наземные и
подземные органы этих растений отмирают. Двухлетние травы в первый
вегетационный период образуют только вегетативные органы – корни, стебли,
листья, а плодоносящие побеги появляются лишь на второй год. После
созревания семян двухлетние растения полностью отмирают.

Корневая система многолетних трав Matricaria matricarioides (Less.)
Porter – ромашка обычная, Bromus inermis Leyss. – кострец безостый, Dactylis
glomerata L. – ежа сборная, Elytrigia repens (L.) Nevski – пырей ползучий,
Agropyron desertorum (Fisch. Ex Link) Schult. – житняк пустынный, Alopecurus
pratensis L. – лисохвост луговой, Phleum phleoides (L.) Karst. – тимофеевка
степная) после созревания семян развивается годами за счет вегетативного
возобновления корней и корневищ. Надземная часть многолетних трав обычно
отмирает на зиму, а весной отрастает вновь от корневища.

Выводы. Высаженные на песчаные и супесчаные земли молодые деревья
более стойкие при применении смешанных посадок нежели при моно видовых;
сеянцы, выдержавшие первый вегетационный сезон, менее подвержены
выпадению по сравнению с саженцами; введение в посадки смеси трав
повышает стойкость деревьев.
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ТЕМНО-СІРІ ОПІДЗОЛЕНІ ҐРУНТИ КУЛИКІВСЬКОГО ПАСМА:
АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН, ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ ТА

ОХОРОНИ

Борошенко Ю.М., Гаськевич В.Г.
Львівський національний університет імені Івана Франка

Проблемі агроекологічного стану та безпечного використання ґрунтів в
останні роки приділяється значна увага, пов’язана з усвідомленням ролі
ґрунтового покриву в забезпеченні екологічної та продовольчої безпеки нашої
держави. Без знання агроекологічного стану ґрунтів важко вирішити питання
правильного та ефективного, екологічно безпечного використання земель,
насамперед орних, планування сільськогосподарського виробництва [5].

Куликівське пасмо одно з шести пасм природного району Пасмове
Побужжя фізико-географічної області Малого Полісся [6]. В структурі
грунтового покриву пасма темно-сірі опідзолені ґрунти займають провідне
місце. Контурами різної величини вони поширені по всій території досліджень.
В сільськогосподарському відношенні Куликівське пасмо добре освоєне.
Рільництвом і тваринництвом людина займається тут впродовж останнього
тисячоліття, що свідчить про значну антропогенну трансформацію ґрунтів.

Темно-сірі опідзолені ґрунти, згідно Земельного кодексу України (2001),
належать до категорії особливо цінних [2]. Вони інтенсивно використовуються
у сільськогосподарському виробництві, переважно під ріллею, менше під
пасовищами і сіножатями. Про високий ступінь сільськогосподарського
освоєння темно-сірих опідзолених ґрунтів свідчить той факт, що на Пасмовому
Побужжі не залишилось цілинних аналогів даних ґрунтів. Безперечно, тривале
та інтенсивне використання темно-сірих опідзолених ґрунтів не могло не
відобразитись на їхніх властивостях і агроекологічному стані.
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Дослідження агроекологічного стану темно-сірих опідзолених ґрунтів
Куликівського пасма проводились на території Надичівської сільської ради
Жовківського району Львівської області, де була вибрана модальна ділянка у
вигляді катени і закладені ґрунтові розрізи. При вивченні темно-сірих
опідзолених ґрунтів, їх сучасного стану, морфологічної будови профілів,
фізичних і фізико-хімічних властивостей використано такі методи:
порівняльно-географічний, порівняльно-профільний і порівняльно-аналітичний.
Аналітичні роботи виконано в хімічній лабораторії аналізу ґрунтів кафедри
ґрунтознавства і географії ґрунтів Львівського національного університету
імені Івана Франка.

Агроекологічний стан ґрунтів визначається за низкою показників їхніх
властивостей, зокрема потужністю гумусового горизонту, фізичними і фізико-
хімічними властивостями, розвитком деградаційних процесів. Як свідчать
результати польових і лабораторних досліджень, основними дестабілізаторами
агроекологічного стану досліджуваних ґрунтів є водна ерозія і надмірний
антропогенний пресинг на них.

Темно-сірі опідзолені ґрунти характеризуються потужним, добре
гумусованим профілем. Потужність гумусового горизонту (НЕ+Ні)
нееродованих ґрунтів становить в середньому 59 см. Ґрунти характеризуються
легкосуглинковим гранулометричним складом, добре вираженою грудкувато-
зернистою структурою.

Ерозійні процеси завдають непоправних збитків як ґрунтам, так і
довкіллю загалом. Руйнуючи гумусові горизонти, ерозійні процеси суттєво
знижують родючість ґрунтів, погіршують їхній агроекологічний стан, роблять
використання схилових ґрунтів високо затратним і нерентабельним. Ерозія
спричиняє величезні втрати ґрунту, гумусу, поживних речовин.

Внаслідок ерозійної деградації, потужність генетичного профілю темно-
сірих опідзолених слабозмитих ґрунтів значно зменшилась. Зокрема, в
слабоеродованих ґрунтів потужність гумусованої частини профілю (горизонти
Не+Ні) становить 43 см, середньоеродованих – 38 см. В сильнозмитих ґрунтах
повністю змитий гумусовий слабоелювійований горизонт Не. За нашими
розрахунками, слабозмиті ґрунти внаслідок ерозійної деградації втратили 19 см
ґрунтової товщі, середньозмиті 32 см, сильнозмиті – більше 50 см. За даними
професора В.Г. Гаськевича, втрати ґрунту від ерозії становлять для
слабозмитих відмін 1102,5-3450,0 т/га, середньозмитих – 455,0-6165,0 т/га,
сильнозмитих – 6552,0-9570,0 т/га [1]. Згідно прийнятих нормативних оцінок,
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ступінь деградації за ерозійними втратами ґрунту оцінюється переважно як
передкризовий, кризовий і катастрофічний.

Ерозійні процеси погіршують не лише агроекологічний стан ґрунтів, але
й екологічну ситуацію території досліджень. Куликівське пасмо – приміський
природний регіон, де для потреб мешканців Львова вирощують овочі,
картоплю, інші просапні культури, що в межах схилових земель також
призводить до активізації ерозійних процесів. Крім цього, делювіальні води зі
схилових земель вимивають мінеральні добрива, пестициди, гербіциди, які
місцеве населення “щедро” використовує для збільшення врожайності овочів,
картоплі тощо. Це призводить до забруднення ґрунтових і підземних вод,
погіршення якості питної води в колодязях.

Вміст агрономічно-цінних агрегатів в орному горизонті темно-сірих
опідзолених ґрунтів становить від 17,88 до 48,60%, тобто, вони зазнали
деградації через знеструктурення від середнього до надто високого (кризового)
рівня [1].

Важливими показниками агроекологічного стану ґрунтів є загальні фізичні
властивості, зокрема щільність будови і загальна шпаруватість. Щільність будови
доволі динамічна і водночас інформативна характеристика ґрунтів. Вона мінлива в
часі і просторі, передусім у верхніх горизонтах, які найбільше зазнають впливу
зовнішнього середовища та антропогенного чинника. У процесі ущільнення
ґрунтів зменшується об’єм шпар, їхній розмір, що негативно впливає на стан
кореневої системи рослин, оскільки корінці не можуть розвиватись при розмірі
шпар менше 10 нанометрів. Ущільнений ґрунт погано вбирає та фільтрує вологу, а
це за умов зливових опадів спричиняє збільшення поверхневого стоку й розвиток
ерозії, знижує вологозабезпечення рослин [4, с. 60]. Безперечно, все це негативно
відбивається на агроекологічному стані ґрунтів.

Інтенсивний антропогенний пресинг на темно-сірі опідзолені ґрунти
спричинив погіршення фізичних властивостей. Зокрема, в орному горизонті
ґрунтів спостерігається переущільнення і зменшення величини шпарового
простору, знеструктурення. За результатами досліджень, величина щільності
будови в орному шарі (0-30 см) незмитих ґрунтів становить 1,36-1,44 г/см3,  в
слабозмитих відмінах коливається в межах 1,29-1,51 г/см3, середньозмитих –
1,39-1,47 г/см3, в сильнозмитих – 1,40-1,50 г/см3.

Діагностичними критеріями деградації ґрунтів, пов’язаної з ущільненням,
є щільність будови і загальна шпаруватість [3]. Відповідно до нормативних
параметрів деградації ґрунтів за величиною щільності будови, нееродовані
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ґрунти зазнали механічної деградації середнього ступеня, еродовані відміни –
переважно високого і надто високого (кризового) ступеня.

Величина загальної шпаруватості є низькою, в орному шарі (0-30 см)
нееродованих ґрунтів становить 41,9-45,8%. В еродованих відмінах темно-сірих
опідзолених ґрунтів величина загальної шпаруватості коливається в межах 40,0-
48,6%. Згідно нормативних параметрів деградації за величиною загальної
шпаруватості, незмиті та змиті ґрунти зазнали переважно високого, рідше
середнього ступеня.

Отже, темно-сірі опідзолені ґрунти Куликівського пасма, незалежно від
ступеня еродованості, характеризуються здебільшого високою та надто
високою (кризовою) деградацією за величиною щільності будови і загальної
шпаруватості. Це зумовлено використанням важкої сільськогосподарської
техніки, що переущільнює ґрунт, недотриманням структури сівозмін тощо.

Важливим показником агроекологічного стану ґрунтів є вміст гумусу. Від
вмісту і якісного складу гумусу залежать фізичні і водно-фізичні властивості
ґрунтів, їхня протиерозійна стійкість, родючість ґрунтів загалом. За
результатами досліджень, вміст гумусу в орному горизонті Не темно-сірих
опідзолених ґрунтів становить 3,38%. В ґрунтах, що зазнали ерозійної
деградації, вміст гумусу значно менший, в орному шарі (0-30 см) слабозмитих
відмін становить 2,84%, середньозмитих – 1,82%, сильнозмитих – 1,38%. Згідно
прийнятих градацій, вміст гумусу в незмитих і слабозмитих ґрунтах оцінюється
як низький, в середньо- і сильнозмитих – мізерно незначний (В. А. Ковда, Б. Г.
Розанов, 1988). Відповідно до нормативних параметрів деградації ґрунтів за
величиною дегуміфікації, втрати гумусу в слабозмитих відмінах темно-сірих
опідзолених ґрунтів становлять 16,0% від еталону, ґрунти зазнали деградації
середнього ступеня. Середньо- і сильнозмиті ґрунти знаходяться у кризовому
стані, втрати гумусу від еталону становлять відповідно 46,2-59,2%. За еталон
приймався вміст гумусу в нееродованих ґрунтах [3].

Розраховані ерозійні втрати гумусу в слабоеродованих ґрунтах
становлять 29,0-90,4 т/га, середньоеродованих – 116,7-161,5 т/га, сильнозмитих
– 169,0-224,0 т/га. За ерозійними втратами гумусу ґрунти зазнали деградації від
слабкого до надто високого (кризового) ступеня [1].

Реакція ґрунтового розчину в орному шарі темно-сірих опідзолених
незмитих і слабозмитих ґрунтів слабокисла, величина рН водного становить
6,0-6,3, рН сольового – 5,2-5,4. Середньозмиті ґрунти характеризуються в
орному горизонті нейтральною і близькою до нейтральної реакцією ґрунтового
розчину, величина рН водного становить 6,7, рН сольового – 5,7-6,4. Лужною
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реакцією ґрунтового розчину характеризуються сильнозмиті ґрунти, величина
рН водного становить 7,2.

Отже, агроекологічний стан темно-сірих опідзолених ґрунтів Куликівського
пасма здебільшого оцінюється як складний і незадовільний. Внаслідок тривалого
та інтенсивного сільськогосподарського використання в ґрунтах набули
поширення деградаційні процеси, що негативно відображається на
агроекологічному стані ґрунтів, їхній родючості, екологічному стані довкілля.
Такими негативними процесами є механічна деградація, знеструктурення,
дегуміфікація, виснаження на елементи живлення. Деградаційні процеси в ґрунтах
мають антропогенну ґенезу, що зумовлено використанням важкої
сільськогосподарської техніки, недотриманням протиерозійних заходів і
структури сівозмін, недостатнім внесенням органічних добрив.

Переущільнення і знеструктурення погіршує агрофізичний стан орного
горизонту ґрунтів, зменшує їхню водопроникність, посилює поверхневий стік
делювіальних вод і активізує ерозійні процеси. Процеси дегуміфікації
негативно відображаються на структурно-агрегатному стані, поживному
режимі ґрунтів.

Зважаючи на стан темно-сірих опідзолених ґрунтів, розвиток
деградаційних процесів, оптимізація їхнього використання повинна базуватись
на впровадженні ґрунтозахисних систем землеробства з контурно-
меліоративною організацією території, мінімізації навантаження на ґрунти.

Запровадження контурно-меліоративної організації території, яка
базується на адаптивних, екологобезпечних та ґрунтозберігаючих технологіях і
системах обробітку ґрунту, моніторингових спостережень, сприятиме
підвищенню родючості, запобіганню виснаженню і деградації, охороні ґрунтів і
довкілля. На схилових землях доцільно впроваджувати консервацію середньо-
та сильноеродованих земель шляхом їхнього виведення з ріллі, з подальшим
залуженням або залісненням.
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ВЛИЯНИЕ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ НА
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КРЕМНИЕВОЙ

СОЛНЕЧНОЙ БАТАРЕИ В УСЛОВИЯХ Г. СИМФЕРОПОЛЯ

Букатина С.Э., Корепанова В.С., Горбунов Р.В., Мазинов А.С.
Таврический национальный университет имени В.И. Вернадского

Крым обладает уникальной возможностью использования солнечной
энергии. Однако использование энергии солнца до сих пор осуществляется в
недостаточных масштабах. С одной стороны, это происходит из-за
неинформированности населения о существующих технологиях и
возможностях использования солнца, с другой – из-за дороговизны установок.

В отличие от традиционных источников энергии, работа солнечной
электрической установки зависит от многих факторов [1]:

- аппаратных, обусловленных конструкцией и технологией изготовления
солнечной батареи, углом размещения по отношению к горизонту;

- климатических, обусловленных воздействием различных климатических
параметров на выходные энергетические характеристики солнечной батареи. К
таким факторам можно отнести солнечную радиацию, температуру воздуха,
давление, облачность, влажность, скорость ветра, концентрация аэрозолей.

Целью данной работы является изучение закономерности воздействия
доминирующих климатических факторов на вырабатываемую мощность
солнечной батареи в условиях г. Симферополя.

Наблюдения проводились в учебно-научной лаборатории кафедры
геоэкологии ТНУ им. Вернадского «Солнечный век» ежедневно с 8 по 21
февраля 2013 года. Периодичность наблюдений – с 8 до 17 ч, с промежутком в
1 час. Помощь в проведении измерений оказывал лаборант кафедры
геоэкологии Сарксян К.А.

Наблюдения велись по следующим показателям: освещенность,
напряжение холостого хода, сила тока короткого замыкания; температура
модуля, температура воздуха, общая облачность и тип облаков, атмосферное
давление, влажность воздуха, скорость ветра.

В ходе эксперимента использовались фотоэлектрические модули,
произведенные Мариупольским комбинатом им. Ильича на основе
фотоэлементов Краснодарского завода «Солнечный ветер», включающие 36
последовательно-параллельно собранных элементов.

Основные характеристики батареи:
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- напряжение холостого хода 21-22V.
- ток короткого замыкания 3-3,3А позволяет получить максимальную

мощность на нагрузке до 50 Вт, при падении интегральной мощности
солнечное излучение в 1 кВт на 1 м2 (900 Вт на 1м2).

Данные, полученные в ходе исследования, были занесены и обработаны в
программе Microsoft Exel 2010. На основании полученных данных были
построены графики зависимости мощности солнечной кремниевой батареи от
климатических факторов воздействия.

На рис. 1, 2 показаны графики зависимости мощности солнечной батареи
от температуры воздуха и температуры модуля.

Рис. 1. График зависимости мощности от температуры воздуха

При работе солнечных батарей без охлаждения в ней выделяется большое
количество тепловой энергии, и температура модуля возрастает. Значительное
повышение температуры влияет на концентрацию носителей заряда, а также на
процесс поглощения света, в результате чего изменяются выходные параметры
солнечной батареи.

По проведенным исследованиям видно, что рабочая температура
солнечной батареи зависит от температуры атмосферного воздуха. Однако на
полученном графике видно несоответствие с закономерностью влияния
температуры на мощность солнечной батареи, что обусловливается влиянием
других факторов воздействия. По расчету коэффициента корреляции видно, что
главным фактором, влияющим на мощность солнечной батареи, является
освещенность. С одной стороны увеличение освещенности приводит к
увеличению мощности, а с другой стороны происходит повышение
температуры модуля, которая приводит к большим потерям мощности. Данная
ситуация может так же объяснятся влиянием силы ветра, которая служит
естественной конвекцией и осуществляет охлаждение солнечной панели.
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Рис. 2. График зависимости мощности от температуры модуля

Для значений мощности и влажности был рассчитан коэффициент
корреляции, который показывает отрицательную зависимость между этими
параметрами. Однако на графике (рис. 3) видно скопление точек в области
высокой влажности и низкой мощности.

Рис. 3. График зависимости мощности от влажности воздуха

Такое значение коэффициента корреляции может объясняться
недостаточно продолжительным периодом наблюдений.

Подобные исследования проводились в А.В. Козловым в Томском
политехническом университете [1]. Им было показано влияние влажности на
параметры солнечной батареи. Согласно данным А.В. Козлова [1], одна из
полос поглощения водяного пара лежит спектральной области работы
солнечной батареи. Кроме того, влажность влияет на процессы теплообмена
между солнечной батареей и окружающей средой: чем больше содержание
влаги в воздухе, тем сильнее происходит поглощение солнечной радиации.
Следовательно, можно сделать вывод, что увеличение влажности
обусловливает уменьшение мощности солнечной батареи.
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Значительное влияние на мощность солнечной батареи оказывает
облачность. В работе проанализированы взаимосвязи между значениями
облачности и типов облаков и вырабатываемой мощностью солнечной батареи.
Было выявлено, что облака, в зависимости от их вида могут как увеличивать, так и
уменьшать освещенность. Поток рассеянной радиации значительно увеличивается
при наличии светлых и относительно тонких облаков, представляющих собой
хорошо рассеивающую среду. Как отмечает В.Н. Оболенский [3], особенно
велико влияние облаков, освещаемых солнцем сбоку (высококучевых, кучевых).
Под влиянием такой облачности рассеянная радиация может увеличиваться в 8-10
раз по сравнению с ее приходом при ясном небе. При сплошной облачности
среднего и особенно верхнего яруса рассеянная радиация в 1,5-2 раза больше, чем
при ясном небе. Только при очень мощной сплошной облачности и при
выпадении осадков рассеянная радиация меньше, чем при ясном небе.

Суточный и годовой ход рассеянной радиации при безоблачном небе
параллелен ходу прямой радиации. Но в утреннее время рассеянная радиация
появляется раньше, чем прямая. Затем по мере поднятия солнца над горизонтом
она увеличивается, достигая максимума в 12-13 часов, после чего начинает
уменьшаться и в момент окончания сумерек обращается в нуль. В годовом ходе
максиму рассеянной радиации при ясном небе наблюдается в июле, минимум –
в январе. Также прост годовой ход рассеянной радиации при сплошной
облачности. Однако описанный суточный и годовой ход рассеянной радиации
сильно нарушается и усложняется при переменной облачности.

Были выделены основные ситуации влияния облачности на
вырабатываемую мощность батареи, которые наблюдались за период
исследования (рис. 4).

Рис. 4. Различные ситуации влияния облачности на мощность солнечной
батареи
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Проанализировав полученный график, были выявлены следующие
закономерности:

1. При максимальной облачности 10 баллов наблюдаются низкие
значения мощности, что обусловлено наличием Высокослоистых
туманообразных облаков в данный период наблюдений. Эти облака
представляют собой сплошную однородную структуру без каких-либо
просветов, которые по данным В. Л. Потемкина [4] ослабляют приходящую
радиацию на 40-70%

2. При 10 бальной облачности могут наблюдаться также средние
значения мощности при наличии Высокослоистых туманообразных
просвечивающих облаков. Эти облака представляют собой достаточно
прозрачную пелену волокнистой структуры. Сквозь эти облака солнце и луна
просвечивают, как через матовое стекло.

3. В данном случае мы наблюдаем облачность в 2-3 балла и среднюю и
высокую мощность. Это, вероятно, объясняется наличием перистых облаков,
которые, по наблюдениям Н.И. Макаревского [2], пропускают в среднем 75%
солнечной радиации. В этом случае мощность солнечной батареи была 50-
60 Вт. Лишь немногим меньше проходит солнечной радиации сквозь перисто-
слоистые облака, при которых мощность составляла 20-30 Вт.

4. При переменной облачности значения мощности могут быть
различными в зависимости от типа облаков и от того, закрыто солнце облаками
или нет. Если солнце оказывается в просвете между облаков, солнечные
батареи получают прямые солнечные лучи и отраженный свет облаков, таким
образом, они получают больше света, чем в ясный день. Следовательно,
облачность может повысить эффективность работы солнечной батареи в ясную
погоду вплоть до 50 и более процентов.

Таким образом, в работе изучены метеорологические факторы выработки
мощности солнечной батареи в условиях г. Симферополь. Выявлены
конкретные закономерности воздействия каждого из рассматриваемых
факторов.
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ЕКОЛОГІЗАЦІЯ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ В УКРАЇНІ:
ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ

Гавриленко О.П., Гавриленко В.М.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Національний авіаційний університет

Одним з негативних наслідків економічного зростання є інтенсифікація
впливу людської діяльності на природне середовище. Екологічні проблеми
досягли глобальних масштабів; отже, зросла необхідність реалізації принципів
сталого розвитку світової економіки. Тому проблема екологізації виробництва є
нині надзвичайно актуальною.

В Україні існує небезпека погіршення екологічної ситуації, що пов’язано
з багатьма факторами, зокрема обмеженими можливостями здійснення
підприємствами природоохоронних заходів; недостатнім бюджетним
фінансуванням галузей, відповідальних за відтворення і охорону природних
ресурсів (лісо- та водокористування, геологорозвідка, природоохоронні
заклади); відсутністю законодавчо закріплених розмежувань повноважень і
відповідальності органів влади і управління, що призводить до неузгодженості
рішень у сфері природокористування і забезпечення екологічної безпеки;
порушенням господарських зв’язків, проектних технологічних режимів,
підвищенням ймовірності виникнення аварійних ситуацій тощо.

Природа – капітал, бо вона здатна приносити дохід тим, хто її
використовує. Погіршення стану навколишньої природи вимушує нести
додаткові витрати на захист людей від шкідливих екологічних факторів та
профілактику хвороб; на захист виробничих систем від впливу шкідливих
екологічних факторів (застосування корозієстійких матеріалів, покриттів); на
переозброєння виробництва тощо.

Розроблення механізмів мотивації і стимулювання екологізації
виробничої діяльності базується на тому, що природоохоронна діяльність має
бути економічно доцільною. Тобто сутністю фінансово-економічного та
організаційного стимулювання екологобезпечного виробництва має бути
створення у природокористувачів (відомств, підприємств) безпосередньої
зацікавленості у здійсненні заходів природоохоронного характеру.

Під екологізацією природокористування слід розуміти цілеспрямований
процес її перетворення, спрямований на зменшення інтегрального
екодеструктивного впливу процесів виробництва і споживання товарів і послуг
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у розрахунку на одиницю сукупного суспільного продукту. Екологізація
здійснюється через систему організаційних заходів, інноваційних процесів,
реструктуризацію сфери виробництва і споживчого попиту, технологічну
конверсію, раціоналізацію природокористування, трансформацію
природоохоронної діяльності. Екологізація не є синонімом охорони природи;
вона спрямована на зниження потреби у охороні природи.

Охорона природи передбачає комплекс адміністративно-господарських,
соціально-політичних та інших заходів, спрямованих на забезпечення фізичних,
хімічних та біологічних параметрів раціонального функціонування природних
систем у межах, необхідних для збереження оптимального стану
навколишнього середовища [3]. До природоохоронних заходів належать усі
види господарської діяльності, направлені на зниження чи ліквідацію
негативного антропогенного впливу на природне середовище, збереження і
раціональне використання природно-ресурсного потенціалу.

Екологізація – процес неухильного і послідовного упровадження систем
технологічних, управлінських, юридичних та інших рішень, організації
виробництва, що дозволяють підвищувати ефективність використання
природних ресурсів з поліпшенням або хоча б збереженням якості довкілля [4].

Поняття екологізації є глибшим, ніж охорона природи, яка ліквідує
негативні наслідки, спричинені екологічно недосконалими технологіями. А
екологізація удосконалює існуючі технології, тим самим позбавляючись від
викидів шкідливих речовин чи зводячи їх до мінімуму. Що зменшує потребу у
природоохоронних заходах. Таким чином, екологізація є важливішою, ніж
охорона природи, оскільки попередити шкідливі впливи та їхні наслідки легше,
ніж їх ліквідовувати, що складніше і не завжди можливо.

Екологізація виробництва передбачає удосконалення розроблених і
створених нових технологічних процесів, які б якомога повніше забезпечували
принцип непорушення екологічної рівноваги, комплексне і багаторазове
використання ресурсів, рекультивацію порушеного природного середовища.
Екологізація технологій спрямована передусім на запобігання негативному
впливу виробничих процесів на природне середовище та здійснюється шляхом
упровадження безвідходних технологій чи зведенням до мінімуму шкідливих
викидів [2]. Найбільш ефективні результати можуть бути досягнуті лише за
умов упровадження обох видів екологізації.

В Україні до екологізації природокористування здебільшого
застосовується екстенсивний підхід, зокрема упровадження технологій
очищення вихідних компонентів від шкідливих домішок. При цьому
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природоохоронні заходи є додатковими, відособленими від основного
виробничого процесу, а витрати – недоцільними з економічного погляду.
Інтенсивний підхід відрізняється упровадженням екологічно чистих технологій,
тобто попередження негативних впливів шляхом усунення не наслідку
(шкідливий викид), а причини (недосконалість технології). Основними
принципами такого підходу є замкнутість і безвідходність технології; економія
сировини і енергії; використання альтернативних джерел енергії; створення
продукції з тривалим терміном служби.

Упровадження на підприємствах екологобезпечних технологій
передбачає оцінку їхньої економічної і екологічної ефективності. Результативна
природоохоронна діяльність потребує значних додаткових для підприємств
витрат, які не лише не збільшують прибутки та випуск продукції, а, навпаки,
викликають зростання її собівартості та зниження рентабельності. Наприклад,
витрати на газопилоочисне обладнання можуть досягати 20% і більше вартості
основного технічного обладнання.

Технологічні передумови екологізації виникають тоді, коли у виробничій
системі накопичуються достатні технічні засоби реалізації екологічних потреб.
Наприклад, відмова від споживання найбільш матеріалоємних видів продукції;
заміна первинних природних ресурсів на ті, що утилізуються з відходів;
зменшення матеріально-енергетичного обсягу споживання товарів – все це
може значно знизити антропогенний пресинг на природне середовище.

Екологічна трансформація виробництва зазвичай проходить такі основні
стадії: спочатку відбувається упровадження екологічного обладнання (очисні
споруди); потім – удосконалення технологій (маловідходні, мало забруднюючі);
далі – підвищення ефективності складових життєвого циклу виробів та послуг; і
на завершення – виробництво товарів, які обслуговують принципово новий
стиль життя (екологізація стилю життя).

Перетворення виробничого процесу на екологічно безпечний, що значно
зменшує кількість відходів та передбачає випуск екологічно чистих товарів, які
після використання не забруднюють навколишню природу, – це і становить
сутність переходу від боротьби за очисні споруди до боротьби проти
необхідності очисних споруд. А також досягнення індустріального
метаболізму, тобто формування замкнутих інтегральних систем виробництва і
споживання продукції за аналогією з біогеохімічними циклами у біосфері.

Оскільки попередити шкідливі техногенні впливи та їхні наслідки легше,
ніж потім ліквідовувати, екологізація природокористування насамперед
передбачає реалізацію одного з найголовніших геоекологічних принципів –
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принципу профілактичності (превентивності) проведення природоохоронних
заходів. Суть цього принципу полягає у проведенні заздалегідь передбачених
заходів, спрямованих на недопущення впливів, здатних викликати негативні
наслідки: «легше запобігти, ніж потім лікувати».

Одним з напрямів реалізації принципу профілактичності є обмеження
вилучення природної речовини (сировини, ресурсів). Припустимо вилучення
тільки такої маси речовини та енергії, яка не підриває здатність природи до
саморегулювання. Найбільш ефективним є здійснення попереджувальних
заходів ще на стадії проектування, проте це також можливо і на етапі
функціонування природно-технічних геосистем [1]. У цьому випадку одним із
шляхів реалізації принципу профілактичності є зміна режиму функціонування
об’єкта (без зміни технології або ж із зміною технології).

В Україні запровадження механізмів екологізації природокористування
(примусових, заохочувальних, маркетингових) доцільно розпочинати на рівні
підприємств. Найактуальнішими для вітчизняних підприємств є концепції
«зеленого офісу», «бережливого виробництва»; формування і розвиток
екологічної культури, екологічного менеджменту і маркетингу. Це дозволить
зменшити протиріччя між економічним зростанням та збереженням і охороною
природних ресурсів, дасть можливість підвищити ефективність споживання цих
ресурсів, вийти на нові ринки продуктових «зелених» інновацій та забезпечити
конкурентоспроможність української економіки.

Перспективними напрямами досліджень у цій галузі є вивчення
передового досвіду зарубіжних підприємств з адаптацією до умов
господарювання вітчизняних ринкових суб’єктів, аналіз окремих елементів
організаційно-економічних механізмів і розроблення рекомендацій з їхнього
запровадження у практичну діяльність на загальнодержавному та
внутрішньогосподарському рівнях управління.
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ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ СІРИХ ЛІСОВИХ ҐРУНТІВ ВОРОНЯК
ТА ЇХНІ ЗМІНИ В КОНТЕКСТІ АНТРОПОҐЕНЕЗИ І РОЗВИТКУ

ДЕГРАДАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

Гаськевич В.Г., Наконечний Ю.І., Солтис О.П.
Львівський національний університет імені Івана Франка

Згідно фізико-географічного районування України Вороняки як
природний район, належать до Гологоро-Кременецького горбогір’я, Західно-
Подільської височинної області, Західноукраїнського краю, зони
широколистяних лісів Східноєвропейської рівнини [4]. Характерними рисами
природних умов Вороняк є значні абсолютні висоти, інтенсивніше
розчленування рельєфу, більше заліснення території порівняно з прилеглими
Подільськими ландшафтами.

Сірі лісові ґрунти – модальні для даного природного району. Вони
складають основу земельних ресурсів, інтенсивно використовуються під
ріллею, пасовищами, сіножаттями, значні їхні площі зайняті під лісами.
Водночас, сірі лісові ґрунти, володіючи низкою сприятливих агрофізичних і
агрохімічних властивостей, надто вразливі до антропогенного пресингу і
швидко деградують при нераціональному їхньому використанні.

Метою наших досліджень є вивчення фізичних властивостей цілинних і
окультурених сірих лісових ґрунтів Вороняк та їхньої трансформації в процесі
сільськогосподарського використання і розвитку деградаційних процесів.

Об’єкт досліджень – сірі лісові ґрунти, зайняті під природними
біоценозами (лісом), агроценозами (ріллею, перелогами) та їхні різного ступеня
еродовані відміни. Предмет досліджень – гранулометричний та структурно-
агрегатний склад, загальні фізичні властивості.

Гранулометричний склад є однією з найважливіших генетичних і
агрономічних характеристик ґрунту. Він відображає трансформацію
ґрунтотворних порід в процесі ґрунтотворення, є одним з індикаторів змін, що
відбуваються в ґрунті внаслідок антропогенного впливу.

Сірі лісові ґрунти Вороняк характеризуються легкосуглинковим
гранулометричним складом. Вміст фракцій фізичної глини (частинки < 0.01 мм)
в нееродованих ґрунтах різного використання не відзначається варіабельністю і
в гумусово-елювіальному горизонті НЕ цілинних ґрунтів становить 20,4-21,7%,
під перелогами – 20,3-20,5%, під ріллею – 20,4-20,6% (таблиця 1). В
ілювіальному горизонті вміст фракцій фізичної глини зростає до 32,6-36,7%, що
характеризує гранулометричний склад як середньосуглинковий.
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Таблиця 1
Фізичні властивості сірих лісових ґрунтів Вороняк

Генетичні
горизонти

Глибина
відбору
зразків,

см

Вміст
фізичної
глини,

%

Щільні-
сть

твердої
фази,
г/см3

Щільні-
сть

будови,
г/см3

Загальна
шпарува-
тість,%

Вміст
агрономіч-
но цінних
агрегатів

0,25-10 мм

Коефі-
цієнт

структур-
ності

Показник
водостій-
кості,%

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Сірі лісові глеюваті легкосуглинкові ґрунти на лесоподібних суглинках. Угіддя-ліс. (Розріз №1)

Неgl 3-10 20,4 2,59 1,28 50,5 39,4 0,7 199,5

НЕgl 10-20 21,7 2,64 1,34 49,1 23,9 0,3 203,8
20-34 21,1 2,66 1,41 47,1 26,1 0,4 206,9

Іhеgl 37-47 21,3 2,66 1,44 45,9 36,0 0,6 99,2
ІЕgl 50-60 24,5 2,68 1,54 42,7 не визн. не визн. не визн.
Іеgl 74-84 36,7 2,62 1,60 39,1 –//– –//– –//–
Ірgl 104-114 32,1 2,64 1,57 40,6 –//– –//– –//–
Ріgl 140-150 32,2 2,68 1,55 42,3 –//– –//– –//–
Сірі лісові глеюваті легкосуглинкові ґрунти на лесоподібних суглинках. Угіддя – переліг. (Розріз № 2)

НЕор
2-20 20,3 2,64 1,45 45,1 28,6 0,4 268,5

20-35 20,5 2,63 1,49 43,5 27,6 0,4 281,9
ІЕhgl 37-47 20,8 2,74 1,50 45,4 40,6 0,7 96,8
ІЕgl 52-62 28,1 2,70 1,68 37,8 не визн. не визн. не визн.

І(е)gl 70-80 32,6 2,67 1,64 38,6 –//– –//– –//–
Ірgl 93-103 36,4 2,60 1,58 39,4 –//– –//– –//–
Ріgl 120-130 36,3 2,62 1,57 39,9 –//– –//– –//–

Сірі лісові глеюваті легкосуглинкові ґрунти на лесоподібних суглинках. Угіддя – рілля-город. (Розріз № 3)

НЕор 0-20 20,4 2,63 1,22 53,6 50,9 1,0 123,8
20-31 20,6 2,67 1,38 48,3 30,1 0,4 218,9

Іhе 34-44 20,1 2,64 1,47 44,5 26,5 0,4 227,9
ІЕgl 50-60 28,3 2,70 1,63 39,8 не визн. не визн. не визн.
Іеgl 70-80 36,3 2,67 1,59 40,3 –//– –//– –//–
ІРgl 91-101 36,5 2,60 1,50 40,4 –//– –//– –//–
Ріgl 120-130 32,4 2,60 1,50 42,2 –//– –//– –//–

Сірі лісові глеюваті слабозмиті легкосуглинкові ґрунт на лесоподібних суглинках. Угіддя – переліг. (Розріз № 4)
HЕ+Іhор 3-32 21,6 2,68 1,53 43,3 53,3 1,1 109,2
Іhgl 33-43 24,8 2,52 1,67 33,7 50,8 1,0 96,5

ІЕ(h)gl 45-55 28,1 2,64 1,68 36,4 не визн. не визн. не визн.
Іеgl 62-72 39,1 2,62 1,60 38,9 –//– –//– –//–
Ірgl 86-96 32,3 2,58 1,63 36,8 –//– –//– –//–
Ріgl 108-118 32,2 2,63 1,57 40,3 –//– –//– –//–
Рgl 124-150 28,4 2,58 1,41 38,8 –//– –//– –//–

Сірі лісові глеюваті середньозмиті середньосуглинкові ґрунти на лесоподібних суглинках. Угіддя – переліг.
(Розріз № 5)

НЕ+Іh+Іеор. 2-30 24,3 2,65 1,54 42,4 33,1 0,5 175,8
І(е)gl 32-42 36,4 2,61 1,65 36,8 не визн. не визн. не визн.

Іgl 50-60 28,2 2,62 1,63 37,8 –//– –//– –//–
Ірgl 66-76 21,3 2,65 1,62 38,9 –//– –//– –//–

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Ріgl 80-90 24,6 2,62 1,54 41,2 –//– –//– –//–
Рgl 100-110 21,7 2,58 1,55 39,9 –//– –//– –//–

Сірі лісові глеюваті сильнозмиті легкосуглинкові ґрунти на лесоподібних суглинках.
Угіддя – переліг. (Розріз № 6)

Іh+Іеор. 2-27 28,1 2,61 1,52 43,5 43,7 0,8 134,1
І(k)gl 30-40 28,7 2,69 1,50 44,2 не визн. не визн. не визн.

Ір(k)gl 45-55 21,3 2,65 1,57 40,8 –//– –//– –//–
Рі(k)gl 65-75 21,3 2,57 1,55 39,7 –//– –//– –//–
Рkgl 80-110 24,2 2,57 1,57 38,9 –//– –//– –//–
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В еродованих відмінах сірих лісових ґрунтів простежується незначна
тенденція до поважчання гранулометричного складу в орному шарі, що
зумовлено приорюванням середньосуглинкового ілювіального горизонту (табл.
1). Загалом, гранулометричний склад сірих лісових ґрунтів, як один з
консервативних показників фізичних властивостей ґрунтів, не зазнав змін в
процесі антропоґенези і ерозійної деградації.

Важливою характеристикою фізичного стану ґрунтів є їхній
структурно-агрегатний склад, який в значній мірі визначає водний,
повітряний, тепловий, поживний режими ґрунтів, умови життя рослин і
мікроорганізмів, а в кінцевому результаті родючість ґрунтів. Структура
ґрунтів динамічна, має здатність руйнуватись і відновлюватись під дією
природних і антропогенних чинників.

За результатами досліджень вміст агрономічно-цінних агрегатів
розміром 0,25-10 мм в гумусово-елювіальному горизонті сірих лісових
ґрунтів, зайнятих під природними біоценозами становить 23,9-39,4%, під
перелогами – 27,6-28,6% (табл. 1). Згідно прийнятих нормативів, структурно-
агрегатний стан ґрунтів оцінено як незадовільний [3]. Низький вміст
агрономічно цінних агрегатів в ґрунтах під лісом вочевидь можна пояснити
відсутністю трав’янистої рослинності, коренева система якої б сприяла
формуванню дрібногрудкуватої структури. На перелогах структура
зруйнована ненормованим випасанням худоби, тривалою відсутністю
відвальної оранки. На ріллі вміст агрономічно цінних агрегатів в орному
шарі становить 50,9%, що характеризує структурно-агрегатний стан ґрунтів
як задовільний [3]. В підорному горизонті структура ґрунту погіршується, що
свідчить про утворення підплужної підошви (табл. 1).

В еродованих відмінах сірих лісових ґрунтів, які понад 15 років
знаходяться під перелогами, вміст агрономічно цінних агрегатів в орному шарі
коливається в межах 33,1-53,3% (табл. 1). Структурно-агрегатний стан ґрунтів
оцінюється як незадовільний і задовільний.

Структура сірих лісових ґрунтів відзначається добре вираженою
водостійкістю агрегатів. За вмістом водостійких агрономічно цінних
агрегатів у гумусово-елювіальному горизонті – 76,8-78,6%, ґрунти під лісом і
перелогами характеризуються надмірно високою водостійкістю. Вміст
водостійких агрегатів під ріллею становить 63,0-65,9%, ґрунти
характеризуються відмінною водостійкістю. В орному шарі сірих лісових
різного ступеня еродованих ґрунтів вміст водостійких агрегатів становить
58,2-58,6%, водостійкість структури оцінюється як добра. Підтвердженням
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водостійкості ґрунтової структури в гумусово-елювіальному горизонті сірих
лісових ґрунтів є показник водостійкості, його величина коливається в межах
109,2-281,9% (табл. 1). Характерною особливістю досліджуваних ґрунтів є
зменшення кількості водостійких агрегатів вниз по профілю.

Агрофізична деградація ґрунтів проявляється у зменшенні вмісту
агрономічно цінних агрегатів [2]. Відповідно до оцінки рівнів деградації
ґрунтів за вмістом агрономічно цінних агрегатів, нееродовані ґрунти під
ріллею зазнали слабкого ступеня деградації, під перелогами – дуже високого
(кризового) рівня. Еродовані відміни сірих лісових ґрунтів зазнали
агрофізичної деградації слабкого, середнього і високого рівнів.
Підтвердженням деградації структурно-агрегатного складу є розраховані
нами коефіцієнти структурності, значення яких в орному горизонті ґрунтів
коливаються в межах 0,4-1,1 (табл. 1).

Показниками, що характеризують складення ґрунту, його механічну
деградацію, є щільність твердої фази, щільність будови, загальна
шпаруватість. Щільність твердої фази сірих лісових ґрунтів коливається у
вузьких межах. У гумусово-елювіальному горизонті досліджуваних ґрунтів
цей показник майже однаковий 2,59-2,68 г/см3 (табл. 1). В ілювіальних
горизонтах спостерігається закономірне зростання показників щільності
твердої фази до 2,60-2,74 г/см3. У слабоілювійованій ґрунтотворній породі Рі
досліджуваних ґрунтів щільність твердої фази дещо знижується до 2,57-2,68
г/см3. У досліджуваних ґрунтах не спостерігається значних відмінностей
показника щільності твердої фази, залежно від угідь, під якими вони
розвиваються і ступенем еродованості.

Величина щільності будови ґрунтів відзначається варіабельністю, що
зумовлено особливостями використання і антропогенного пресингу на них. В
цілинних сірих лісових ґрунтах щільність будови в гумусово-елювіальному
горизонті НЕ коливається від 1,28 до 1,41 г/см3 (табл. 1).

В окультурених відмінах найнижчі значення величини щільності будови
характерні для орного шару ґрунтів під ріллею – 1,20-1,24 г/см3. В підорному
шарі горизонту НЕ і ілювіальному слабогумусованому горизонті Іhе щільність
будови різко зростає, що пов’язано з утворенням щільної підплужної підошви.
В ґрунтах, зайнятих під перелогами, щільність будови в орному шарі становить
1,35-1,55 г/см3. В ілювіальних горизонтах сірих лісових ґрунтів щільність
будови зростає до 1,60-1,68 г/см3 (табл. 1).

В еродованих відмінах сірих лісових ґрунтів щільність будови має
тенденцію до зростання. Зокрема, в орному шарі слабозмитих відмін щільність
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будови коливається в межах 1,35-1,55 г/см3, середньозмитих – 1,30-1,59 г/см3.
Найбільш ущільненими є сильнозмиті ґрунти, щільність будови в орному шарі
становить 1,47-1,56 г/см3 (табл. 1).

Загальна шпаруватість досліджуваних сірих лісових ґрунтів змінюється
обернено пропорційно до їх щільності. В гумусово-елювіальному горизонті
цілинних відмін величини загальної шпаруватості становлять 47,12-55,45%. В
орному шарі окультурених ґрунтів загальна шпаруватість коливається від 41,41
до 54,84%, в еродованих відмінах – від 40,5 до 50,4%. Вниз по профілю її
значення поступово знижуються (табл. 1).

Антропогенний пресинг спричинив переущільнення орного і підорного
горизонтів окультурених ґрунтів і розвиток механічної деградації [1]. Згідно з
параметрами оцінки деградації ґрунтів за величиною щільності будови, ґрунти
під ріллею в орному горизонті зазнали механічної деградації через
переущільнення слабкого ступеня, під перелогами – деградація надто висока
(кризова). Еродовані відміни сірих лісових ґрунтів зазнали деградації високого і
надто високого (кризового) ступеня.

Таким чином, тривале сільськогосподарське використання сірих лісових
ґрунтів Вороняк відобразилось на фізичних властивостях. Найсуттєвіших змін
зазнали структурно-агрегатний склад ґрунтів і загальні фізичні властивості. В
ґрунтах спостерігається знеструктурення внаслідок погіршення структурно-
агрегатного стану, переущільнення, що спричинює розвиток деградаційних
процесів. Оптимізація фізичних властивостей ґрунтів полягає насамперед у
впровадженні ґрунтозахисних систем землеробства, зменшенні механічного
тиску на ґрунти, консервації деградованих земель, проведенні моніторингових
спостережень за фізичним станом ґрунтів.
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БУРОЗЕМИ ВЕРХНЬОДНІСТЕРСЬКИХ БЕСКИД:
ПРОБЛЕМИ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ І ОХОРОНИ

Герич Ю. А.
Львівський національний університет імені Івана Франка

Згідно агроґрунтового районування України Верхньодністерські Бескиди
відносяться до Західної буроземно-лісової області, ґрунтово-біокліматичної
гірської провінції Українських Карпат, Старосамбірського агроґрунтового
району [1].Дослідження ґрунтів проводилось на території Стрілківської
селищної ради Старосамбірського району Львівської області.

Буроземи (Cambisols Dystric [CMdy]-WRB, 1998) є модальними ґрунтами
території Верхньодністерських Бескид. Вони сформувались під лісовою
рослинністю з вираженою вертикальною зональністю, в умовах надмірного
атмосферного зволоження і добрій дренованості на елювіально-делювіальних
відкладах карпатського флішу. Залежно від інтенсивності поверхневого стоку,
внутрішньоґрунтової дренованості, форм рельєфу і абсолютної висоти
території, буроземи мають різну глибину профілю, ступінь вилуговування і
щебенюватості. Відповідно Земельного кодексу України (2001), буроземи
глибокі і середньоглибокі відносяться до категорії особливо цінних ґрунтів [4].

Об’єктом досліджень є цілинні та сільськогосподарсько освоєні буроземи
помірно прохолодні Верхньодністерських Бескид під лісовими насадженнями
та сільськогосподарськими угіддями. Предмет досліджень – морфологічні
ознаки (потужність генетичних горизонтів, гранулометричний склад,
забарвлення, структура, вологість, складення, новоутворення, включення
тощо), їхня зміна під впливом антропогенезу і розвитку деградаційних процесів
в ґрунтах.

При вивченні морфологічних ознак буроземів Верхньодністерських
Бескид застосовано систему географічних та ґрунтознавчих методів
досліджень: порівняльно-географічний, порівняльно-профільний (морфолого-
генетичний) і статистичний.

Репрезентативні розрізи закладались методом катени, яка охоплює
плакорні ділянки і схили різної крутизни північно-західної експозиції. При
цьому використовувались топографічні і ґрунтові карти масштабу 1:10000 і
1:25000. Розрізи закладено у післявегетаційний період, на цілинних ґрунтах (під
лісом) та сільськогосподарських угіддях (ріллі, перелогах, городах, пасовищах і
сіножатях). Відбір зразків ґрунту для лабораторних аналізів і аналітично-
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лабораторні роботи виконувались відповідно до прийнятих в Україні методик.
Забарвлення ґрунтів у повітряно-сухому стані визначалось з використанням
шкали Манселла [8].

Вважається, що ґрунти гірських систем зайняті лісами, менше
використовуються в господарських цілях, порівняно з рівнинними. Найчастіше
антропогенний вплив на буроземи пов’язують з вирубуванням лісів,
активізацією ерозійних процесів, геоекоаномаліями. Як і в Європі, процес
денатуралізації лісових ландшафтів Карпат відбувається швидкими темпами, де
вони на значній площі трансформуються в сільськогосподарські угіддя. Гірські
ґрунти використовуються під ріллею, пасовищами, сіножатями, перелогами,
городами, землями транспорту і зв’язку, рекреаційними та спортивними
об’єктами тощо, що часто негативно відбивається на їхньому агроекологічному
стані. Тому вони потребують особливих заходів раціонального використання і
збереження. На жаль проблема охорони гірських ґрунтів не повністю вирішена
і надалі залишається в числі пріоритетних.

Дослідники буроземів Карпат І. М. Гоголєв, П. С. Пастернак, В. І.
Канівець зазначають, що вони характеризуються однотиповим профілем [5;
6; 7]. Профіль цілинних буроземів складається з лісової підстилки Но,
дернового горизонту Нd, гумусового горизонту Н, перехідних щебенюватих
горизонтів Нр і Рh, які переходять у різного ступеня вивітрений карпатський
фліш [2; 7]. Як зазначає І. М. Гоголєв (1986), “…для бурих лісових ґрунтів
характерне буре забарвлення, яке поступово слабшає з глибиною, забарвлення
без будь яких ознак диференціації профілю за елювіально-ілювіальним типом і
ознак постійного або періодичного зволоження ” [7, с. 148].

Для характеристики будови профілю буроземів наводимо опис розрізу
323, закладеного на північний схід від смт. Стрілки. Рельєф – схил північно-
західної експозиції, прямий, крутизною 10-15о, середня третина.

Угіддя – сіножать. Рослинність – злакове різнотрав’я, деревій, кульбаба,
біловус вузьколистий, подорожник ланцетовидний, калган, мох.

Поверхня ґрунту – задернована.
Глибина розрізу 100 см.
Потужність гумусового горизонту Н+Нр–40 см.
Ознаки оглеєння – слабке у формі пунктацій із глибини 23 см, вохристі

плями – 40 см.
Ґрунт: бурозем неглибокий глеюватий слабозмитий грубопилувато-

важкосуглинковий слабощебенюватий на елювії-делювії флішу з переважанням
пісковиків.
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Нd
0-4 см

– дернина

Н
4-13 см

– гумусово-акумулятивний дерновий горизонт, темно-бурий,
10YR5/4 за шкалою Манселла, неоднорідний, з світло-бурими
плямами, зернистий, середньосуглинковий, вологий, ущільнений,
пронизаний корінцями рослин, червоточини, копроліти, перехід
до горизонту Н(t) помітний за забарвленням і складенням.

Н(t)
13-23 см

– гумусово-акумулятивний горизонт, темно-бурий, з дуже
слабким сіруватим відтінком, 10YR5/4-10YR5/6, неоднорідний,
середньосуглинковий, грудкувато-зернистий, вологий, щільний,
корінці рослин, червоточини, копроліти, щебінь пісковиків,
перехід до горизонту Нрglt поступовий за забарвленням.

Нрglt
23-40 см

– верхній перехідний гумусовий горизонт, бурий, 10YR6/4,
неоднорідний, важкосуглинковий, грудкувато-горіхуватий,
вологий, щільний, корінці рослин, червоточини, копроліти,
залізисто-манганові пунктації, уламки звітрілого пісковику,
перехід до горизонту Рhglt ясний за забарвленням і оглеєнням.

Рhglt
40-71 см

– нижній перехідний слабогумусований горизонт, світлувато-
бурий, 10YR6/4-10YR6/6, дуже неоднорідний, з вохристими
бурими плямами, важкосуглинковий, горіхувато-призматичний,
вологий, щільний, корінці рослин, кореневини, червоточини,
залізисто-манганові пунктації і вохристі плями оглеєння, натіки
R2O3 по стінках кореневин і гранях ґрунтових агрегатів, плями
сегрегації, вохристо-бурі плівки довкола уламків звітрілого
пісковику, перехід до горизонту Р(h)glt поступовий за
забарвленням, хвилястий.

Р(h)glt
71-100 см

– перехідний горизонт, слабогумусована ґрунтотворна порода,
вохристо-бурий, 10YR7/4, неоднорідний, важкосуглинковий,
призматичний, вологий, дуже щільний, корінці рослин, зрідка
кореневини, червоточини, вохристі плями і залізисто-манганові
пунктації, вохристо-бура облямівка довкола уламків слабо
звітрілого пісковику, поступово переходить в тріщинуватий
елювій пісковиків Карпатського флішу.

Буроземи досліджуваної території до 90-тих років ХХ століття на значних
площах залучались під ріллею, де вирощувались льон, овес, жито, кормові
культури. Використання плакорних і схилових земель в землеробстві
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спричинило трансформацію морфологічних ознак і властивостей буроземів,
розвитку деградаційних процесів [3].

Найбільш небезпечним серед деградаційних процесів в умовах гірського
рельєфу є ерозійна деградація. Небезпека ерозійної деградації полягає
першочергово у знищенні верхньої, гумусованої частини грунтового профілю,
зменшенні вмісту гумусу і елементів живлення, погіршенні фізичних
властивостей і як наслідок втрату родючості або ґрунту загалом. За
результатами наших досліджень, потужність генетичного профілю слабозмитих
буроземів зменшилась на 10-15 см, середньозмитих на 15-25 см, сильнозмитих
– 35-50 см порівняно з нееродованими відмінами. Це свідчить про те, що
слабозмиті ґрунти зазнали ерозійної деградації переважно слабкого і
середнього ступеня, середньозмиті – високого. Сильноеродовані ґрунти зазнали
деградації надто високого (кризового) ступеня.

В еродованих ґрунтах забарвлення орного шару має тенденцію до
посвітління через втрату гумусових речовин і приорювання малогумусованих
перехідних горизонтів, погіршується структурно-агрегатний склад в сторону
домінування брилувато-призматичних агрегатів, збільшується щебенюватість і
кам’янистість.

В теперішній час значні площі колишніх орних земель виведено з ріллі,
вони здебільшого використовуються під пасовища і сіножаті. Але окремі
ділянки схилових земель і далі використовуються під городами, де прогресує
водна ерозія. Підтвердженням цього є дуже незначна потужність орного шару –
12-14 см, який складається з перемішаних оранкою перехідних до породи
горизонтів Рh і Р(h). Подальше використання таких ґрунтів під ріллею загрожує
повному їхньому знищенню і розвитку процесів геологізації ґрунтового
покриву (виходу на денну поверхню ґрунтотворних порід).

Деградації піддаються також нееродовані буроземи, приурочені до
плоских ділянок вододілів та річкових терас. Ґрунти зазнають знеструктурення,
переущільнення, дегуміфікації, виснаження на поживні елементи.
Використання таких ґрунтів можливе за умов регулярного внесення органічних
і мінеральних добрив, вапнування, дотримання сівозмін.

Охорона і збереження буроземів Верхньодністерських Бескид, як і Карпат
загалом, полягає в запровадженні заходів раціонального використання.
Виведення схилових земель з ріллі і використання під пасовищами і
сіножатями сприяє оптимізації структури землекористування в даному регіоні.
Залуження ґрунтів, формування на поверхні товщі дернини сприяє зменшенню
поверхневого стоку і мінімізує розвиток площинної ерозії. Необхідно строго
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дотримуватись норм випасання худоби і сінокосіння, проводити регулярний
підсів багаторічних трав на сіножатях, слідкувати за станом травостою на
пасовищах. Обробіток ґрунтів і посів сільськогосподарських культур проводити
лише впоперек схилу чи контурно. Недотримання елементарних
протиерозійних заходів на орних схилових землях, пасовищах і сіножатях
сприятиме розвитку ерозії.

Доцільно провести консервацію деградованих земель шляхом заліснення
сильноеродованих ґрунтів і крутосхилів. Частково самозасів деревних і
чагарникових культур (смереки, вільхи, глоду) вже має місце на ділянках, де
антропогенне втручання мінімальне. Вся система землекористування в межах
території досліджень повинна бути ґрунтозахисною. З метою оптимізації
землекористування і охорони ґрунтів одним з першочергових заходів повинно
стати ґрунтове обстеження та інвентаризація земель щодо їхнього якісного
стану. Слід також запровадити моніторингові спостереження за станом ґрунтів і
земельних ресурсів.
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ДЕЯКІ ПІДХОДИ ДО КАРТОГРАФУВАННЯ
ГІДРОЕКОЛОГІЧНОЇ СИТУАЦІЇ

Гладушка О.І., Корнус А.О.
Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка

Проблема чистої води, на сучасному етапі розвитку суспільства, стає все
більш актуальною. У поверхневі води України, зокрема у Дніпро та його
притоки, кожного року потрапляє велика кількість різноманітних полютантів.
Усі наші великі річки, за міжнародними стандартами, вважаються
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«забрудненими» і «дуже забрудненими». Щоб не залишитися без придатної до
вживання води потрібно пильно слідкувати за її якістю. Остання є одним з
найважливіших чинників, що визначають загальний стан здоров’я населення.

Одним з розповсюджених методів оцінки якості вод та моніторингу
гідроекологічної ситуації є картографування. Картографічні моделі дозволяють
відслідковувати зміни екологічних показників природних вод: швидкість і
об’єми надходження забруднюючих речовин, якість поверхневих вод і
здатність природних водних об’єктів до самоочищення та багато іншого. Все це
й зумовило актуальність нашої роботи. Крім того, водне середовище є досить
динамічним, тому оновлення картографічних даних та проведення тематичного
картографування постійно залишатиметься актуальним.

Екологічне картографування дає можливість візуально відобразити
результати аналізу екологічної ситуації та її динаміки, тобто виявити
просторову і часову мінливості факторів природного середовища, які
впливають на здоров'я людини і стан водних геосистем. Для досягнення цієї
мети потрібно виконати збір, аналіз, оцінку, інтеграцію, територіальну
інтерпретацію даних, що будуть наноситися на карту, і створити географічно
коректне картографічне представлення екологічної інформації.

Картографування забруднення поверхневих вод, у зв’язку з високою
динамічністю водного середовища і, відповідно, швидкої мінливості
показників забруднення, потребує постійного оновлення карт. Виходячи з цього
в рамках гідроекологічного картографування сформувалося три головних
напрями, кожен з яких стосується деякої певної групи картографічних сюжетів.

Перша група – карти, що характеризують надходження забруднюючих
речовин у водні об’єкти. Як відомо, основна частина таких речовин надходить
разом зі стічними водами, тому в рамках цього напряму велика увага
приділяється структурі стічних вод, рівню їх очистки та обеззараження.
Доцільно враховувати і відображати на карті за допомогою знаків, картограм,
картодіаграм не лише загальний об’єм, але і склад стічних вод за їх
походженням: від промислових підприємств; тваринницьких комплексів і
ферм; від житлово-комунального господарства; транспортної і сільсько-
господарської техніки.

Доцільним є створення серій карт для різних гідрологічних умов: періоду
відкритого та закритого русла, максимального та мінімального стоку (літньої та
зимової межені) тощо. З іншого боку, карти, що характеризують надходження
забруднюючих речовин у водні об’єкти, повинні характеризувати специфіку
джерел забруднення та динаміку їх роботи (аварійні скиди, стік паводкових
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дощових вод) та різні варіанти їх сполучень з природними умовами – залпові
скиди при меженному рівні води, при максимальних витратах та ін.

Друга група – карти що характеризують здатність поверхневих вод до
самоочищення. Оцінка ступеня самоочищення поверхневих вод може
виконуватися на якісному або кількісному рівні дослідження. Перший
використовується у дрібно- і середньомасштабних, оціночних роботах, що
виконуються для великих територій. Другий стає можливим при
крупномасштабних дослідженнях, присвячених аналізу конкретних ситуацій,
прогнозуванню наслідків можливих і реальних випадків забруднення.

Відомо, що здатність вод до самоочищення залежить від двох головних
критеріїв: інтенсивності переміщування і ступеня розбавлення (коефіцієнти
розбавлення) забруднюючих речовин, що надходять у водні об’єкти, до
безпечних концентрацій. У першому випадку для картографування залучаються
показники, що характеризують швидкість течії води та її температуру,
зважаючи на різну швидкість процесів самоочищення при різних температурах.
У другому створення карт випадку необхідно використовувати головний
гідрологічний показник – витрату води (об’єм стоку), що дозволить коректно
закартографувати розбавляючу здатність водних об’єктів.

Показники розбавлення можуть визначатися виходячи з різних величин
витрат води в замикаючому створі. Для визначення коефіцієнтів розбавлення,
об'єми стічних вод від усіх джерел в межах басейну за певний час ділять на стік
води в замикаючому створі за ту ж одиницю часу. При картографуванні
показників розбавлення у водозбірних басейнах відомості про стік води можуть
бути отримані з даних Державного водного кадастру. У випадку
картографування озер, замість витрати води (об’єму стоку) використовується
показник відносної мілководності, що являє собою відношення середньої
ширини озера до її середньої глибини.

Третя група – карти, що характеризують якість поверхневих вод.
Зважаючи на значну різноманітність видів забруднення, велику кількість
полютантів та методик оцінки якості вод, масштабних рівнів картографування,
– це наймасовіша група, що містить велику кількість картографічних сюжетів.
Часто картографічні твори цієї групи і називають власне гідроекологічними.
Відповідно, для такого картографування необхідне надійне статистичне
забезпечення, потрібне для розрахунку значної кількості різноманітних
показників, наприклад, показника кратності перевищень ГДК, що згодом
будуть нанесені на карту. Так чи інакше, головна мета цих карт полягає в оцінці
якості води i проведенню на її основі класифікації річкових та озерних вод за
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ступенем придатності для основних видів водоспоживання – господарсько-
питного, культурно-побутового, а також для рибогосподарських цілей.

Спільним для усіх груп картографічних сюжетів (напрямів
гідроекологічного картографування) є дотримання необхідного рівня
детальності (ступеня генералізації) карт виходячи з масштабного ряду та
особливостей змісту, призначення і використання карти.

Для створення оглядових дрібномасштабних карт буває досить інформації
про середні багаторічні рівні забруднення з гідропостів, а також про об'єми і
структуру скидів стічних вод по містах. У цьому випадку лінійними знаками
характеризуються класи якості води для протяжних ділянок великих річок,
структурними знаками – рівні та склад забруднення, об'єми і склад скидів,
картограмами – техногенне навантаження на річкові басейни. При більш
детальному картографуванні використовуються лінійні знаки, що
характеризують якість води, диференціюються за речовинами.

При середньомасштабних і крупномасштабних дослідженнях дані,
запозичені із статистичних джерел, доцільно доповнювати розрахунковими
характеристиками дифузного забруднення від сільськогосподарських джерел і
сільських населених пунктів.

При вивченні дифузного забруднення від джерел, розташованих у
сільській місцевості, територія, що картографується, поділяється на водозбірні
басейни певного порядку, залежно від масштабу дослідження. Так, при
картографуванні у масштабі 1:200 доцільне виділення басейнів третього
порядку, а також оконтурювання ними міжбасейнового простору (територій,
що відносяться безпосередньо до басейну основної річки, або до басейнів
нижчого порядку ніж ті, що розглядаються). У межах кожного визначають
діючі джерела забруднення поверхневих вод: населені пункти, тваринницькі
ферми, промислові і побутові підприємства, місця розміщення
сільськогосподарської техніки.

Підводячи підсумки можна сказати, що забруднення водних об’єктів є
складним, багатофакторним та дуже динамічним процесом, тому
картографування оцінки якості річкових вод має низку своїх особливостей.
Основні зображувальні способи і прийоми гідроекологічного картографування
для окремих карт дещо різняться. Першочергово слід встановити для
досягнення якої саме мети буде використовуватись створювана карта, адже
інформаційні джерела і методи картографування забруднення поверхневих вод
різні для карт різних масштабів і різного призначення.
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ДОЛИННАЯ И БАССЕЙНОВАЯ ДИССИММЕТРИЯ РЕК ЗАПАДНОГО
МАКРОСКЛОНА ГОРНОГО КРЫМА

Горбунов Р. В., Горбунова Т. Ю.
Таврический национальный университет имени В.И. Вернадского

Проявление топографического отряда диссимметрии [1] в Крыму связано
с диссимметрией бассейнов рек западного макросклона Горного Крыма.
Рассмотрим её формирование. Н.И. Лысенко [2] связывает данную
диссимметрию с неотектоническими движениями юго-западной части
северного крыла мегантиклинория Горного Крыма.

Характерной особенностью указанных рек является тот факт, что в
нижней части долины реки меняют направление диссимметрии на
противоположное. То есть, если в верховьях долин рек наблюдается
классическое для всего Горного Крыма распределение крутизны по
экспозициям (склоны южной экспозиции круче склонов северной экспозиции)
[3], то в нижней части долины склоны северных экспозиций становятся
несколько (а в отдельных случаях значительно) круче склонов южных
экспозиций. Это вполне объяснимо схемой, предложенной Н.И. Лысенко [2].
Однако детальное рассмотрение топографии долин и бассейнов указанных рек
указывает на тот факт, что не всё так однозначно.

С помощью топографической карты 1:100000 нами были выделены
границы бассейнов и долин рек Чёрная, Бельбек, Кача, Альма, Булганак и
рассчитаны коэффициенты диссимметрии вдоль всей реки по формуле
А.М. Короткого и Г.П. Скрыльника [4]:

Кas=(L1–L2)/L, (1)
где L – полная ширина любой формы рельефа, для которой определяется
коэффициент диссимметрии Кas; L1 – длина основания левой части; L2 – длина
основания правой части.

Знак "+" перед коэффициентом диссимметрии указывает на
правостороннюю диссимметрию, знак "–" – на левостороннюю. Трансекты для
расчёта диссимметрии рек проводились перпендикулярно руслу реки.

На рис. 1 представлены графики изменения долинной и бассейновой
диссимметрии рек. Было выявлено, что практически на всём протяжении реки
обладают бассейновой и долинной диссимметрией, которые, в основном,
имеют противоположные знаки. Т.Р. Макарова [5] объяснят этот факт тем, что
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водотоки, берущие начало на более высоких хребтах, имеют меньшую длину,
чем противоположные притоки.

Но для них характерен больший средний уклон, обеспечивающий им
большую эродирующую способность. В результате этого водотоки «коротких»
склонов выносят в долину большие объемы грубообломочного материала,
оттесняя ее русло влево. Однако, во-первых, значительного оттеснения русла у
Крымских рек не наблюдается, а во вторых, такое утверждение противоречит
принципу В. Пенка [6].

Рис. 1. Соотношение долинной и бассейновой диссимметрии сверху вниз по
течению (1 – бассейновая; 2 – долинная): а) р. Чёрная; б) р. Булганак;

в) р. Бельбек; г) р. Кача; д) р. Альма

В нашем случае на участках, где происходит сбой в работе схемы,
предложенной Н.И. Лысенко [2], вероятно большую роль играют ландшафтно-
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климатические процессы и формируется геоморфологическая диссимметрия,
связанная с различиями в денудации склонов.

Таким образом (что соответствует выводом, полученным Т.Р. Макаровой
[5]), долинная диссимметрия рек возникает в результате взаимодействия
нескольких факторов. При совпадении знака бассейновой и долинной
диссимметрии ведущим фактором образования дисимметрии долин выступает
гидродинамический и топографический [5]. При противоположных значениях
бассейновой и долинной дисимметрии на первое место выступает фактор
различий в процессах денудации и ландшафтно-климатических процессов.
Несоответствие долинной и бассейновой диссимметрии указывают на тот факт,
что диссимметрия по крутизне и по расчленённости – не совпадают в
пространстве и формируются под воздействием различных процессов
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ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНІ ТА ГЕОЕКОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ
ОЗЕРА ЧЕХА

Данильченко О.С.
Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка

Такі природні об’єкти, як озера мають важливе значення для людства, так
як являють собою джерело прісної води, а також мають господарче,
рекреаційне, естетичне значення. Саме таким об’єктом є озеро Чеха, що також є
одним із мальовничих місць природної оази посеред міської забудови, що
приваблює мешканців та гостей міста Суми та являє собою головну
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рекреаційну та естетичну зону міста. Але останнім часом екологічний стан
озера, чистота його води, проблеми заростання набувають все більш
загрозливого стану. Тому це питання надзвичайно гостре та актуальне.

Основною метою роботи є виявлення фізико-географічних особливостей
озера та дослідження його геоекологічного стану. Для реалізації поставленої
мети потрібно вирішити наступні завдання: вивчення історії утворення озера
Чеха та його назви; визначення морфометричних характеристик озера, водного
балансу; дослідження фізичних властивостей води; встановлення стадії
розвитку озера; аналіз використання озера та виявлення заходів покращення
екологічного стану озера Чеха.

Об’єктом дослідження є озеро Чеха, предметом дослідження – фізико-
географічна характеристика та його геоекологічний стан.

Озеро Чеха розташовано у південно-східній частині міста Суми на заплаві
річки Псел. Абсолютна відмітка рівня води – 124,2 м. Озеро за типом озерної
котловини гідрогенне, водно-ерозійного походження: озеро-стариця. Має
витягнуту з південного заходу на північний схід форму, сформоване на
річкових відкладах. Характер дна – щільний, піщаний, місцями зустрічається
мул різноманітної товщини. Береги озера та заплава складені пісками
перекритими з поверхні супіщано-суглинистою товщею. На глибині 14-18 м під
пісками залягає крейда верхнього відділу крейдової системи. Основні водоносні
горизонти представлені ґрунтовими водами в пісках річкової заплави та
підземними водами в крейдових відкладеннях. Рельєф заплави полого-
хвилястий, сильно антропогенно змінений.

Клімат басейну озера помірно-континентальний з теплим тривалим літом
і відносно холодною зимою: середньосічнева температура повітря складає –
7º…-9ºС (мін. –38ºС), середньолипнева +18º…+19ºС (макс. +33ºС).
Атмосферних опадів випадає за рік близько 575-600 мм з максимумом влітку
[1]. Дана територія належить до помірнозволоженої.

Рослинний і тваринний світ озера багатий і різноманітний. Тут
зареєстровано 154 види хребетних, в тому числі 15 видів риб, 6 видів
земноводних, 3 види плазунів, 110 видів птахів і 20 – ссавців. У цьому списку –
24 регіонально рідкісних видів, 5 видів, занесених до Червоної книги України, 3
– у Європейський червоний список і 81 вид – в Додаток II Бернської конвенції.
Природна рослинність займає невеликі ділянки, навколо озера в основному
знаходяться штучні насадження [12].

Існування озера підтверджують літературні джерела ще з XVII століття.
Розповідають, що поселилася поблизу озера багата людина, яку звали Чех. Чи
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був він представником братського слов’янського народу, чи то Чех – просто
козацьке прізвисько, яке можна перекласти як «чуб» – точно не відомо, але ім’я
поселенця увіковічили у назві озера. Було відомо, що він мав гарні конюшні, які
стояли на місці сучасних котеджів [9]. До середини XX століття правий берег
Псла мав інший вигляд. Це була рівнинна, місцями заболочена територія, по
якій вільно простували річкові води. На височинах були розташовані приватні
будівлі. Псел розділився на п`ять рукавів, одним з яких була річка Бистрая.
Озеро Чеха – не що інше, як стариця – старе русло цієї річки, що поступово
зникло у зв`язку з активним використанням води річки Псел, розбудовою на
прибережних територіях і вирубці дерев навколо. Зменшення території, що
займало озеро відбулося також через греблю, по якій проходить транспортна
дорога на місто Харків. А від відрізаного колись шматка озера залишилось
невелике, але стабільне болото, вода в ньому коливається синхронно зі зміною
кількості води в озері Чеха. Потім озеро антропогенно було поглиблене та
розширене в результаті добування піску для будівництва в 60-х роках ХХ
століття нових мікрорайонів міста. Але вже через десятиліття озеро зажило
власним життям. Екологи здивовані, як майже в центрі міста міг народитися
повноцінний живий комплекс із великою кількістю видів зникаючих рослин і
тварин, занесених в Червону книгу [3].

Озеро Чеха за площею відноситься до малих озер, з максимальною
довжиною 1075 м, шириною 400 м, довжина берегової лінії становить 3,2 км,
коефіцієнт порізаності берегової лінії незначний – 1,5, середня глибина озера –
6 м, максимальна – 16 м, об’єм води 2,04 млн. м3

.

На перший погляд може здатися, що озеро Чеха безстічне, ніяка річка не
впадає у нього і ніяка не витікає, але озеро має підземний притік та підземний
стік. Отже, озеро глухе. Важливу роль у живленні відіграють опади та підземні
води. Тому тип живлення – змішаний. Складовими прибуткової частини
водного балансу озера є атмосферні опади (Р), конденсація водяної пари на
дзеркало озера (Z), підземний притік (Wпр). Складовими витратної частини
водного балансу є підземний стік з озера (Wст), випаровування з поверхні озера
(E). Рівняння водного балансу озеро Чеха має наступний вигляд:

Р + Z + Wпр = Wст + E
Значну роль у живленні відіграють підземні води. У цьому випадку

коливання рівня води не значні 0,2-0,3 м. Водний баланс приблизно дорівнює
нулю. Прибуткова частина дорівнює видатковій.
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 За ступенем солоності озеро Чеха прісне із загальною мінералізацією 0,6
г/дм3 гідрокарбонатно-сульфатно-кальцієві складу. Якість води стабільна,
відповідає санітарно-гігієнічним вимогам.

Для визначення фізичних характеристик озерної води було проведено
польові дослідження у 6 точках. Результати дослідження представлені у табл. 1.

Таблиця 1
Фізичні властивості води озера Чеха

Розміщення досліджуваної
точки

Дата
дослід-
ження

t° Прозо-
рість Колір Примітка

Північна частина озера,
поблизу вул. Харківська 8.10.12 15° напів-

прозора
жовту-

вата
незначне заростання
очеретом біля берегів

Західна частина озера,
поблизу вул. Харківська 8.10.12 14,5° напів-

прозора
зелену-

вата
суцільне заростання

очеретом

Південна частина озера 8.10.12 13,5° напів-
прозора

зелену-
вата

заростання очеретом
біля берегів

Південно-східна частина
озера 8.10.12 13° напів-

прозора
жовту-

вата
незначне заростання

біля берегів

Східна частина озера 8.10.12 14° напів-
прозора – –

Північна частина озера,
поблизу 10-го мікрорайону 8.10.12 14,5° напів-

прозора – –

Температурні умови дещо вищі для даної дати визначення, що
пояснюється значними температурами повітря, вищими для даного місяця.
Прозорість та колір води є показником гідробіологічного режиму та ступеню
забруднення озера. У всіх точках спостереження спостерігається напівпрозора
озерна вода, у більшості випадків зеленуватого та жовтуватого кольору. У
точках спостереження 1, 2, 3, 4 спостерігаємо заростання озера. На берегах
озера росте очерет – це потужний фактор самоочищення. У західній і південно-
західній частинах озера розташований масив рогози, осоки та інших водно-
болотних рослин. У цілому заросла частина озера становить близь 20% площі
водного дзеркала озера Цей факт доводить, що ця частина озера мілководна –
глибина не перевищує 2-х м [8].

Використовуючи методику, представлену у навчальному посібнику [10],
розглядаючи фізичні властивості води та ступінь заростання озера, було
визначено стадію розвитку озера. Це стадія – зрілості, для якої характерні:
незначні глибини, пологі схили озера, піщане та піщано-глинисте дно; на
береговій зоні спостерігаються повітняно-водна, плаваюча та підводна
рослинність; колір води від зеленого до світло-жовтого.
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Основні напрямки використання озера та проблеми пов’язані з ними: 1.
Озеро використовували для видобутку піску і тому спочатку маючи площу 10
га на сьогодні площа водного дзеркала збільшилася більше ніж у 3 рази (34 га),
а водозбірний басейн озера значно зменшився в результаті щільної забудови
навколо озера. 2. Естетичне та рекреаційне значення. Зазначене місце є
улюбленою територією для відпочинку місцевих жителів, які часто залишають
сміття на березі. Також це місце випасу худоби, вигулу собак. Поблизу озера
косять траву, випалюють чагарники. В озері ловлять рибу, ставлять сітки. В
наслідок чого мікрофлора озера змінюється, його біологічний стан занепадає,
зменшується чисельність риби та потрібних для існування озера
мікроорганізмів. За останній час зникло більше 10 видів ссавців, птахів, не
стало 7 видів безхребетних, які були занесені до Червоної книги України,
Європейського червоного списку [11]. У спекотні літні дні на берегах
збирається до 1,5-2,0 тис. дорослих і дітей. Така щільність відпочиваючих на
невеликій території з низькою екологічною культурою населення, негативно
спрацьовує на погіршення стану довкілля – пляжі засмічені побутовим сміттям,
у багатьох місцях порушений дерновий покрив, унаслідок чого берегова смуга
руйнується і має тенденцію до росту вимоїн глибиною до 1-1,5 м. По них, у
період весняного сніготанення і паводків, спрямовуються до озера потоки
поверхневих вод із прилеглої території. 3. Озеро є об’єктом досліджень для
науковців, студентів та школярів. 4. Озеро також використовується із
спортивною метою для проведення чемпіонатів по плаванню [6].

 Озеро потребує охорони, оскільки зазнає потужного антропогенного
навантаження. Розташоване поблизу доріг з активним рухом, потерпає від
забруднення газами автомобілів, випаровуванням бензину з поблизу
розташованої автозаправки. Вітер і талі води зносять продукти антропогенної
діяльності в озеро. Був намір збудувати поблизу озера Чеха «Парк III
тисячоліття». Вчені вважають цей проект антиекологічним і антиприродним.
Натомість пропонують створити заказник місцевого значення, щоб зберегти
цей унікальний куточок природи [6, 7].

Вважаємо за доцільне впроваджувати наступні заходи покращення
екологічного стану озера: 1. Провести незалежну екологічну експертизу озера,
визначити стійкість ландшафтів до антропогенних навантажень, скласти
прогноз розвитку і розробити методику порятунку озера. 2. Дотримуватися
певних заходів, запропонованих чинним природоохоронним та земельним
законодавством. Згідно зі статями 60 та 88 Земельного та Водного Кодексів
України відповідно, з метою охорони водних об’єктів від забруднення та
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засмічення, озеро Чеха, як і всі подібні йому водойми, має встановлену
прибережну захисну смугу, яка знаходиться в межах від 40 до 150 метрів на
окремих ділянках з урахуванням умов, що склалися на місцевості.
Господарська діяльність у межах цієї смуги обмежується. 3. Підтримати
науковців у створенні заказника місцевого значення, щоб зберегти цей
унікальний куточок природи.
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ОЗНАЙОМЛЕННЯ СТУДЕНТІВ ВНЗ З ГЕОЕКОЛОГІЧНОЮ
СИТУАЦІЄЮ ВОДНИХ ЕКОСИСТЕМ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ ЗОНИ

ВІДЧУЖЕННЯ

Дзюбенко О.В.
 ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет

імені Григорія Сковороди»

Як відомо, значення геоекологічних проблем на Землі із середини XX ст.
безперервно зростає. Особливо це стосується України і однією з
найважливіших проблем є вивчення впливу радіонуклідів на живі організми та
екосистеми, особливо під час техногенних катастроф. Збільшується потреба у
осмисленні та аналізі процесів техногенезу та їхньої взаємодії з навколишнім
середовищем. У зв'язку з цим здійснюються цілеспрямовані дослідження
екологічного характеру та пошук термінів для нової галузі знань про взаємодію
геосфер Землі й антропогенний вплив на середовище проживання як людини,
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так і інших живих організмів. Важливим завданням сучасного педагогічного
процесу є ознайомити студентів ВНЗ з геоекологічними систуаціями, які
виникають внаслідок техногенних катастроф. У середині XX ст. у зв'язку з
детальним вивченням середовища проживання людини й органічного світу
виникли наукові екологічні напрями, тісно пов'язані з географічними та
геологічними науками. Мета напрямів — вивчення як змін в організмах, так ї їх
реакції на зміни умов середовища, стеження за зворотним впливом людської
діяльності на це середовище. Такі дослідження були об'єднані в межах
геоекології та екогеографії.

Особливості геоекологічних проблем України полягають у вияві
складних природно-техногенних процесів, серед яких найголовніщою є
радіаційне забруднення великих територій, пов’язане з Чорнобильською
катастрофою 1986 р. Внаслідок надходження радіонуклідів у навколишнє
середовище в процесі виробництва ядерної енергії дослідження міграції
радіонуклідів у водних екосистемах залишаються надзвичайно актуальними. На
особливу увагу заслуговують дослідження з вивчення поведінки радіонуклідів
у водних екосистемах, які гідродинамічно пов’язані зі ставками-
охолоджувачами та іншими технологічними водоймищами АЕС, з яких
“станційні” (ті, які надходять у довкілля з технологічними скидами та викидами
АЕС) радіонукліди можуть переходити у річкові і зрошувальні системи.

Внаслідок вибуху ядерного реактора 4-го блоку ЧАЕС та руйнації його
захисних оболонок стався потужний викид радіоактивних речовин у
тропосферу. Сумарна активність на момент аварії в активній зоні реактора
перевищувала 210 ЕБк, при цьому активність радіонуклідів з періодом
напіврозпаду менше трьох діб становила близько 120 ЕБк [6].

За оцінками різних авторів, у зруйнованих приміщеннях 4-го блоку ЧАЕС
залишилося від 70% [14] до 95% [3] палива від вмісту його в активній зоні на
час аварії, решту разом з продуктами поділу та активації було викинуто за межі
блоку, що спричинило глобальне забруднення навколишнього середовища.

В результаті аварії на ЧАЕС в природне середовище потрапив широкий
спектр радіонуклідів, але особливу екологічну небезпеку становлять такі
тривалоіснуючі радіонукліди, як 90Sr, 137Cs, 238-240Pu та 241Am. Запас 90Sr на
території заплави р. Прип’ять у межах ЧЗВ досягнув 3,7×1013 Бк. Загальна
площа забруднення 137Cs з щільністю 37×106 Бк на 1 км2 склала 100000 км2 [4].

Радіоактивні викиди і випадання можуть потрапляти в атмосферу і
переміщуватися з потоками повітря. Частинки аерозолі і пилу, що містять
радіонукліди, формують радіоактивну хмару і з вітром рухаються у просторі.
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При надходженні радіонуклідів з аерозольними випадіннями на водну
поверхню з часом вони поступово мігрують з поверхні у більш глибокі шари,
значна їхня кількість переміщується у просторі з поверхневими водами. Ріки і
дотепер залишаються основними транспортними системами перенесення
забруднень. В результаті аварії на ЧАЕС радіоактивне забруднення водних
об’єктів відбувалося як внаслідок прямих випадінь радіоактивних аерозолів, так
і за рахунок вторинних ефектів змиву з поверхонь водозборів, перетікання із
більш забруднених об’єктів до чистіших, а також внаслідок масообміну між
донними відкладами та водними масами.

Впродовж перших післяаварійних тижнів у ріках Прип’ять, Тетерів,
Ірпінь, Дніпро, навіть на відстані у декілька десятків кілометрів від ЧАЕС, рівні
забруднення вод перевищували санітарні норми у десятки, сотні і навіть у
тисячі разів. Найбільш високі рівні забруднення у воді спостерігалися у
р. Прип’ять біля м. Чорнобиля, де активність води за 131І досягала 4440 Бк/л. З
часом основними компонентами радіоактивного забруднення водних екосистем
стали 137Cs і 90Sr, їхні концентрації у Дніпровській водній системі спостерігали
на відносно низьких рівнях, тимчасово підвищуючись у ріках під час весняних
повеней і дощів і перш за все 90Sr, який є основним компонентом вторинного
радіонуклідного забруднення Дніпровської водної системи. Найбільш
забрудненими виявились заплавні території р. Прип’ять у межах ЧЗВ. Саме
вони стали основними об’єктами радіаційного контролю і водоохоронних
заходів, які тривають упродовж всього післяаварійного періоду [13].

Розподіл радіонуклідів серед компонентів екосистеми прісноводної
водойми описують коефіцієнтом накопичення – відношенням питомої
активності радіонуклідів у системах: «вода – донні відклади», «вода –
 гідробіонти», «донні відклади – гідробіонти» тощо. Численними
дослідженнями встановлено значну активність радіонуклідів у донних
відкладах та гідробіонтах прісноводних водойм, яка перевищує їхні активності
у воді у 10 разів і більше, а в гідробіонтах – у сотні і тисячі разів [ 2].

Накопичувальна здатність прісноводної біоти залежить від концентрації
біомаси в одиниці об’єму води. Що вищий вміст біомаси в 1 м3 води, то більша
частка активності радіонуклідів може бути зосереджена в біотичній складовій
водойми [9]. При високих концентраціях біомаси – від 10 г/м3 і вище –  і
значних коефіцієнтах накопичення радіонуклідів, властивих гідробіонтам,
можна очікувати значного концентрування всього запасу радіонуклідів саме в
біомасі. Щодо прісноводних водойм, то така ситуація властива прибережним
нагінним зонам.
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 Зообентос, як група гідробіонтів, що населяє найбільш забруднені
радіонуклідами екологічні зони водойм, є важливим елементом
радіоекологічного моніторингу водних екосистем. Моніторинг вмісту γ-
випромінюючих радіонуклідів у масових видах макрозообентосу на полігонних
водоймах ЧЗВ (затока р. Прип’ять у колишньої поромної переправи на шосе
Речиця – Довляди і оз. Плоске біля с. Вепри) виконуються починаючи з літа
1986 р. Дані про радіоактивність бентосних безхребетних в доаварійний період
в цих районах практично відсутні. Існують відомості, що γ-радіоактивність
живородки Viviparus sp. з р. Прип’ять близько ЧАЕС в 1976 р. складала 0,13–
0,23 Бк/кг, а в 1979 р. – 2–8 Бк/кг [7].

За 27 років після катастрофи внаслідок природних процесів та
протирадіаційних заходів, які застосовуються, радіаційна ситуація на
забрудненій території України поліпшилася.

Про це свідчать дослідження які виконувались в період з 1998 – 2010 р. в
оз. Азбучин, Янівському затоні, оз. Глибокому, Далекому-1, р. Уж та Прип’ять.
Як контрольні водойми для порівняльних цитогенетичних і гематологічних
досліджень використовували озера з фоновим рівнем радіонуклідного
забруднення, розташованих в Києві та його околицях – Вирлиця, Опечінь,
Підбірна, ставки Голосіївського лісу та р. Альта м. Переяслав-Хмельницького.
Біологічнbq об’єктом дослідження прісноводний молюск ставковик звичайний
(Lymnaea stagnalis Linne, 1758).

Потужність поглинутої дози для дорослих черевоногих молюсків за рахунок
зовнішніх і внутрішніх джерел опомінення за період дослідження реєстрували від
максимального значення 85 кГр/год в оз. Глибоке до мінімального значення 0,3
мкГр/год в р. Уж, контрольні водойми від 0,03-0,04 мкГр/год.

Виконані цитогенетичні дослідження в тканинах ембріонів ставковика
звичайного свідчать про підвищений рівень аберацій хромосом у безхребетних
замкнутих водойм зони відчуження порівняно з молюсками озер Києва та
Київської області з фоновим рівнем радіонуклідного забруднення. За період
дослідження найбільші значення зареєстровані для безхребетних оз. Глибоке, в
клітинах яких частота аберацій в 2001 р. досягала 27%, що більш ніж у 10 разів
перевищує рівень спонтанного мутагенезу для гідробіонтів. Для молюсків
контрольних озер цей показник дорівнював у середньому близько 1,5%, з
максимальними значеннями до 2,3%.

Упродовж 1998-2010 рр. відмічена тенденція зниження частоти
хромосомних аберацій в ембріонах ставковиків, відібраних у замкнутих
водоймах зони відчуження. Аналіз наявних даних дозволив отримати
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прогнозовані оцінки зниження частоти хромосомних аберацій у молюсків
досліджуваних водойм до спонтанного рівня (2,0-2,05%) [12] який притаманний
водним організмам в умовах природного радіаційного фону.

Порівняльний аналіз складу формених елементів гемолімфи ставковика
звичайного показав, що в молюсків із водойм зони відчуження частка мертвих
агранулоцитів становить 43,8%, а кількість фагоцитів – 45,0%. Кількість
молодих амебоцитів була невисокою – до 20%. Що стосується показників у
молюсків водних об’єктів із фоновим рівнем радіонуклідного забруднення то
дані були значно нижчі і становлять відповідно в середньому близь 5,3 і 4,2%.
Кількість молодих форм амебоцитів досягала майже 89,6%. Загалом, аналіз
формених елементів мантійної рідини досліджених ставковиків, свідчить про
істотну зміну складу гемолімфи молюсків із найбільш забруднених озер Зони
відчуження. Звичайно процеси самоочищення водойм відбуваються вкрай
повільно, а прогнозування самоочищення озер які мали максимальне
радіонуклідне забруднення відбудеться лише в 60-70 роках поточного
століття.

Ці знання студенти спеціальності «Географія» мають отримати під час
вивчення курсу «Геоекологія». Для поглибленого засвоєння даних знань
використовують лекції, практичні, лабораторні, екскурсії. Також засвоєння
даного курсу є значним підґрунтям для написання курсових, бакалаврських,
магістерських робіт. У студентів значно проявляється креативність у
висловлюваннях власних думок, вони самостійно прогнозують можливий
подальший розвиток і зміни геосистем за антропогенних трансформацій, вдало
роблять заключення та формують відповідні висновки.

Отже, результати досліджень переконують, що радіонуклідне
забруднення Зони відчуження продовжує становити екологічну небезпеку,
спричинює негативний вплив на біосистеми. У зв’язку з цим цілком очевидна
необхідність подальших досліджень стану біосистем різних рівнів організації,
життєдіяльність яких є основою колообігу речовин та енергії і формування
якості води у водних екосистемах Чорнобильської техногенної радіонуклідної
аномалії та розробка системної роботи з студентами з даного питання.
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МЕТОДИЧНО-ПРИКЛАДНІ ПОЛОЖЕННЯ ІДЕНТИФІКАЦІЇ
БЕРЕГОВИХ ГЕОСИСТЕМ ВЕЛИКИХ ВОДОСХОВИЩ

Діброва І.О.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Стан проблеми та аналіз публікацій. Підходам і принципам
об’єктивного аналізу ландшафтно-територіальних структур берегової зони
великих рівнинних водосховищ з огляду на необхідність оптимізації
природокористування у цій зоні було присвячено низку праць [1-3]. У них, по-
перше, запропонована систематизація сучасних фізико-географічних процесів
як важлива вихідна науково-методична розробка, по-друге, подана класифікація
берегових ландшафтних ярусів і смуг цих ярусів, по-третє, складена досить
ємна класифікація берегових каркасних меж. З урахуванням розробок і інших
науковців було визначено необхідність у створенні комплексної методики
ідентифікації берегових геосистем, застосовної для подальшої оптимізації
природокористування у межах конкретних водойм.

Постановка завдання. Основним завданням цієї статті є розкриття
змісту складників методики ідентифікації геосистем та її апробація на
прикладі тестових ділянок берегової зони Київського водосховища.

Основні результати. Актуальність даної тематики полягає в надмірній
експлуатації ресурсів берегової зони великих рівнинних водосховищ та
ненормованому антропогенному навантаженні на її складові частини. Для
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об’єктивної оцінки сучасного стану берегової зони великих водойм (наприклад,
Київського водосховища), а також прийнятті й реалізації ефективних
оптимізаційних рішень необхідною постає методика ідентифікації берегових
геосистем, яка проводиться з позицій конструктивної географії, ландшафтної
екології та гідроінвайронментології. Загалом під ідентифікацією геосистем
берегової зони розуміється полікритеріальний аналітично-прикладний процес
взаємопов’язаних між собою та взаємодоповнюючих операцій-складників,
серед яких вирізняють етапи геотонного, хоричного структурування та
геоекологічно-функціонального районування. Стисло оглянемо їх, зважаючи на
вже існуючі науково-методичні розробки (див. праці [1-3]).

На першому етапі методики ідентифікації берегова зона великих
рівнинних водосховищ розглядається як певний тип ландшафтної макромежі у
вигляді буферної геосистеми, який названо береговим макрогеотоном.
Структурування останнього представлене просторовим виділенням меж та
основних субструктур (мезогеотонів): узбережної, прибережної й
хвилеприбійної підзони, а також додаткових мета-теральної (заузбережної) та
інфра-аква-теральної підзон.

В основі другого етапу методики ідентифікації покладено
трансформований до об’єкта досліджень позиційно-динамічний принцип, який
найбільше відповідає структуротворним відношенням в береговій зоні (при
його певному доповненні парагенетичним і генетико-морфологічним підходами
і зважанні на відношення гідрофункціонування та наявність аква-теральної
частини берегового макрогеотону). При цьому, з урахуванням певних критеріїв
просторово виділяються різнорангові природні геосистеми. На макрорівні
вирізняють берегові парадинамічні райони з їх складовими частинами
(підрайонами),  на мезорівні – берегові ландшафтні яруси,  на мікрорівні –
берегові ландшафтні смуги.

За вагоме методичне підґрунтя хоричного структурування править
розроблена типологічна класифікація ландшафтних меж берегової зони як
класифікація берегових каркасних меж (динаміки геосистем) цієї зони. Вона
вирізняє 16 таксонів – від гіперкласу (найбільшого) до варіанта (найменшого)
каркасних меж, систематизуючи їх за структуротворним впливом й іншими
визначеними атрибутами з урахуванням безпосередньої приуроченості меж до
певної берегової структури та її потоків і зв’язків.

Як відмічалося вище, таксонами хоричного структурування берегової
зони великих рівнинних водосховищ, що домінантно відображають природну
підсистему позиційно-динамічної ландшафтно-територіальної структури, є
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оригінальні берегові ландшафтні парадинамічні райони, яруси та смуги.
Аналіз їх позиційної динаміки представлений у вигляді розробленої
класифікації, яка включає 15 таксонів – від гіперкласу (найбільшого) до
варіанта (найменшого). Вона характеризує позиційні атрибути берегових
геосистем, особливості їх динаміки, у т.ч. наслідки динамічних процесів і
явищ, що в них протікають.

Етап геоекологічно-функціонального районування представлений
тематичною систематизацією і відтворенням хоричної структури берегової зони
водосховищ у взаємопоєднанні всіх її генезисних підсистем і каркасних меж і
на основі домінантного відображення позиційно-динамічних структуротворних
відношень (з додатковим урахуванням геотонних й парагенетичних) –
модельним вирізненням і тестуванням рівня стану певних таксонів
районування. При цьому, розрізняють три його складові: ініціальне
структурування, параметризацію та оцінювально-функціональне
структурування берегової зони водосховищ.

На етапі ініціального структурування берегова зона розглядається як
мезогеосистема, утворена перетином “базової” берегової природної підсистеми
(таксонів хоричного структурування) природно-антропогенною і
антропогенною та об’єднанням всіх трьох підсистем з підсистемою каркасних
меж.

На етапі параметризації визначається рівень стану всіх позиційно заданих
структурних складників берегової зони, включаючи таксони районування.
Важливими в цьому відношенні постають запропоновані способи та критерії
визначення основних різновидів стійкості природних геосистем, зокрема
фазово-антропізаційної. Вона зумовлюється ступенем антропізації та
віддзеркалює міру “залишкової” здатності природних геосистем до
саморегуляції й встановлюється за індексом такої стійкості. Докладніше про
індекс фазово-антропізаційної стійкості (ІФАС(ПБЗ)), у т.ч. унормований
індекс антропізації геосистем (УІантр), та методику його визначення
викладено у монографії В.М. Самойленка та І.О. Діброви. За значеннями
індексу фазово-антропізаційної стійкості (ІФАС(ПБЗ)) запропоновано і
відповідні категорії фазово-антропізаційної стійкості геосистем як категорії їх
здатності до саморегуляції (рівні стану берегових природних геосистем за
ознакою здатності до саморегуляції): гранично слабка (ГСЛ, при
ІФАС(ПБЗ)<11,0%), вельми слабка (ВСЛ, при ІФАС(ПБЗ) – 11,0-25,9% ), слабка
(СЛ, при ІФАС(ПБЗ) – 26,0-34,9%), послаблена (ПС, при ІФАС(ПБЗ) – 35,0-
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46,9%), середня (СР, при ІФАС(ПБЗ) – 47,0-61,9%), сильна (С, при ІФАС(ПБЗ) –
62,0-85,9%), вельми сильна (ВС, при ІФАС(ПБЗ)≥ 86%).

На етапі оцінювально-функціонального структурування вирізняються
власне таксони геоекологічно-функціонального районування берегової зони
водосховищ як природно-антропогенні геосистеми, що синергічно синтезують
всі три їх підсистеми з урахуванням каркасних меж та геотонних структур. За
основу районування правлять результати хоричного структурування, які
доповнюються додатковим вирізненням в межах берегових парадинамічних
районів підрайонів (за макроекспозицією та позицією стосовно акваторії та
міжрайонних меж), секторів чи ділянок (басейнових – для смуг вододільно-
рівнинних, вододільно-терасових і схилових ярусів; парагенетичних – для смуг
терасових, терасово-заплавних, заплавних і заплавно-дельтових ярусів); у т.ч.
результатами геотонного структурування з розширенням при необхідності меж
районів за рахунок елементів як мета-теральної, так і інфра-аква-теральної
підзони та типізації всіх різногенезисних геосистем берегової зони, включаючи
їх межі й оцінки рівня стану.

У відношенні берегової зони Київського водосховища було вибірково
проаналізовано й протестовано ділянки, що прилягають до озерної частини
водойми. Зазначене тестування проведене в цілому із задовільними
результатами на основі створеного інформаційного базису щодо даного
водосховища.

При цьому, по-перше, як видно на рис. 1, вирізнено 10 берегових
парадинамічних районів, які власне формують узбережно-прибережну
територію: 1) Деснянсько-Дніпровський; 2) Дніпровсько-Ірпінський; 3)
Ірпінсько-Козький; 4) Козько-Ратуський; 5) Ратусько-Жидоцький; 6)
Жидоцько-Тетерівський; 7) Тетерівсько-Узький; 8) Узько-Прип’ятський; 9)
Прип’ятсько-Брагінський; 10) Брагінсько-Дніпровський.

По-друге, для п’яти районів та їх підрайонів озерної області
водосховища проведено тестове вирізнення та типізацію берегових ярусів та
їх смуг з урахуванням каркасних меж (детальніше про це відмічено у працях
[1-3]).

По-третє, згідно рис. 2, тестово визначено рівень стану 65 берегових
ландшафтних ярусів як таксонів геоекологічно-функціонального районування
за ознаками їх фазово-антропізаційної стійкості. Все це засвідчило
обґрунтованість і правомірність запропонованих принципових підходів,
зважаючи на необхідність подальшого їх удосконалення та розвитку з метою
прикладного застосування.
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Умовні позначення:
1…10 – номери берегових
районів (назви – у тексті);
― •  ― – суходільні межі
берегової зони
― – суходільні міжрайонні
гідрогенні межі

Плеса:  І –  головне;  ІІ –
крайові: Дніпровське (ІІ-
А), Прип’ятське (ІІ-Б),
Тетерівське (ІІ-В)

Райони озерної області: 1 –
глибоководний, 2 –
обмеженого хвилювання, 3
– відмілий; 4 – річкова
область.

– відмілини
та острови
– мілководдя
–
глибоководдя
– затоплене
русло

Рис. 1. Тестування методики ідентифікації геосистем берегової зони
водосховищ: берегові парадинамічні райони (БПР) Київського водосховища

Для покращення ситуації в береговій зоні великих рівнинних водосховищ
(у т.ч. Київського водосховища) важливими постають рекомендації з
ідентифікації геосистем (за вказаним вище алгоритмом дослідження) та
визначення шляхів оптимізації природокористування (варіанти комбінаційного
складу природоохоронних заходів, їх черговість і територіальна прив’язка).
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Вирізнення та тестування
рівня стану суходільних
берегових ландшафтних
ярусів за ознаками їх фазово-
антропізаційної стійкості
(різним кольором зображено
Дніпровсько-Ірпінський,
Ірпінсько-Козький і Козько-
Ратуський БПР – №№ 2, 3 і 4
на схемі рис.1)

Умовні позначення:
2-СР, 5-С…– номери берегових
ярусів і абревіатури їх здатності
до саморегуляції (див. текст)
І – межа "суходіл – акваторія"
ІІ – суходільні міжрайонні межі
ІІІ – суходільні межі БЗ
― •  ― –  суходільні межі
підрайонів
--- і ••• – межі ярусів різного
класу

Рис. 2. Приклад тестового геоекологічно-функціонального районування
берегової зони водосховищ

Висновки. Уперше обґрунтовано та розроблено методику ідентифікації
геосистем берегової зони великих рівнинних водосховищ для оптимізації
природокористування. Її апробація проведена в цілому із задовільними
результатами на прикладі тестових ділянок берегової зони Київського
водосховища.
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ОПАСНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ЯВЛЕНИЯ В КРЫМУ

Змерзлая К.С.
Таврический национальный университет им. В. И. Вернадского

Крымский полуостров является частью Причерноморья со своими
региональными особенностями. Разнообразие ландшафтов, контрастность
природных условий и их пространственно-временная изменчивость
способствуют проявлению на территории полуострова многих опасных
природных процессов. Они связанны с особенностями географического
расположения, климата, рельефа полуострова, замкнутости моря. К счастью,
многие природные опасности здесь не случаются, и все же анализ мирового
опыта свидетельствует об активизации стихийных процессов, неблагоприятных
для жизнедеятельности населения. Оказалось, что наиболее часто в Крыму
происходят природные катастрофы, связанные с геологическими процессами
такие как оползни, сели, а также шторма, штормовые ветры, лесные пожары.

В Крыму природные опасные явления можно разделить на:
- явления мгновенной угрозы жизни и здоровью: селевые паводки, сход
снежных лавин.
- явления, которые угрожают жизни и хозяйству: сейсмическая опасность,
шторма, гололед, грозы, иные опасные животные (переносчики бешенства),
природно-очаговые болезни.
- явления, которые угрожают хозяйству и жилищу человека: оползни,
карстовые процессы, ветровая эрозия, пыльные бури, изморозь, град, засухи

Штормовые ветры и сопутствующие им штормовые волны входят в первую
четверку доминирующих в регионе опасных природных явлений. Шторм 11
ноября 2007 г. стал причиной беспрецедентной серии кораблекрушений и других
чрезвычайных событий в Азовском и Черном морях: за один день затонули пять
судов, включая три сухогруза с серой и танкер с мазутом; еще четыре судна сели
на мель. Скорость ветра в Керченском проливе достигала 32 м·с–1, а волнение
моря – 6-7 баллов (волны высотой 4-9 м) [2].

Селевые процессы в Крыму занимают около на 9% территории. Наиболее
интенсивно селевые паводки и оползни проявляются на Южном берегу Крыма
(рис.), нанося ущерб населенным пунктам и инфраструктуре побережья, а
также изменяет естественные ландшафты. Сели приносят значительный
материальный ущерб, так как грязекаменные отложения заносят сады,
разрушают дороги, мосты, приречные постройки. Человеческая деятельность
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увеличивает интенсивность и ущерб от селевого потока вследствие
уничтожения растительности на горных склонах (выпас, вырубка);
необдуманной застройки (например, долины реки). Вследствие деятельности
селевого паводка на южнобережье, возникшей при прохождении на реке
Кутлак, в районе села Весёлое погибло 20 человек. В устье реки Шелен
селевым потоком были занесены значительные площади виноградников, садов
[3, 4]. Пик активности селевых паводков ожидается на 2012-2014 гг.

Засушливое лето 2012 года сопровождалось аномально высокими
температурами, сделало проблему природных пожаров и борьбу с ними
особенно актуальной. Один из самых крупных произошел в Ялтинском горно-
лесном заповеднике. Материальный ущерб составил около 10 тыс. грн.

Но всё же можно сказать, что на территории Крымского полуострова
значительная часть из опасных природных явлений не достигает уровня
катастроф и в целом можно говорить об относительно небольшой
рискогенности территории, при возможности возникновения чрезвычайных
ситуаций. На сегодняшний день в Крыму практически не ведется статистика и
учет природных опасностей. Для оценки риска от природных катастроф, можно
использовать только метод аналогии с миром, тем самым моделируя, что может
произойти и на полуострове.

Мною планируется дальнейшее изучение этой темы на материале
Причерноморского региона и сбор конкретной информации, как по частоте
проявления природных катастроф, так и по мерам их предупреждения или
сокращения вреда и ущерба. Акцент планируется делать не только на подсчетах
материального ущерба, сколько на экологических последствиях стихийных
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бедствий, которые проявляются как в трансформациях ландшафтов, так и
сказываются на здоровье людей. Некоторые исследования в этом отношении
намечены в работах С.М. Мягкова (МГУ), С.Ф. Доценко и В.А. Иванова (работа
«Природные катастрофы Азово-Черноморского региона»), в книге В.А. Бокова,
Л.А. Багровой, А.С. Тихонова и В.О. Смирнова «Оценка экологический
опасностей и рисков».
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ОСОБЛИВОСТІ МАКРО- І МІКРОМОРФОЛОГІЧНОЇ БУДОВИ
ҐРУНТІВ ЗАБРУДНЕНИХ ВИКИДАМИ ПІДПРИЄМСТВ ЧОРНОЇ

МЕТАЛУРГІЇ

Кармазиненко С.П.
Інститут географії НАН України

Ґрунти є індикатором забруднення навколишнього природнього
середовища. У багатьох промислових містах України основним джерелом
забруднення є техногенні викиди підприємств чорної металургії, серед яких
перше місце займають іони важких металів.

Впродовж 2010-2011 рр. автором разом із колегами з Інституту НАНУ:
геохімії, мінералогії і рудоутворення (Кураєва І.В., Войтюк Ю.Ю.) та
Державної установи Інститут геохімії навколишнього середовища НАН
України (Манічев В.Й.) проведені ґрунтово-геохімічні дослідження сучасних
відкладів міст Маріуполя і Алчевська. У 2012 році було проведені дослідження
давнього і сучасного ґрунтового покриву м. Маріуполь і прилеглих територій у
під час виконання проекту «Дослідження давніх і сучасних ґрунтів як
індикаторів змін екологічного стану природного середовища» (Грант
Президента України для обдарованої молоді на 2012 рік).
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Під час проведених досліджень було встановлено, що ґрунти і відклади у
містах Алчевськ і Маріуполь зазнають значного техногенного навантаження на
їх профілі під впливом викидів металургійних комбінатів, що підтверджується
як даними спектрального аналізу (наприклад, у ґрунтах м. Маріуполь вміст
іонів важких металів значно перевищує граничнодопустимі концентрації: Pb –
13,5 разів (400 мг/кг), Сr – 10 (1000 мг/кг), Zn – 6,6 (2000 мг/кг), Мо – 6
(30 мг/кг)) так макро- і мікроморфологічно (значна кількість видимих під
мікроскопом часточок вугілля, шлаку, скла тощо).

Саме тому виникла потреба проаналізувати, як викиди підприємств,
зокрема чорної металургії, впливають на особливості макро- і
мікроморфологічної будови ґрунтів.

Вивченню питань генезису ґрунтів, їх морфо- і мікроморфологічним
особливостям, що зазнають антропогенового впливу присвячений ряд робіт, у
тому числі і автора (Белова, 1997; Войтюк та ін. 2011, 2012; Добровольский,
1988; Кармазиненко, 2010, Кармазиненко, Манічев, 2011, 2012; Кармазиненко и
др. 2011, 2012, 2013; Кураєва та ін. 2011).

Для прикладу наведемо, результати макро- і мікроморфологічних
досліджень ґрунтів двох розрізів м. Алчевська та особливості визначення їх
генезису у зв’язку із забрудненням викидами металургійного комбінату.

Ґрунти двох розрізів характеризуються такими макроморфологічними
ознаками: темно-сірий колір профілю, грудкувата структура, поступовий
перехід між генетичними горизонтами (Н/k, Нрk, Рh(k), Р), реакція з 10%
розчином соляної кислоти. За цими ознаками вони є найбільш подібними до
чорноземів звичайних малопотужних (0,50 м).

Мікроморфологічно (Рис. 1, 2) для матеріалу із гумусових (Н/k)
горизонтів характерним є наявність значної кількості техногенного матеріалу
(15-20% площі шліфа – розріз №1, 25-35% – розріз №2). Внаслідок наявності
часточок шлаків, поодинокими є мікроділянки шліфа із складними
мікроагрегатами І-ІІ порядку розділених звивистими порами. Техногенні
викиди представлені переважно утвореннями сферичної форми (стекляні
шарики), а також часточками шлаків неправильної форми і металів різного
розміру (алевритового і дрібнопилуватого) на фоні органо-глинистої плазми.
Для верхніх перехідних горизонтів двох розрізів характерна також наявність
слідів техногенних викидів, але їх масштаби прояву значно менші. У Нрk
горизонті розріз №1 техногенний матеріал викидів металургійного комбінату
спостерігається у вигляді поодиноких утворень (металічні лусочки, шарики).
На мікроділянках між зернами теригенного кварцу (розріз №2) часто
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відзначається наявність включень чорного кольору (металічні утворення), які є
техногенним матеріалом. Для нижніх перехідних горизонтів (Рh(k)) обох
розчисток наявні поодинокі включення техногенного матеріалу.

Н/k: а – складні мікроагрегати І-ІІ порядку розділені звивистими порами, часточки шлаків; б
– техногенні викиди сферичної форми; в – органо-глиниста плазма, часточки шлаків; г –
пилувато-плазмова мікробудова; д – скупчення мікро- і дрібнокристалічного кальциту у
плазмі; Нрk:  е – концентрація гумусово-глинистої речовини у формі округлих скупчень,
залізисто-мангановий мікроорштейн; є – просочення плазми залізисто-глинистою
речовиною, залізисто-манганові мікроорштейни; ж – концентрація залізисто-глинистої
речовини у формі мікроорштейнів неправильної форми; з – екскременти ґрунтової фауни; и –
техногенний матеріал; і – концентрація дрібнокристалічного кальциту у порі; ї – скупчення
мікро- і дрібнокристалічного кальциту у плазмі; Рh(k):  й – рівномірне просочення плазми
залізисто-глинистою речовиною; к – концентрація залізисто-глинистої речовини у формі
складних мікроагрегатів І-ІІ порядку розділених звивистими порами; л – техногенний
матеріал; м – концентрація мікро- і дрібнокристалічного кальциту у порах та плазмі; (а – в, е
– и, й – л – нік. II, г, д, і, ї, м – нік. +, збільшення 100).

Рис. 1. Мікробудова сучасного ґрунту м. Алчевська (розчистка №1).
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Н/k:  а – складні мікроагрегати І-ІІ порядку розділені порами, часточки шлаків; б – округла
сегрегація органо-глинистої речовини; в – рівномірне просочення плазми органо-глинистою
речовиною, напіврозкладені рослинні рештки, техногенний матеріал; г – зерна мінерального
скелету упаковані в органо-глинисту плазму, поодинокі зерна залізистої групи (гетит,
гематит), мікроорштейни, часточки шлаків і стекла; д –  часточки шлаків; е –  пилувато-
плазмова мікробудова, округлі скупчення мікрокристалічного кальциту у плазмі; Нрk: є, ж –
зерна скелету оточені залізисто-глинистою речовиною і матеріалом техногенного характеру;
з – залізисто-глиниста плазма; и – плазмово-піщана мікробудова; і – концентрація зерен
крупно- дрібно- і мікрокристалічного кальциту у плазмі; Рh(k):  ї – мікроділянки із
рівномірним просоченням плазми органо-глинистою речовиною, часточки техногенного
матеріалу; й – рівномірне просочення плазми органо-залізисто-глинистою речовиною; к –
упакування піщаних зерен в залізисто-глинисту плазму; л – мікроділянки просочені
мікрокристалічним кальцитом на фоні плазмово-піщаної мікробудови; м – рівномірне
просочення плазми мікрокристалічним кальцитом; (а – д, є – з, ї – к – нік. II, в, и, і, л, м – нік.
+, збільшення 100).

Рис. 2. Мікробудова сучасного ґрунту м. Алчевська (розчистка №2).

Проведені макро- і мікроморфологічні дослідження ґрунтів двох розрізів
підтверджують значне техногенне навантаження на їх профілі. Це
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підтверджується наявністю значної кількості видимих під мікроскопом
часточок шлаків, вугілля, скла та ін. та відображається в їх макро- і
мікроморфологічних ознаках. За такими макро- і мікроморфологічними
ознаками як темно-сірий колір, грудкувата структура, поступовий перехід між
генетичними горизонтами, просочення плазми кальцитом ґрунти є найбільш
подібним до чорноземів звичайних, що залягають на щільних безкарбонатних
алевролитистих сланцях палеогенового (еоцен-олігоценового) віку. Внаслідок
забрудненості викидами металургійних комбінатів у ґрунтах відсутні, або
слабко проявляються такі макро- і мікроморфологічні ознаки, як наявність
кротовин, складних мікроагрегатів, пор та ін., що характерні для
чорноземоподібних ґрунтів (Кармазиненко, Манічев, 2011, 2012; Кармазиненко
и др. 2011, 2012, 2013).

Визначення генезису і типів сучасних ґрунтів на основі вивчення
особливостей їх макро- і мікробудови дозволяє не тільки оцінити ступінь
забруднення досліджуваних об’єктів полютантами, а й правильно розробити
систему заходів щодо зниження їх вмісту (використання природних та інших
сорбентів, глинування, фітомеліорація, вапнування, внесення органічних і
мінеральних добрив, промивка ґрунтів, видалення забруднюючого шару та ін. –
Дабахов и др., 2005; Кураєва та ін., 2011) та оптимізації довкілля загалом.
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ПЛАНУВАННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ МАЛИХ БАСЕЙНОВИХ
СИСТЕМ (НА ПРИКЛАДІ БАСЕЙНІВ ГУКОВА, ДЕРЕЛУЮ ТА

ВИЖЕНКИ)

Кирилюк О.В., Кирилюк С.М.
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Проблемам сталого розвитку України, окремих регіонів та плануванням
їх оптимального розвитку присвячено чимало праць науковців. Так, з метою
отримання найбільш узагальнюючих висновків, прийняття стратегічних рішень
щодо управління розвитком розроблений Індекс збалансованості розвитку,
побудований на основі розрахунків 8 окремих індексів. Для Чернівецької
області цей індекс становить 0,85 і характеризується як середній. У той же час
відповідно до Світового центру даних з геоінформатики та сталого розвитку
Індекс сталого розвитку становив 0,482 у 2009 році, а у 2011 – 0,762. Згідно цих
даних область можна охарактеризувати як відносно збалансовану за
економічним, екологічним та соціальним вимірами. Але ці значення не дають
повного уявлення про ситуацію у конкретному адміністративному районі. Ми ж
пропонуємо проводити оцінку готовності регіону до збалансованого розвитку
та розробку планувально-управлінських рішень за басейновим принципом.

Відповідно до Проекту Закону України «Про Концепцію переходу
України до сталого розвитку» одним із пріоритетних напрямів розвитку
регіонів по відношенню до водних ресурсів є подальший розвиток басейнового
принципу управління ресурсами, відновлення природного режиму
функціонування малих річок та обмеження господарської діяльності на
водозбірній площі і особливо на територіях витоків та водоохоронних зон.
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Для досліджуваних басейнових систем з метою аналізу геоекологічних
проблем та передумов стійкого розвитку пропонується використати SWOT-
аналіз. Даний метод використовується у стратегічному плануванні та
заключається у поділі факторів та явищ на чотири категорії: Strengths (Сильні
сторони), Weaknesses (Слабкі сторони), Opportunities (Можливості), Threats
(Загрози). SWOT-аналіз не містить жодних економічних категорій, тому його
можна застосовувати для побудови стратегій у найрізноманітніших галузях
діяльності людини. Для розв’язання усіх проблем, пов’язаних із плануванням
території та забезпеченням сталого розвитку, необхідні відповідна наукова база
та підготовка кваліфікованих кадрів. Наукові знання повинні забезпечуватися у
різних формах, але найважливіше значення мають національні бази даних, які
містять мінімально необхідну гідрологічну інформацію та відомості про
використання ресурсів.

Виділено чинники, які на нашу думку, є інформативними щодо стану
басейнової системи з позиції її можливого сталого розвитку (якщо брати до
уваги її природну складову). До них віднесли: трансформацію річкової мережі
(за довжиною та кількістю приток різного порядку), антропогенну
перетвореність, конфлікти природокористування (за кількісним, динамічним
показником та інтенсивністю), ерозійну небезпечність, оцінку заплави (за
типом використання), небезпеку прояву руслових процесів, гідроморфологічну
оцінку стану русла та прибережної рослинності (за класами якості), оцінку
землекористування та ступінь вивченості басейну.

На основі зазначених вище характеристик створений алгоритм Еколого-
гідроморфологічної оцінки басейну річки для цілей сталого розвитку,  згідно з
яким оцінка території будь-якого басейну проводиться в умовних балах (від 15
до 51). Зважаючи на це, зроблено поділ на три категорії стосовно
перспективності сталого розвитку в ув’язці зі SWOT-аналізом: райони значних
проблем сталого розвитку, райони помірних проблем сталого розвитку, райони
сприятливі для сталого розвитку. Для побудови картограм сталого розвитку
малих річкових басейнів згідно із розробленим алгоритмом створено
програмний продукт у середовищі розробки Net Beans (Java). Його можливості
полягають у зніманні даних відповідно до блоків алгоритму з топографічних
карт, аеро- та космознімків; занесенні даних до бази даних; виведенні
інтегральних показників оцінки та побудові результуючих ізолінійних
картографічних моделей.

Райони значних проблем сталого розвитку (менше 26 балів) для
стійкого розвитку згідно зі SWOT-аналізом геоекологічних проблем та
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передумов стійкого розвитку характеризуються практичною відсутністю
сильних сторін та можливостей і наявністю слабких сторін та загроз.
Трансформація річкової мережі як за кількісним показником, так і за довжиною
– помірна та значна. Щодо перетвореності території людиною та технікою, то
тут переважають сильно перетворені та дуже сильно перетворені території.
Конфлікти природокористування характеризуються як стабільні та наростаючі
за динамікою, сильні та дуже сильні за інтенсивністю та 4-5-ма за кількістю (на
порівняно малій за площею території конфліктують поселенський,
транспортний, сільськогосподарський, та рекреаційний типи
природокористування). Небезпека від прояву ерозійних процесів середня та
сильна. Заплавні території в основному забудовані, з гідротехнічними
спорудами та видозмінені. Стосовно прояву гідроекологічних небезпек, то на
територіях наявна підвищена та висока небезпека від руслових процесів, що
проявляється у змиві цінних земель, зниженні продуктивності та погіршенні
якості заплавних земель, заболочуванні заплави, затопленні та підтопленні
населених пунктів, активізації зсувних та ерозійних процесів, є високий ризик
прориву ставкових дамб тощо. У гідроморфологічному відношенні
переважають погані та дуже погані класи якості. У землекористуванні чільне
місце займають оброблювані землі та забудовані території.

Райони помірних проблем сталого розвитку (27-41 бал). У
трансформації ерозійно-руслової мережі переважають незначно та помірно-
трансформовані території. Наслідком антропогенної діяльності є перетворені та
середньо перетворені райони. Конфлікти природокористування проявляють
себе як нестабільні, слабкі та 3-4-компонентні (за динамікою, інтенсивністю та
кількістю відповідно). Ерозійна небезпечність проявляє себе як мінімальна та
слабка. Заплава знаходиться в основному під сільськогосподарськими угіддями.
Прояв руслових процесів характеризується як слабко- та помірно небезпечний.
Серед гідроморфологічних показників мають місце добрий та задовільний клас
якості. У землекористуванні основне положення займають інші типи
рослинності, а саме лучна, різнотрав’я та рудеральні асоціації й незначна
кількість оброблюваних земель.

Райони сприятливі для сталого розвитку (більше 42 балів) мають
багато сильних сторін стосовно внутрішнього середовища та можливостей
щодо зовнішнього. Слабкі сторони внутрішнього та загрози зовнішнього
середовища практично відсутні. Трансформаційні процеси у річковій мережі
відсутні або спостерігається незначна зміна порівняно зі старими роками. Тут
наявні слабо перетворені людиною території. Серед конфліктів у
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природокористуванні варто виділити убуваючі (за динамікою), слабкі (за
інтенсивністю) та 2-3- компонентні (за кількістю). Прояв ерозійних процесів у
мережі тимчасових та постійних водотоків відсутній або мінімальний. Заплава
знаходиться у природному стані. Небезпека прояву руслових процесів відсутня
або слабка. Досліджувані гідроморфологічні параметри відносяться до
відмінного та доброго класів якості. У землекористуванні переважаюче місце
займає корінна рослинність.

Основними напрямками оптимізації природокористування для
неперспективних та мало перспективних районів та подальшого
територіального розвитку є: рекультивація порушених територій;розвиток
екологічного туризму; підвищення рівня екологічної освіченості та вихованості
місцевого населення; встановлення попереджувальних та заборонних знаків.
Існування ж незмінених антропогенезом ландшафтів у межах перспективних
районів викликає необхідність створення природоохоронних територій
місцевого значення та надання їм особливого режиму використання.

АНАЛІЗ ГЕОЕКОЛОГІЧНОЇ СИТУАЦІЇ
В БАСЕЙНІ РІЧКИ СУЧАВА (В МЕЖАХ УКРАЇНИ)

Кобилиця О.В., Паланичко О.В.
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Вивчення основних чинників руслоформування та гідроекологічних
проблем в басейні річки Сучава є актуальним питанням. Оскільки досліджувана
річка є транскордонною. Особливо цікавим для дослідження є ділянки, де річка
протікає прямо по кордону.

Річка Сучава (рис. 1) протікає в межах України та Румунії. Вона є правою
притокою Сірету і відноситься до басейну Дунаю. Для р. Сучави є
характерними весняні повені, літні дощові паводки та осінньо-зимова межень.
Річка бере початок у Східних Карпатах. Утворюється злиттям потоків Кобилара
та Ізвор на східній околиці села Шепота, що на півдні Путильського району.
Верхня Сучава (разом з Кобиларою) впродовж 32 км. становить кордон між
Україною та Румунією, лише в декількох місцях річка протікає повністю
територією України. Решта басейну Сучави (від східної околиці села Руська) –
в Румунії [3].
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Рис. 1. Басейн р. Сучави в межах України.

Проаналізувавши карти різних років, а також провівши власні
експедиційні дослідження нами було зафіксовано, що на досліджуваній ділянці
відбуваються горизонтальні переформування русла. Це значною мірою
відображається на геоекологічній ситуації у верхній частині басейну річки
Сучава. Для досліджуваної верхньої частини річки руслові процеси в
основному пов’язані з глибинною ерозією. Найбільш інтенсивно розвиваються
руслові процеси під час проходження дощових паводків і весняного водопілля.
У цей час спостерігаються інтенсивні деформації внаслідок розмиву русла,
берегів і перенесення значної кількості твердих наносів річковими потоками.
Швидкість течії зменшується, і це призводить до відкладення частин твердого
матеріалу. Тому річка тече у своїх власних або розмитих відкладах [3]. Це
викликає, в свою чергу, нестійкість русла – у паводки воно легко розмивається,
і річка, руйнуючи береги, утворює нові русла, протоки.

Для оцінки інтенсивності горизонтальних руслових деформацій нами
було застосовано гідроморфологічний аналіз [4], який є сукупністю засобів
вивчення натурних матеріалів з метою виявлення форм проявів руслових
процесів, їх закономірностей і зв’язків із руслоформуючими чинниками.
Вихідними для гідроморфологічного аналізу є картографічні матеріали,
геоморфологічна, геологічна і гідрологічна інформація. Використовуючи спосіб
накладання різночасових зйомок одна на одну, для річки Сучава була визначена
амплітуда зміщення берегової лінії за період з 1889 по 2012 рр. ГІС технології
дають можливість повною мірою скористатись належним картографічним
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матеріалом для річки Сучава. Для створення картографічної частини бази даних
нами було використано різночасові карти та дані дистанційного зондування
Землі (ДЗЗ). Топографічні карти, горизонталі і гідросітка яких відображені
більш детально, були прийняті за основу при реалізації даного вишукування.

Суть наших досліджень полягає у застосуванні методики визначення
середньої інтенсивності горизонтальних деформацій за рік (z, м/рік) на русло-
заплавному перерізі, що розраховується за формулою:

Zср = Z/N, (1)
де Z – амплітуда зміщення берегової лінії, м; N – кількість років між зйомками.
Інтенсивність деформацій русла у верхній частині річки Сучава визначається як
середнє із інтенсивності деформацій на кількох перерізах, вибраних на цій
ділянці [1].

Отримані нами результати засвідчують, що інтенсивність деформацій
коливається в межах від 1,4 м/рік до 28,7 м/рік. Для більш детального аналізу
було виділено 3 ділянки, відповідно до населених пунктів, через які протікає
річка. Наймасштабніші переформування відбулися на ділянках в межах с.
Шепіт та с. Селянин. Амплітуда зміщення берегової лінії в цих ділянках
становить від 12 м/рік до 28,7 м/рік.

Отже, можна сказати, що в верхній частині басейну р. Сучава необхідно
посилити вивчення геоекологічних проблем, оскільки річка є гірською і має
мінливий характер. Адже паводки на ній бувають досить великими, іноді навіть
катастрофічними, що в свою чергу призводить до негативних наслідків.
Завдяки більш ґрунтовним дослідженням буде можливість контролювати
ситуацію і передбачати наслідки. Необхідно укріплювати береги, щоб
паводкові води менше розмивали їх. Також варто звертати більше увагу і на
інші екологічні проблеми в басейні річки Сучава (зокрема вирубування лісів),
що в наш час посилюються.
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ РІЧКОВИХ СИСТЕМ
ТА ЇХ БАСЕЙНІВ

Ковальчук І.П.
Національний університет біоресурсів і природокористування України

Актуальність проблеми. Річки, річкові системи є найважливішим
структуроутворюючим елементом навколишнього середовища. В них
зосереджені великі запаси водних і біотичних ресурсів, що мають як
стратегічно-господарське, так і середовищеутворювальне значення. У той же
час, рівень вивченості проблем, пов'язаних з аналізом структури, стану,
функціонування, використання потенціалу річкових систем та їх басейнів є
недостатнім, а необхідність їх дослідження – дуже високою.

Стан вивченості проблеми. Річкові системи та їхні басейни в якості об'єкта
геоморфологічних досліджень виступають давно. На початкових етапах їх
вивчення головна увага приділялася питанням походження, способам утворення
річкових долин і річкових систем, їх еволюції, оцінюванні ролі ендогенних та
екзогенних факторів їх формування та розвитку. Надалі акцент був зроблений на
структурному аналізі річкових систем. У цьому напрямі завдяки роботам як
вітчизняних, так і зарубіжних вчених [1-15] були досягнуті помітні успіхи.
Зокрема, запропоновано різні класифікаційні моделі структури річкових систем –
Р. Хортона, А. Стралера, В. Філософова, Н. Ржаніцина, А. Шайдеггера, С. Шумма,
Р.Шріва, І. Гарцмана, Ю. Симонова, В. Кружаліна, Є. Черних, Б. Казанського, Л.
Коритного, Н. Матвєєва та ін, розроблені відповідні програми, що дозволяють
прогнозувати розвиток гідрологічних і геоморфологічних процесів на основі
даних аналізу складності структурної організації річкових систем (Б. Казанський,
Б.Гарцман, Л.Коритний, І. Черваньов, Б. Воробйов, С. Костриков та ін.);
запропоновані методики оцінювання масштабів розвитку трансформаційних і
деградаційних процесів у річкових системах (І. Ковальчук); обґрунтовано підходи
до визначення спрямованості та інтенсивності розвитку ерозійно-акумулятивних
процесів в різних ланках річкових систем (Н.Алексєєвський, К.Беркович,
В.Голосов, Р.Чалов, А.Чернов, А. Махинов, І.Ковальчук, О.Ободовський,
Ю.Ющенко); отримані дані про вплив ендогенних, екзогенних та антропогенних
процесів на малюнок річкових систем, їх структуру, властивості, функціонування і
геоекологічний стан; ведуться дослідження взаємозв'язків у системі «водозбір –
русло ріки», вивчаються їх наслідки для стану річкових та басейнових систем,
розробляються геоінформаційні моделі флювіальної мережі і моделюється
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розвиток в ній ерозійно-акумулятивних процесів (Б. Казанський, Б. Гарцман, В.
Самойленко, І. Ковальчук, Ю. Андрейчук, А. Михнович, О. Швець та ін),
оцінюється екологічний стан русел та їх гідроморфологічна якість (О.
Ободовський, З. Розлач, О. Ярошевич, О. Коноваленко, Ю. Ющенко, О. Кирилюк,
О. Швець, І. Ковальчук).

Результати досліджень. Зазвичай до досліджень річкових систем
підходять з трьох позицій, тобто їх розглядають як: 1) геоморфологічну
систему; 2) гідрологічну систему; 3) руслову систему [7].

У першому випадку акцент робиться на вивченні особливостей будови як
річкової системи, так і її водозбору, виявленні закономірностей поширення та
розвитку ерозійно-акумулятивних та інших видів екзогенних процесів, аналізі їх
інтенсивності, умов існування річок і збереження морфологічного вигляду русел,
визначення геоморфологічних наслідків розвитку екзогенних процесів на
водозборі для системи «водозбір – русло». Крім того, досліджуються взаємодії в
системах «схил – русло», виявляються співвідношення горизонтальних і
вертикальних деформацій русел, оцінюються тенденції і тренди зміни морфології
русел річок, річкових долин, аналізуються морфометричні та морфологічні
характеристики річкових морфосистем різних порядків і їх басейнів,
встановлюються закономірності зміни їх властивостей і режимів функціонування
у зв'язку зі зміною порядку річкової системи та ін. При цьому особлива увага
звертається на встановлення комплексу морфологічних і морфометричних
параметрів, властивих річковим системам різної потужності, що формуються в
різних природно-географічних умовах [1, 5], прогнозування змін їх стану [4, 9].

При аналізі річкової системи з гідрологічних позицій головна увага
звертається на процеси формування річкового стоку, його залежність від рангу
річки та умов водозбірного басейну [1, 5, 7]. Головними досягненнями в цьому
напрямі досліджень річкових і басейнових систем можна вважати:
- обґрунтування схем процесу формування стоку води і наносів у річково-
басейнових системах, розташованих в різних фізико-географічних умовах;
- встановлення співвідношень схилового площинного, дрібнострумкового
тимчасово-руслового, руслового і підземного стоку, їх відносної ролі;
- визначення комплексу гідрологічних характеристик річкових систем різних
порядків і ступеня їх мінливості в різних природних умовах;
- прогнозування стоку води, наносів, розчинених речовин в річкових системах
різних рангів, що функціонують у різних умовах.

При підході до річкової системи з руслознавчих позицій акцент робиться
на вивченні руслового режиму річок і процесів розвитку форм руслового
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рельєфу [6, 9, 11, 16]. З урахуванням змісту досліджень, виділяють такі їх
напрями: 1) виявлення загальних закономірностей руслового режиму річок і
створюваних ними форм руслового рельєфу; 2) вивчення руслових процесів в
локальних річкових комплексах та аналіз спрямованості деформацій русел; 3)
вивчення процесів і механізмів транспортування наносів у річкових і річково-
басейнових системах різних рангів; 4) аналіз масштабів зміни гідрологічного
режиму річок, стоку води, розчинених речовин і наносів у зв'язку зі змінами
клімату та посиленням антропогенної діяльності; 5) оцінка наслідків взаємодії
водного потоку з руслом ріки та її заплавним комплексом.

Головні результати дослідження річкових систем на різних етапах
відображені в таблиці 1.

Крім охарактеризованих успіхів, у вивченні річкових систем існує спектр
проблем, що потребують поглибленого вивчення і вирішення у найближчому
майбутньому.

У теоретичному плані до них відносимо: 1) виявлення закономірностей
просторово-часової організації річкових систем у різних геолого-тектонічних і
фізико-географічних умовах; виявлення механізмів формування річкових і
долинних систем, визначення ролі флювіальних та інших видів екзогенних
геоморфологічних процесів в еволюції долин; 2) якісний аналіз, узагальнення
результатів дослідження динаміки річкових систем, розвитку руслових і
схилових ерозійно-акумулятивних процесів; 3) удосконалення існуючих
методів досліджень річково-басейнових систем і процесів, що впливають на їх
стан; розробка нових (дистанційного зондування, геоінформаційного
моделювання, створення відповідних датчиків і т.д.) методів і технологій
дослідження; 4) виявлення циклів, трендів, тенденцій еволюції, розвитку,
динаміки і функціонування річкових систем та їх складових частин,
прогнозування їх стану в майбутньому, ревізія прогнозів, уточнення
методології прогнозування, обґрунтування технології та методик
моніторингових досліджень змін стану і функціонування річково-басейнових
систем; 5) дослідження проблем прогнозування зміни стану річкових систем,
трансформації повздовжніх профілів річок, балок та ярів, моделювання їх
розвитку; 6) розробка теоретичних і методичних питань, що відносяться до
проблеми оцінки ризику розвитку екстремальних флювіальних процесів,
прогнозування інших видів ризиків (наприклад, екологічних, господарських);
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Таблиця 1
Головні досягнення в дослідженнях річкових систем

№
п/п Суть досягнень Автор, рік

1.

1. Розробка порядкової класифікації річок.  Головна річка має
найвищий ранг від витоку до гирла. При злитті двох однорядкових
річок ранг річки збільшується на одиницю.
2. Встановлення законів будови річкових систем, співвідношення
між числом річок різних порядків, їх довжиною і площею басейну.

Р. Хортон (1948)

2. Дихотомічна схема класифікації річок у річковій системі, без
виділення головної річки. А. Стралер (1952)

3. Незалежно від А. Стралера, В.Філософов запропонував таку ж схему
порядкової класифікації для ерозійної мережі водозбору.

В.П. Философов
(1959)

4.

1. Схема порядкової класифікації ерозійної мережі – від видолинків
до річок різних порядків, відрізняється від схеми А. Стралера тим,
що порядок річкової системи збільшується і при впадінні в річку Nn
порядку поспіль двох приток нижчого порядку (Nn-1).
2. Встановлення коефіцієнтів зміни характеристик річкової системи
(довжини річок та інших параметрів) при зміні її рангу

Н.А. Ржаницын
(1960, 1985)

5.
Подальше удосконалення схеми Стралера – Філософова
(підвищення рангу системи при впадінні декількох
непорядкоутворюючих приток).

Е.А. Черных
(1971)

6.
Визначення порядку за формулою N=1+log2S1, де
N- порядок річкової системи;
S1- число водотоків і-го порядка

А. Шайдеггер
(1967)

7.

1. Річкова система як бінарне орієнтоване дерево. Концепція
магнітуд.
2.  Потужність (магнітуда)  нового потоку дорівнює сумі магнітуд
водотоків (ланок), що злилися. Зовнішні, внутрішні та гирлові ланки

Р. Шрив (1967)

8.

1. Введення ентропійних характеристик у дослідження структури
річкових систем. Вони враховують ієрархічність, впорядкованість,
підпорядкованість елементів у структурі річкової системи.
2. Топологічний підхід до відображення властивостей водозбору.

Б.А. Казанский
(1980)

9.

1. Розробка уявлення про структуру басейнової геоморфосистеми як
жорсткий каркас, що складається з тальвегів, вододілів, точок
сходження річкових долин, граней. Встановлення співвідношення
між різноранговими елементами річкових систем.
2. Типізація басейнів і річкових систем за співвідношенням
винесення, транзиту, акумуляції речовини в них (басейн-скидач,
накопичувач, транзитний басейн).

Ю.Г. Симонов
(1976)
В.И. Кружалин
(1992)
Т.Ю. Симонова
(1992)
Ю.Г.Симонов
(1997)

10

1. Використання Н-функцій К. Шеннона для опису структури графа
річкової системи;
2.  Визначення структурної міри та структурної щільності річкової
мережі.

И.Н. Гарцман,
Б.Л.Казанский,
Л.М. Корытный
(1976)
Л.М. Корытный
(2001)

11
Класифікація річок, їх русел і руслових процесів. Виявлення
закономірностей поширення різних типів річок, їх русел і руслових
процесів.

Р.С.Чалов (1979,
2008)
О.Г.Ободовський
(2001)
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12
Критеріі та результати аналізу масштабів трансформації і деградації
структури річкових систем.
Еколого-геоморфологічний аналіз річково-басейнових систем

И.П.Ковальчук,
П.И.Штойко
(1984);
І.П. Ковальчук
(1997)

13

1. Геоінформаційне моделювання флювіального рельєфу та
ерозійно-акумулятивних процесів у басейнових системах.
2. Дослідження самоорганізації флювіального рельєфу на засадах
синергетичної парадигми

И.Г. Черванев,
С.В. Костриков, Б.
Н. Воробьев
(2006)
С.В. Костриков,
И.Г. Черванев
(2010)

14 Дослідження морфологічної якості річкових русел
О.Г.Ободовський,
О.Є.Ярошевич
(2006)

У прикладному аспекті вирішенню підлягають: 1) обґрунтування
алгоритмів і проектів реконструкції річкових систем та їх складових (малих
річок), що зазнають деградації, пов'язаної з антропогенними впливами на річки
та їх басейни і глобальними та регіональними змінами клімату;
2) визначення потенціалу розвитку деформаційних процесів у заплавно-
руслових комплексах різних рангів та обґрунтування руслорегулюючих,
берегозахисних, протипаводкових заходів; 3) оптимізація меліоративного
впливу на заплавно-руслові комплекси, моніторинг та поліпшення стану і
використання меліорованих земель; 4) обґрунтування шляхів поліпшення
гідроекологічного стану річок, підвищення ефективності використання
водного, гідроенергетичного, біопродукційного, рекреаційного, мінерально-
сировинного потенціалу річково-басейнових систем; 5) створення
геоінформаційних моделей річкових і басейнових систем та їх використання в
якості інструменту управління функціонуванням, екологічним станом річково-
басейнових систем та природокористуванням в них; 6) обґрунтування заходів з
регулювання руслових процесів на судноплавних річках, забезпечення їх
транспортної та геоекологічної безпеки; 7) забезпечення басейнового
менеджменту з позицій ландшафтної гідрології та гідроекології.

Безумовно, перерахованими аспектами не вичерпується весь спектр
проблем дослідження річково-басейнових систем. До них ще можна віднести
інформаційні (створення енциклопедичних довідників, науково-популярних
видань про річкові системи тощо), освітні (підготовка фахівців для дослідження
річково-басейнових систем та управління природокористуванням в них),
виховні (зокрема, спрямовані на екологічне виховання населення, яке проживає
у басейні і впливає на його геоекологічний стан) та інші напрями досліджень і
вирішення господарських, екологічних та природоохоронних проблем.
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К ВОПРОСУ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРАНИЦ КАРСТОВЫХ ГЕОСИСТЕМ

Коржик В.П.
Национальный природный парк «Хотинский»

Карстовые процессы и сопутствующие им геоморфологические
образования распространены на более чем трети территории Украины и других
регионов мира. С карстом связан ряд специфических инженерно-
геологических, экологических и социально-экономических проблем, а его
ландшафтоформирующая роль не подлежит ни малейшему сомнению.
Необходимость активизации спелео-карстоведческих исследований
заключается не только в выявлении реальных темпов и параметров
карстогенеза как довольно динамичного геоморфологического процесса,
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охватывающего трехмерное пространство. На преобладающем кислом и
слабокислом геохимическом фоне почв лесостепной и лесной ландшафтно-
климатических зон территории карстопроявлений и карбонатных отложений
служат ареалами повышенного содержания гумусотворного гидрокарбоната
кальция, стимулирующего возрастание общего плодородия почв. К этим же
карбонатным ареалам также приурочено большинство ценных и редких
кальцефильных видов растений, способствующих существенному увеличению
степени общего фиторазнообразия. При формировании национальной экосети
спелеокарстовые территориальные образования выступают в роли ключевых и
интерактивных элементов [3].

 В связи с этим важным вопросом в карстоведении и ландшафтоведении
есть определение границ спелеокарстовых ландшафтов (геокомплексов,
геосистем; с биотической точки зрения – экосистем). Первоочередной
важнейшем методологической проблемой является задача трактовки понятия
карста как такого, что в конечном счете определяет сферу исследования и круг
научных проблем. Несмотря на глобальность протекания процессов,
определяемых как карстовые, и основания, дающие некоторым авторам
относить всю планету к карстосфере, карстовые процессы дискретны в той
мере, в которую мы вкладываем признаки-параметры, приписываемые им, и
приурочены к ареалам распространения характерных минеральных отложений
– спелеокарстового субстрата. Само понятие карста далеко не однозначно, чему
свидетельствуют многочисленные его трактовки [1]. Карст рассматривается как
явление, как процесс, как явление-процесс в разных вариациях. Разные авторы
под понятием «карст» понимают иногда различные вещи, хотя в целом
признается превалирующий коррозионный характер процесса с обязательным
формированием подземных полостей.

Ряд специалистов относят к карсту процессы и явления лишь в
карбонатах (известняках); все остальное считается псевдокарстом. Но
большинство исследователей признает существование четырех литологических
типов карста – карбонатного, сульфатного, галоидного и кластокарста
(брадикарста, псевдокарста). Сущность карстового процесса, по консенсусу,
заключается в растворении, выщелачивании пород и выносе материала
непосредственно за пределы блока растворимых пород. Морфологическими
следствиями процесса есть создание подземных полостей (пещер) и
соответствующих специфических поверхностных форм рельефа (воронок,
западин, провалов).
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Другой аспект, практически выпадающий с поля зрения большинства
исследователей, – седиментация растворимых (растворенных) веществ с
формированием разнообразных форм не только внутри полости, но и за
непосредственными границами залегания карстующихся отложений.
Принципиальной есть необходимость признания того, что карстовая система
не ограничивается блоком горных пород, в котором заложена подземная
полость, а распространяется на русла дренирующих их водотоков и смежные
территории водосборов, т.е. занимает ареал проявления
взаимообусловленного общеприродного триединого процесса: разрушения
(денудации) – переноса (транзита) – создания (аккумуляции). Следовательно,
необходимо уточнить само определение карста и различие между
материальной и «духовной» составляющей карстогенеза (геокомплексом и
геосистемой).

По моему мнению [3, 4], под термином «карст» в широком значении
необходимо понимать систему процессов и явлений, возникающих и
развивающихся под землей и на ее поверхности вследствие взаимодействия вод
природного или антропогенного происходжения с растворимыми в данной
обстановке и в определенном временном интервале горными породами, а также
подобными им антропогенными отложениями, с образованием подземных и
поверхностных форм денудации и аккумуляции.

Не менее важным есть признание и такого факта, что карстовые процессы
не всегда имеют идентификационно четкую морфологическую выраженность,
что является следствием преобладания по темпах реализации и визуализации
других, камуфлирующих их геодинамических процессов, в частности,
неотектонических, гравитационных и т.п. В то же время, не во всех случаях
формирования подземных полостей они играют ведущую роль, что дало мне
основания при проведении карстовых районирований применять термин
«спелеокарстовый» и ввести его в научное употребление.

Вторым важным вопросом есть необходимость размежевания понятий
карстовый геокомплекс и карстовая геосистема. Как всякая система,
применительно к географической оболочке – геосистема, спелеокарстовые
(СК) системы – умозрительные конструкции, вычленяемые нами из
многомасштабного и многомерного мира с его многочисленными системами
взаимодействий по интересующему нас признаку – процессу. СК системы в
такой же мере объективны, как гидрологические, гидрогеологические или
атмоклиматические и т.п. системы. Проекция СК систем на материальный
мир реализуется в виде конкретных природно-территориальных комплексов
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(ПТК, геокомплексов, ландшафтных геореалов), будь-то наземных или
подземных. Границы карстового геокомплекса довольно четкие и
фиксируются линеаментами поверхностных карстопроявлений в
соответствующих породах.

 СК системы объективны не сами по себе, а лишь в соотношении с
окружающей средой и своими границами. Другими словами, они
представлены объемными объектами, формирующими материально-
процессное “тело” СК системы, и контактными объектами, фиксирующими
границы этого “тела”. Примером таких контактных образований могут быть
зоны контакта карстующихся и некарстующихся пород, зоны геохимического
барьера при смешивании в речных потоках водных масс с разными
параметрами химического состава карстового и некарстового
происхождения. Т.е. СК геосистема территориально всегда больше СК
геокомплекса.

В целом, границы СК систем определяются входящими и исходящими
потоками вещества (последнее – важнее), обычно растворителя – вод, резким
увеличением сульфатно-карбонатной (иногда и галоидной) минерализации и
жесткости. Геохимические карстовые «хвосты» достаточно четко и наглядно
фиксируются отложениями травертинов (в местах выхода источников либо
по берегам и в руслах рек), обычных для Поднестровья и Украинских Карпат
даже во флишевой зоне [2]. Длина таких «хвостов» ситуативно может
достигать нескольких десятков километров и сопровождаться локалитетами
развития кальцефильной флоры. На склонах СК границы могут
формироваться делювиальными шлейфами отложений с карбонатными
признаками.

Практическое значение всего этого – грамотное формирование экосети,
заповедных объектов, ландшафтообусловленная разработка природоохранных
мероприятий, специфика природопользования в условиях активного карста.
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ОСОБЛИВОСТІ ПАЛЕОГЕОМОРФОЛОГІЧНОЇ БУДОВИ
ПРИАЗОВСЬКОЇ ВИСОЧИНА ТА КОНКСЬКО-ЯЛИНСКОЇ ЗАПАДИНИ

Лиходід Р.М.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Актуальність теми дослідження обумовлена майже повною відсутністю
наукових робіт з цієї тематики в межах даної території. Всі наукові праці, а
також будь які інші дослідження на території, яка описана в даній статті,
проводилися в минулому столітті.

Постановка проблеми. Основою для постановки даної проблеми є
маловивченість сучасного рельєфу території Приазовської височини, зокрема
тектонічних, геологічних та геоморфологічних компонентів в його межах.

Аналіз попередніх досліджень. Вивчення Приазовської височини як
географічного об’єкта відбувалось при проведенні, в основному, геологічних
досліджень. Вказівки на особливості рельєфу зустрічаються у працях І.
Леваковського (1869), який вже розрізняв Південно-Східну Приазовську плоску
височину. Наступним вченим, в працях якого зустрічаються описи даної
території, був М.Дмитрієв, який у 1936 році у своїй праці «Рельєф УСРР»
охопив морфогенез та морфографію як території височини, так і України в
цілому. У 1947 році виходить навчальний посібник П.Цися, в якому містяться
окремі описи височини. У 1990 році колективом кафедри геоморфології та
палеогеографії Київського університету за загальною редакцією І.Рослого
видано навчальний посібник «Геоморфологія Української РСР», в якому
вперше дана найбільш найповніша характеристика Приазовської височини [3].

Мета статті. Метою даної статті є опис основних особливостей
палеогеоморфологічної будови Приазовської височини та Конксько-Ялинської
западини.

Основними задачами статті є:
- опис морфологічної характеристики території;
- аналіз та характеристика історії формування тектонічних форм.

Геологічна структура у певний момент історії Землі є наслідком розвитку
земної кори на протязі попередніх етапів. Її формування відбувається і під час
кожного палеогеоморфологічного етапу. Геологічна структура, тобто
сукупність форм залягання гірських порід у земній корі, дуже різноманітна.
При вивченні давнього і похованого рельєфу доводиться мати справу майже з
усіма структурними формами. Проте в певному регіоні і при вивченні не всіх, а
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частини стратиграфічних горизонтів і палеогеоморфологічних етапів,
структурних форм зустрічається звичайно небагато [1].

Переходячи до Приазовського району то він поділяється на дві ділянки –
Приазовську височину і Конксько-Ялинську западину.

Приазовська височина відокремлена крутими уступами від Конксько-
Ялинської западини, а також від сусідніх з нею на заході, півдні, сході і
північному сході тектонічних западин. Висота північного уступу (до Конксько-
Ялинської западини) досягає 500-600 м, а нахил між ізогіпсами 200-220 і (–100)
м перевищує 20-23 м/км; на значному протязі уступ урвистий. Західний схил
терасований: у верхній його частині є два досить крутих, місцями, можливо,
урвистих уступи висотою до 100-120 м (верхній уступ) і 50-80 м (нижній
уступ), які відокремлені один від одного терасовидною площадкою, шириною
5-15 км; площадка має порівняно невеликий нахил в бік Причорноморської
западини (близько 4-20 м/км). Далі на захід йде ще одна ділянка з нахилом
поверхні близько 5-7 м/км; вона обмежена невисоким (до 60-70 м) уступом,
оберненим на схід [2].

Деталі будови верхньої частини західного схилу в Приазов’ї нижче
ізогіпси 0 м встановлені головним чином геофізичними дослідженнями. Вони
вказують на те, що рельєф схилів може бути досить складним.

З південного сходу Приазовський район обмежений описаним вище
порівняно крутим схилом ложа осадочного покриву. Східна межа цього району
простежена в основному геофізичними методами (Т.С. Лебедевта, Г.Т.
Собакарь, 1961). Східніше поверхня кристалічних порід на протязі 10-15 км
порівняно круто (до 40-45 м/км) опускається від відміток 0...–50) до –600...–650
м. Наукові дослідження, які проводились вченими свідчать, що будова рельєфу
цього схилу складна.

Північна межа Приазовського району, за даними геофізичних досліджень
(В.Г. Бондарчук та ін., 1958, 1959), являє собою уступ висотою понад 3 км [2].

Відслонена частина Приазовського району Українського щита за
характером рельєфу ложа осадочного покриву є асиметричною височиною
субширотного простягання, найбільші висоти якої спостерігаються поблизу
північного схилу цієї височини і тут досягають 220-348 м; відмітки 240-340 м
характеризують ізольовані куполоподібні височини, вершини яких нерідко
добре виражені в сучасному рельєфі у вигляді позбавлених осадочного
покриву структурно-денудаційних останців – кам’яних «могил» (Бельмак-
Могила, абсолютна відмітка на вершині – 324 м та ін.). Цей вододіл у
поздовжньому профілі має вигляд хвилястої лінії – останцеві височини
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розділені чітко вираженими сідловинами, різниця абсолютних відміток між
якими досягає на близьких (10-20 км) відстанях 80-100 м.

Нахил поверхні кристалічних порід та їх кори вивітрювання між
ізогіпсами 300-250 м, з одного боку, і 200-180 м, з другого – на північному
схилі височини досягає 12-15 м/км, тоді як на південному схилі між ізогіпсами
200-300 і 150-200 м він дорівнює також 12-15 м/км, між ізогіпсами 180-200 і
60-80 м – 3-4 м/км [5].

Схили Приазовської височини розчленовані порівняно глибокими (50-70
м) короткими доантропогеновими ерозійними пониженнями, вони на
Південному схилі закінчуються своїми гирлами на висоті 60-80 м, на західному
– 60 м і на північному – 20 м над рівнем моря.

На південному схилі є ряд досить чітко виражених у рельєфі ложа
доантропогенового осадочного покриву куполоподібних останців різних
горизонтальних розмірів (2-10 км) і різної відносної висоти — від 10-15 до 50-
60 м (див. рис. 1).

Конксько-Ялинська западина має різко контрастний, головним чином
тектонічний рельєф ложа осадочного покриву, з коливанням висотних відміток
від 0 до –200...–400 м і більше.

З півдня і сходу западина обмежена високими (150-500 м) тектонічними
уступами, місцями урвистими, на інших ділянках відносно похилими. Північно-
східна межа западини в рельєфі ложа осадочного покриву виявлена менш чітко.
Вона проводиться приблизно по ізогіпсах 0...–40 м. Ширина западини
неоднакова: 12-15 км у західній – 30-40 км у східній і північно-східній частинах.
Рельєф дна западини різко контрастний: тут багато великих і дрібних замкнених
понижень та ізольованих підвищень. Амплітуда відносних висот підвищень над
западинами досягає 200-500 м. Рельєф дна западини особливо різко-контрастний
поблизу південного і східного тектонічних уступів [3].

Морфологічна характеристика цих великих тектонічних форм була
описана вище. Зупинимося на історії їх формування, яка розкрита в працях
О.О. Гойжевського (1958 та ін.), М.Ф. Носовського (1957), Н.М. Баранової, Г.І.
Молявко, С.Т. Борисенко (1960), В. X. Геворк’яна (1962) та ін.

Сарматські відклади залягають на близьких висотних рівнях на
Приазовському горсті та в Конксько-Ялинській западині. Таким чином,
тектонічні переміщення по Конкському розлому, який є межею між горстом і
западиною, загалом закінчились перед сарматським віком. Сеноманські і
туронські відклади мають близький літолого-фаціальний склад на
Приазовській височині і в Конксько-Ялинській западині, але залягають на
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різних висотних відмітках, амплітуда яких досягає 400-450 м. Нижньокрейдові
континентальні відклади Конксько-Ялинської западини представлені глинами і
дрібнозернистими пісками не тільки в середній частині западини, але і на межі
її з Приазовським горстом. Таким чином, Конкський розлом формувався від
кінця пізньої крейди до кінця середнього міоцену включно, особливо
інтенсивно в нижньому міоцені. На досить значні вертикальні підняття
Приазовського горсту в ранньому міоцені вказує грубозернистий склад
пролювіальних відкладів полтавської серії, особливо в південній половині
Конксько-Ялинської западини; палеогенові відклади поблизу уступу
(Конкського розлому) хоч і мають проверстки та лінзи грубоуламкового мате-
ріалу, але ці лінзи і проверстки швидко виклинюються і заміщаються в
напрямку до осьової частини Конксько-Ялинської западини дрібнозернистими
пісками та глинами [4].

Морфологія уступу, який відмежовує Приазовський горст від Конксько-
Ялинської западини, зокрема наявність на ньому ерозійних понижень і, зрідка,
каньйоноподібних долин, вказує на його перетворення в процесі
континентальної денудації. Оскільки узбережні фації верхньоеоценових,
нижньо- і середньоолігоценових морських відкладів тісно примикають до
уступу, то можливо, що в його перетворенні брала участь також морська
абразія.

Рельєф ложа осадочного покриву Конксько-Ялинської западини, а також
складний рельєф поверхні поширених тут верхньокрейдових морських
відкладів, наявність на цих поверхнях виступів і западин, які мають в плані
різкі гострокутні і прямокутні обриси, вказує на відносно дрібноблокову
будову кристалічного фундаменту і на диференційовані, різнонаправлені рухи
цих блоків. Це, по суті, вже підземний рельєф.

Висновки. Кожна структурна форма знаходить певне відображення у
давньому і похованому (а також у сучасному) рельєфі. Відслонена частина
Приазовського району Українського щита за характером рельєфу ложа
осадочного покриву є асиметричною височиною субширотного простягання.
Північна межа Приазовського району, за даними геофізичних досліджень (В.Г.
Бондарчук та ін., 1958, 1959), являє собою уступ висотою понад 3 км. Схили
Приазовської височини розчленовані порівняно глибокими короткими
доантропогеновими ерозійними пониженнями. Сарматські відклади які
залягають на близьких висотних рівнях на Приазовському горсті та в
Конксько-Ялинській западині свідчать, що тектонічні переміщення по
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Конкському розлому, який є межею між горстом і западиною, загалом
закінчились перед сарматським віком.
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ВПЛИВ ГОСПОДАРСЬКОЇ ПЕРЕТВОРЕНОСТІ РІЧКОВИХ БАСЕЙНІВ
НА ПАВОДКИ КАРПАТО-ПОДІЛЬСЬКИХ ПРИТОК ДНІСТРА

Мельник А.А.
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Дослідження конкретного чинника господарської діяльності людини в
межах басейну річки не може служити об’єктивною оцінкою екологічного стану
певної території та не дає можливості визначити вплив антропогенного
навантаження на зміни гідрологічного режиму річки. Разом з тим, аналіз та оцінка
великої чисельності таких показників, також не може вирішити дану проблему
через різносторонній вплив цих факторів на досліджувані величини гідрологічних
показників і через те, що антропогенні зміни, які мають, як правило, направлений
характер, накладаються на природні коливання стоку [3]. Саме тому, правильним,
на нашу думку, було б застосування інтегрального показника оцінки
антропогенних змін в басейнах річок. Таким узагальнюючим критерієм можуть
виступати характерні особливості будови гілки спаду гідрографа паводка, що
можна виявити через коефіцієнти виснаження цієї кривої.

Оцінка впливу господарської перетвореності басейнів на стік Карпато-
Подільських приток Дністра за допомогою статистичних методів показує
існування певних ознак щодо впливу антропогенного втручання на багаторічні
величини середнього та максимального стоку води, причому більш відчутний
вплив спостерігається на показники середньобагаторічного стоку.

Для всіх опорних пунктів у 58 басейнах Карпато-Подільських приток
Дністра, із площами водозборів від 70 до 3170 км2, шляхом побудови
хронологічних сумарних кривих багаторічного середнього стоку води і
графічних зв’язків між інтегральними величинами стоку і опадів встановлено
час, коли стокові величини спотворюються внаслідок руйнування природних
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компонентів басейну. Для південного макросхилу Поділля він становить –
1968-1969 рр., для решти басейнів приток Дністра – 1979-1980 рр., що є
характерним і для максимального стоку. Інтегральні криві опадів показують
квазістаціонарну статистичну норму опадів, що випала в період переходу від
природного до порушеного режиму стоку. Більша статистична
внутрішньорядна неоднорідність багаторічного середнього стоку води
характерна для Подільських приток Дністра.

Для більшості опорних річок шляхом побудови хронологічних сумарних
кривих модулів стоку визначено коефіцієнти зміни середньорічного модуля
стоку та максимальних витрат води (середніх, найбільших, найменших
багаторічних) басейнів Карпато-Подільських приток Дністра. Отримані
результати показують, що у 4 із 55 випадків відбувається збільшення
багаторічного середнього модуля стоку. Щодо максимальнорічних витрат, то
тут є деякі особливості як збільшення так і зменшення значень по
досліджуваній території [2].

Між площею водозборів 58 басейнів Карпато-Подільських приток
Дністра (лісистість – 2-95%) і середньорічними максимальними модулями
стоку, а також між коефіцієнтом лісистості й цими ж показниками існують
зв'язки, кореляційні відношення яких становлять 0,40. Чіткої залежності
середньорічних модулів та середніх максимальнорічних модулів стоку води від
показників лісистості для басейнів приток Дністра не виявлено, хоча для
басейнів подільських приток Дністра існують ознаки зменшення модулів стоку
із збільшенням лісистості.

Утворення складових гідрографа паводка залежить як від коливання
метеорологічних елементів так і від антропогенних чинників роль яких з
кожним роком стає все більш вагомою. Чинники господарського впливу в
басейнах річок впливають на процеси трансформації на поверхні і в грунті
дощових потоків, на умови добігання до замикаючого створу. При формуванні
гідрографа паводка антропогенні чинники впливають на величину
максимальної витрати, на тривалість формування та крутизну гілок підйому та
спаду паводка. Останнє дозволяє коефіцієнтам виснаження кривої спаду
гідрографа паводка слугувати узагальнюючими (характеризують різні чинники
господарського впливу) показниками оцінки впливу антропогенної
перетвореності річкових басейнів на паводки. Попередні позиції методики
викладені та запропоновані в роботах [1,4]

Коефіцієнт виснаження стоку .висK , як основа для пошуку узагальнених
зв’язків, розраховується за формулою:
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де nQQ ,.......,1 – витрати води, що послідовно зменшуються та відповідають
прийнятому розрахунковому інтервалу часу tD .

Виявлено вплив господарської діяльності на часові та просторові зміни
параметрів гідрографів близько 5,5 тис. випадків формування дощових паводків
в 65 водозборах Карпато-Подільських приток Дністра за допомогою визначення
коефіцієнтів виснаження кривої спаду гідрографа паводка вегетаційного
періоду року протягом 1930-2009 рр.

Для всієї досліджуваної території середнє значення ..сервисK = 0,76. Редукція
явища за площею водозбору відображається інтенсивнішим збільшенням

коефіцієнтів виснаження кривої спаду гідрографа паводка ..сервисK  на менших
басейнах (у верхній частині басейнів, що мають два і більше гідроствори).

Просторовий та часовий розподіл ..сервисK  показує для лівобережних приток
Дністра, особливо подільських, значно вищі значення коефіцієнтів аніж для
решти території, що зумовлено як фізико-географічними чинниками, так і
більшою антропогенною діяльністю у регіоні досліджень (рис. 1).

Визначено вплив головних чинників господарської діяльності в басейнах
Карпато-Подільських приток Дністра на водний режим. За допомогою
дисперсійного аналізу системи “STATISTICA” встановлено, що існує вплив

розміщення гідрологічних постів та період отримання ..сервисK  на величину
значень середніх коефіцієнтів виснаження гілки спаду гідрографа паводка.
Встановлено існування зв’язків (множинний регресійний аналіз), структури
зв’язків та отримано статистичну оцінку внеску головних факторів формування
коефіцієнтів виснаження кривої спаду гідрографа паводка (факторний аналіз)
для 65 гідрологічних постів, що розташовані в басейнах Карпато-Подільських

приток Дністра. Головними чинниками формування ..сервисK  є: землі
господарського використання, селитебні системи, розораність, заболоченість,
еродованість орних земель, середньозважений похил річки. Визначено
існування 10-річної циклічності та ознаки існування більш довгого приблизно
35-40-річного циклу середніх значень коефіцієнтів виснаження кривої спаду
гідрографа паводка із загальним періодом спостережень 74 роки методом
спектрального (Фурьє) аналізу. Зпрогнозовані квазі-ньютоновським методом

значення ..сервисK  показали зростання показників до 2016-2017 рр.
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Оцінено антропогенні перетворення природних комплексів Карпато-
Подільських приток Дністра за методикою Шищенка П.Г. та на основі даних
підготовлених Екологічною мережею “Зой” (Швейцарія). Простежується
збільшення ступеня антропогенного навантаження для території з найбільшими
значеннями коефіцієнтів виснаження кривої спаду гідрографа паводка.
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ГЕОІНФОРМАЦІЙНОГО
КАРТОГРАФУВАННЯ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

АДМІНІСТРАТИВНОГО РАЙОНУ

Менько С. В.
Національний університет біоресурсів і природокористування України

Вступ. На сучасному етапі розвитку геоінформаційне картографування –
це програмно-кероване укладання карт на основі баз даних і знань та їх
оперативне відображення з допомогою спеціальних програмних продуктів.
Геоінформаційне картографування передбачає широке застосування
математичних методів обробки даних, інтерактивність картографування,
багатоваріантність набору основних показників, поєднання картографічних і
графічних зображень, табличної, текстової інформації та їх звукового
супроводження тощо. Геоінформаційне картографування дає змогу
систематизувати, структурувати, класифікувати й генералізувати інформацію та
подавати її відповідно до обраної системи відображення, здійснювати
автоматичне укладання тематичних карт [1].

Аналіз останніх публікацій. В Україні питання розвитку теоретико-
методичних засад геоінформаційного картографування розглядалося на
багатьох конференціях і семінарах, висвітлено у працях Е.Л. Бондаренка [2],
О.В. Вакуленко [3], Л.М. Даценко [4], Т.І. Козаченко [5], П.П. Короля [6], Д.О.
Ляшенка [7], М.Г. Онищенко [8], та ін. Протягом останніх років побачила світ
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низка публікацій загальнотеоретичного змісту, в яких розглянуто теоретичні
питання геоінформаційного моделювання, роль різних методів моделювання і
моделей у геоінформаційному картографуванні, інтеграція функцій
картографічного моделювання і ГІС-аналізу в геоінфомаційних системах у
процесі суспільно-географічних досліджень. За роки незалежності в Україні
було захищено чимало кандидатських і докторських дисертацій, присвячених
геоінформаційному картографуванню компонентів геосистем різного
територіального рівня.

Постановка проблеми. Розвиток кожної науки суттєво залежить від
загального технічного поступу людства та формування нових знань. Значні
зміни, які відбулись наприкінці ХХ ст. у географічній картографії, зумовлені
встановленням нею тісних зв’язків з геоінформатикою. Взаємний вплив
теоретичних концепцій географічної картографії і геоінформатики, поєднання
їхніх завдань у процесі пошуку нових напрямів розвитку й ефективної
діяльності суспільства зумовили появу нового напряму в картографії –
геоінформаційного картографування. Все більше вчених погоджуються, що
картографічна наука нині розвивається в руслі формування нової
геоінформаціної парадигми [4]. Ця нова модель постановки наукових завдань,
за словами відомого російського картографа О. М. Берлянта, розвивається на
базі запропонованих раніше мовної, комунікаційної, модельно-пізнавальної
концепцій та їх конвергенції – шляхом поєднання ідей при розробленні
географічних інформаційних систем (ГІС). В останніх десятиліттях ХХ ст. ГІС-
технології починають займати центральне положення в картографуванні й
опрацюванні географічних даних. Створення ГІС є одним з основних завдань
нового наукового напряму – геоінформаційного картографування, яке
формується на стику географії, картографії, інформатики, теорії інформаційних
систем та інших дисциплін. На сьогодні проблемою є те, що геоінформаційне
картографування недостатньо широко використовується на регіональному
рівні. Незначна увага приділяється створенню електронних тематичних карт
адміністративних районів, сільських рад.

Виклад основного матеріалу. Аналізуючи розвиток геоінформаційного
картографування, відзначимо, що наприкінці ХХ ст. його розглядали як
автоматизоване створення карт (автоматизоване картографування, за С.М.
Сербенюком), що зводилось до друкування на алфавітно-друкувальних
принтерах простих картограм. Пізніше було створено автоматизовану
картографічну систему [9].
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Новий етап розвитку географічної картографії розпочався в другій
половині ХХ ст. Він має свої особливості:

Ø формування і використання профільних наборів геопросторових
цифрових даних (картографічних і тематичних баз даних);

Ø оперативність отримання просторової інформації у вигляді карт, що
відповідає за часовими параметрами буквально вчорашньому стану в регіоні;

Ø інтерактивність картографування, що забезпечує поєднання двох
найважливіших у географічній картографії методів створення і використання
карт у процесі опрацювання варіантів розвитку певного регіону;

Ø використання цифрових баз даних різного ступеня узагальнення, що
дає змогу отримувати просторову інформацію у дрібних, середніх і великих
масштабах;

Ø застосування нової комп’ютерної графіки та дизайну, нових графічних
засобів, особливо в разі потреби звернути увагу користувача на гострі проблеми
розвитку території;

Ø використання різного типу даних ДЗЗ та отримання оперативних
ортофотокарт різної детальності і масштабу;

Ø створення нового типу геозображень (електронні карти і їх серії,
атласи, багатовимірні комп’ютерні моделі й анімації тощо) [1].

У сучасних умовах розвитку геоінформаційного картографування
просторовий аспект його застосування можна розглядати на планетарному,
материковому, регіональному та локальному рівнях. Регіональний рівень
охоплює міждержавний, державний, обласний і районний рівні.

До характерних рис геоінформаційного картографування слід віднести:
v високий рівень автоматизації;
v системний підхід до відображення й аналізу стану і функціонування

геосистем;
v інтерактивність картографування, поєднання процесів створення і

використання карт;
v оперативність створення картографічних моделей навколишнього

світу;
v багатоваріантність, що забезпечує різнобічну оцінку ситуацій і спектр

альтернативних рішень;
v багатосередовищність (мультимедійність), що дає змогу поєднувати

іконічні, текстові, звукові й анімаційні елементи;
v застосування комп’ютерного дизайну та нових графічних засобів

зображування;
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v створення геозображень нових видів і типів (геоіконіка);
v проблемно-практичну орієнтацію картографування, націлену на

обґрунтування прийняття рішень [2].
Розрізняють такі функціональні групи методів геоінформаційного

картографування [5]:
o перетворення інформації з урахуванням заданої системи координат;
o класифікація і генералізація об’єктів за їх атрибутивними

параметрами;
o просторове моделювання (інтерполяція по дискретно розташованих

точках чи ареалах);
o автоматизована побудова картографічного зображення.
Наведемо приклади використання геоінформаційного картографування

території при створенні карт Бродівського району (Львівської області). На
сьогодні досліджено близько 15 тематичних карт, таких як фізична карта,
тектонічна, геологічна, геоморфологічна, кліматична, карта грунтів,
рослинності, краєвидів, охорони природи. Також автором було створено
електронну карту структури земель сільськогосподарського призначення
Бродівського району, адміністративну карту. При створенні тематичних карт
було виконано досить велику роботу зі збору інформації, опрацювання та
узагальнення статистичних даних. Використовувалися різні програмні засоби
(MapInfo, ArcGis, AutoCad та ін.). Застосовувалися картографічний,
порівняльний, історичний, еволюційний, наукознавчий, екологічний,
географічний, інформаційний підходи.

Висновки та перспективи подальших досліджень. З наведених
прикладів можна констатувати, що у Бродівському районі геоінформаційне
картографування стану земельних ресурсів здійснюється. Геоінформаційне
картографування дає можливість оперативного укладання, редагування та
виводу до користувача тематичних карт. Подальші кроки передбачають
доповнення існуючої бази картографічних даних показниками за останні роки,
що дозволить прослідкувати динаміку та виявити тенденції змін у
використанні земельних ресурсів. Зважаючи на досвід створення електронних
атласів і карт України, доцільно активніше використовувати геоінформаційні
технології, які дозволяють прискорити процес попередньої обробки,
укладання, редагування, коректури карт та їх підготовки до видання і видання.
Початок нового тисячоліття в Україні ознаменувався величезними змінами в
географічній картографії та геоінформаційному картографуванні – розроблені
раніше методи створення карт відходять у минуле, заміщуючись новими.

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BB%D0%B0%D1%81


189

З’являються не лише нові технології, а й формується нова термінологія і,
найголовніше, – нова генерація фахівців, які намагаються використовувати в
геоінформаційному картографуванні сучасні програмні продукти.

Рис. 1. Структура земель сільськогосподарського призначення
Бродівського району Львівської області
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БИОКЛИМАТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ КАК ФАКТОР
УСТОЙЧИВОСТИ АГРОЭКОСИСТЕМ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

Меркулов П.И., Меркулова С.В., Сергейчева С.В.
ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева»

Биоклиматический потенциал (БКП) – одна из важнейших природных
основ сельскохозяйственной деятельности. БКП позволяет установить меру
возможной биологической продуктивности. В качестве такой меры могут
служить относительные значения биоклиматического потенциала,
синтезирующие влияние на биологическую продуктивность основных факторов
климата – тепла и влаги. Огромное влияние на него оказывают
неблагоприятные агрометеорологические явления: суховеи, атмосферные и
почвенные засухи, переувлажнение, заморозки, летние высокие и зимние
низкие температуры воздуха без снега, замерзание, выпревание, вымокание и
выдувание озимых [1]. Вероятность их в Мордовии достаточно высока, что
существенно снижает сельскохозяйственный потенциал климата.

В сходных условиях теплообеспеченности продуктивность растений
определяется степенью влагообеспеченности, а в сходных условиях
влагообеспеченности – общей теплообеспеченностью [2]. Практически важно
учитывать совместное влияние тепло- и влагообеспеченности на
продуктивность растений [3]. Такое влияние выражается посредством расчета
биоклиматического потенциала, характеризующего комплекс климатических
факторов, определяющих возможности сельскохозяйственного производства
(табл. 1). С ним связаны возможный набор сельскохозяйственных культур,
биологическая продуктивность, эффективность затрат, территориальная
специализация, зональные особенности агрономических мероприятий, меры по
охране и улучшению окружающей среды [4].
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Таблица 1
Расчёт основных составляющих БКП территории [4]

Расчетная формула Составляющие показатели
БКП – биоклиматический потенциал:

БКП = Кр(ку) [Σt>10ºC / Σtак(баз)]

Кр(ку) – коэффициент роста по годовому показателю
атмосферного увлажнения; Σt>10°С – сумма
температур воздуха выше 10°С, отражающая уровень
теплообеспеченности растений в данном месте, °С;
Σtак(баз) – базисная сумма средних суточных
значений температуры воздуха за период активной
вегетации, т.е. величина, относительно которой
осуществляется сравнительная оценка, °С. В данном
исследовании в качестве таковой было взято значение
1900°С, которое используется для сравнения со
средней по стране продуктивностью, характерной для
южно-таёжной зоны.

Кр(ку) – коэффициент биологической продуктивности:

Кр(ку) = lg (20 Kувл)

Кувл =  Р /  Σd –  коэффициент годового атмосферного
увлажнения,  Р –  количество осадков,  Σd  –  сумма
средних суточных значений дефицита влажности
воздуха. При значении Кувл = 0,5 создаются
оптимальные условия для влагообеспеченности
растений. В этих условиях Кр(ку) = 1.

Бк – климатический индекс биологической продуктивности:

Бк = Кр(ку) [(Σt>10ºC)•100 / 1900] =
55 БКП

55 – коэффициент пропорциональности,
определенный по связи средних значений БКП и
показателей продуктивности зерновых при уровне
агротехники госсортоучастков.

Территория Республики Мордовия относится к ареалу средней
биологической продуктивности [4], следовательно, в целом должна
характеризоваться благоприятными условиями увлажнения и достаточной
теплообеспеченностью (табл. 2, рис. 1).

Таблица 2
Расчёт среднемноголетних значений компонентов биоклиматического

потенциала территории Республики Мордовия (1985-2010 гг.)
 Показатель

Метеостанция
kувл

Сумма
активных

температур
Кр БКП Бк ε Вк

Саранск 0,85 2443,0 1,2 1,54 84,4 1,51 36,5
Темников 1,17 2499,2 1,4 1,77 97,3 1,56 39
Б.Березники 1,05 2453,6 1,3 1,67 92,0 1,58 38,7
Краснослободск 1,49 2395,9 1,5 1,85 101,6 1,3 30,7
Торбеево 1,14 2424,2 1,3 1,7 93,8 1,57 37,8
Инсар 1,08 2413,5 1,3 1,67 91,5 1,56 37,6
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В России средняя продуктивность культур широкого ареала (зерновых)
соответствует значению БКП = 1,9, которое принято за эталон (100 баллов).

Рассчитанные значения БКП позволили районировать территорию
Республики Мордовия с выделением трех районов:

• район А (БКП = 1,71-1,9; Бк = 96-105 баллов) – хорошие условия;
• район Б (БКП = 1,61-1,7; Бк = 86-95 баллов) – удовлетворительные

условия;
• район В (БКП = 1,5-1,6; Бк = 80-85 баллов) – относительно

удовлетворительные условия (рис. 2).

Рис. 1. Биоклиматический потенциал Республики Мордовия

Наилучшие биоклиматические условия наблюдаются на северо-западе
Республики Мордовия (Темниковский, Ельниковский и Краснослободский
районы), показатель Бк здесь имеет максимальные значения: 100-105 баллов
(БКП =1,8-1,9) (район А).

Несколько ниже этот показатель на западе и юго-западе региона, здесь
значения Бк составляют 95-100 баллов (БКП = 1,8). Данные биоклиматические
ресурсы обеспечивают средний уровень продуктивности, свойственные южной
части зоны смешанных лесов.

Таким образом, большая часть территории Мордовии относится к району
А, в котором отмечаются хорошие агрометеорологические условия.
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Рис. 2. Биоклиматическое районирование территории Республики Мордовия

Наименьшие значения климатического индекса биологической
продуктивности выявлены в центральной части республики, где значения Бк
составляют 80 баллов (БКП = 1,5). По классификации Д. И. Шашко территория
с Бк < 1,6 относится к району с пониженной биологической продуктивностью,
что соответствует выделенному району В, в границы которого попали
городской округ Саранск, Лямбирский, Ромодановский, Кочкуровский и
восточная часть Рузаевского района.

Восточные районы республики характеризуются, согласно проведённой
оценке, удовлетворительными биоклиматическими условиями, не
препятствующими возделыванию традиционных для лесостепной зоны
сельскохозяйственных культур.
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РАЙОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ НА
ОСНОВЕ АНАЛИЗА ПОЧВЕННОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ

БИОКЛИМАТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

Меркулова С.В., Сергейчева С.В., Меркулов П.И., Хлевина С.Е.
 ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарева»

На территории Мордовии наблюдается относительная однородность
агроклиматических условий, что свидетельствует о большом влиянии на
территориальную организацию отраслевого ведения сельского хозяйства
республики такого  компонента природной среды, как почвы. Следовательно,
без учета почвенной составляющей биоклиматического потенциала агроценоза
невозможно добиться оптимальной территориальной привязки
дополнительного коэффициента, особенно при расчете страховых выплат.

На территории Мордовии преобладают дерново-подзолистые, серые
лесные, черноземные и аллювиальные почвы.

Дерново-подзолистые почвы обладают хорошей водопроницаемостью и
благоприятным воздушным режимом, быстро прогреваются. Отрицательными
свойствами являются: низкая влагоемкость и водоподъемная способность,
незначительное количество водопрочных агрегатов, бесструктурность
гумусового горизонта.

Даже во влажные годы почвы испытывают дефицит влаги. При
подсыхании образуется корка. Такие почвы бедны гумусом и питательными
веществами, имеют низкую поглотительную способность. Для улучшения
водных свойств дерново-подзолистых почв необходимо увеличить в них
содержание и запасы гумуса, применять комплекс мероприятий по накоплению,
сохранению и рациональному расходу влаги [5].

В республике встречаются три подтипа серых лесных почв: светло-серые,
серые и темно-серые лесные почвы.

Свойства светло-серых лесных почв во многом определяются их
механическим составом и степенью окультуренности. Эти почвы отличаются
неблагоприятными агрофизическими свойствами. Обеднение илом, обогащение
пылеватыми фракциями способствуют при распашке быстрому
обесструктуриванию верхнего горизонта. Суглинистые и глинистые
разновидности при увлажнении сильно заплывают, а при подсыхании образуют
корку. Почвы легкого механического состава и щебнистые разновидности
имеют хорошую водопроницаемость.
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Серые лесные почвы характеризуются распыленностью пахотного слоя и
недостаточно благоприятными агрофизическими свойствами. Водные свойства
серых лесных почв находятся в прямой зависимости от механического состава
и почвообразующих пород. Лучшими физическими свойствами обычно
обладают почвы легко- и среднесуглинистого состава. Урожайность на
глинистых и тяжелосуглинистых светло-серых и серых лесных почвах меньше,
чем на средне- и даже легкосуглинистых, хотя доказано, что содержание гумуса
и питательных веществ выше в тяжелосуглинистых по механическому составу
почвах. Посевы на почвах тяжелого механического состава требуют не частых,
а обильных атмосферных осадков. На легких же почвах нужны  небольшие, но
частые дожди [3].

Светло-серые и серые лесные почвы подвержены процессам водной
эрозии. Борьба с водной эрозией, повышение плодородия – основные
мероприятия для этих почв.

Темно-серые лесные почвы по своим морфологическим признакам и
свойствам близки к черноземам оподзоленным.

На территории республики имеются оподзоленные, выщелоченные и
карбонатные черноземы. При неглубоком залегании грунтовых вод в
отрицательных формах рельефа формируются лугово-черноземные почвы.

Оподзоленные черноземы обладают высокой гумусированностью и
низкой водопрочностью структур. Последнее свойство объясняется
длительным использованием почв в земледелии. Благоприятные плотность и
общая пористость в пахотном горизонте обусловливают хорошие водные
свойства. Почвы имеют высокую водоудерживающую способность.
Оподзоленные черноземы по сравнению с выщелоченными характеризуются
пониженным содержанием водопрочных агрегатов в пахотном горизонте.
Оподзоленные черноземы ландшафтов восточной Мордовии отличаются от их
аналогов в ландшафтах широколиственных лесов и лесостепей западной её
части большей гумусированностью и полевой влагоемкостью, количеством
недоступной для растений влаги. В засушливые годы создается критическое
положение из-за острого недостатка влаги.

Длительное использование выщелоченных черноземов в пашне привело к
распылению ее структуры и снижению водопрочности, что обусловливает ряд
неблагоприятных свойств черноземов (снижение общей пористости, заиление
поверхности при сильном увлажнении, а при подсыхании – образование
плотной корки, ухудшение воздушного режима, уменьшение
водопроницаемости, развитие плоскостного стока). Особенностью почв
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является высокая водоудерживающая способность. Однако хороший диапазон
активной влаги в них создается лишь при капиллярном насыщении их водой
при обильной влагозарядке в осенне-зимний и весенне-летний периоды.
Выщелоченные черноземы ландшафтов восточной части  Мордовии
отличаются от аналогов в ландшафтах широколиственных лесов и лесостепей
вторичных моренных равнин более тяжелым механическим составом, худшими
условиями водопроницаемости, большими гумусированностью и полевой
влагоемкостью, а высокопродуктивной влаги в них меньше, т.к. здесь
значительно больше содержится недоступной для растений влаги.

Луговые черноземы сформировались на делювиальных и аллювиально-
делювиальных суглинках и глинах. Эти почвы отличаются повышенной
гумусированностью и относятся к полугидроморфным. Пахотный горизонт
отличается высокими значениями пористости, вниз по профилю она
уменьшается в связи с возрастанием плотности. Почвы обладают хорошей водо-
и воздухопроводимостью. Наибольшая величина полевой влагоемкости почвы
отмечается в пахотном горизонте. Влажность устойчивого завядания в почвах,
достигая 15,0-20,0 %, значительно снижает количество продуктивной влаги.
Луговые черноземы обладают высокой водоподъемной способностью [4].

Система земледелия на черноземах должна быть направлена на всемерное
накопление и сохранение влаги, повышение водопроницаемости путем
улучшения структуры, увеличения пахотного слоя, внесения научно-
обоснованных доз органических и минеральных удобрений. Таким образом,
выщелоченные и оподзоленные черноземы наиболее плодородные почвы,
испытывающие летний дефицит влаги, более всего пригодны для орошения.

Аллювиальные почвы распространены в поймах рек под разнотравными
лугами и пойменными лесами. Среди пойменных почв особо следует выделить
пойменные луговые зернистые и зернисто-слоистые почвы легкосуглинистого,
среднесуглинистого и тяжелосуглинистого механического состава.
Интенсивное земледелие на таких почвах может быть успешным при условии
защиты почв от эрозии, сохранении и повышении почвенного плодородия.

Большинство пойменных почв Мордовии обладают благоприятными
водно-физическими свойствами и вполне пригодны для орошения. Наиболее
продуктивными являются ландшафты центральной поймы. Почвы здесь
обладают высоким плодородием, благоприятным для орошения водно-
воздушным режимом. Учитывая неглубокое залегание зеркала грунтовых вод
(не более 3,0 м), искусственный полив здесь требуется лишь в годы
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неустойчивого увлажнения. При возделывании овощных культур орошение
следует применять более часто [5].

При расчёте коэффициента почвенной составляющей биоклиматического
потенциала агроценозов республики необходимо учитывать показатели
продуктивной (активной) влаги.

Черноземные почвы обладают большей влагоемкостью, чем другие типы
почв, т.к. в них накапливается больше продуктивной влаги. В слое 0-20 см они
способны удержать до 670-700 м3/га общей  и 410-420  м3/га – продуктивной
влаги. Водопроницаемость чернозёмов равна 70-80 мм/ч. Они впитывают
ливневые осадки интенсивностью свыше 2 мм/мин.

У песчаных почв низкая влагоемкость, и в них содержится всего 42-48%
влаги от годового количества осадков. Различная влагоемкость почв
обусловливает и значительное колебание продуктивной влаги по
агроклиматическим районам [4].

Ещё одно важнейшее свойство почв, которое должно быть учтено при
агростраховых выплатах в периоды засухи, это водоподъемная способность.
Самым высоким капиллярным подъемом обладают суглинистые почвы (3-6 м).
В песчаных почвах поры крупные, поэтому высота капиллярного подъема в 3-5
раз меньше, чем в суглинистых, и обычно не превышает 0,5-0,7 м. В плотных
глинистых почвах этот показатель уменьшается из-за того, что очень тонкие
поры заполнены связанной водой.

С учётом всех проанализированных составляющих, почвенно-
биоклиматический потенциал равен произведению БКП на суммарный
показатель свойств почв (V) [1].

Результаты расчетов позволили построить картосхему почвенно-
биоклиматического потенциала территории Мордовии (рис. 1).

Наибольших значений почти повсеместно на территории Мордовии
пБКП достигает на ареалах распространения черноземов и аллювиальных почв.
Они обладают и лучшими водно-физическими свойствами, и большим
плодородием и требуют меньших инвестиций на поддержание своих
продуктивных способностей. За счёт уменьшения значений основных
параметров режима увлажнения территории вокруг г.о. Саранск, части
Лямбирского, Ромодановского, Рузаевского и Кочкуровского районов имеют не
самые высокие показатели пБКП даже на черноземных и аллювиальных почвах
(рис. 1).
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Рис. 1. Почвенно-биоклиматический потенциал территории
Республики Мордовия

Бесспорно, что чем выше почвенно-биоклиматический потенциал
территории, тем выше её естественные продуктивные возможности,  её
устойчивость к аномальным внешним условиям.

В условиях изменяющегося климата важнейшим фактором повышения
эффективности сельскохозяйственного производства, наряду с рациональным
использованием природных ресурсов, несомненно, является точное
определение биоклиматического потенциала отдельных регионов и районов
страны, а также разработка методов мониторинга БКП.
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ВЛИЯНИЯ ГЕОХИМИЧЕСКИХ
ОСОБЕННОСТЕЙ ЛАНДШАФТОВ НА ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ

(НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ)

Меркулова С.В., Меркулов П.И., Мартынова В.В., Аникин А.А.
ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева»

Биогеохимические процессы, происходящие в приповерхностном слое
литосферы (особенно в почве), во многом определяются особенностями
геохимического состава литогенной основы ландшафтов [1]. Известно, что
недостаток или избыток определенных элементов в организме человека
вызывает целый ряд патологий. Баланс химических элементов в организме
человека поддерживается, прежде всего, за счет поступления их с пищей и
водой.

Современные исследования медицинской экологии во многом связаны с
одним из направлений, в основе которого лежит представление о
биогеохимических провинциях. Под ними понимают такие географические
регионы, где все компоненты среды обитания, в том числе флора и фауна,
характеризуются определенным своеобразием химического элементного
состава. С этим связано понятие о биогеохимических микроэлементных
эндемиях – заболеваниях, возникающих у человека в результате избытка или
недостатка в окружающем ландшафте микроэлементов или более сложной
формы их дисбаланса (например, аномальные соотношения их концентрации
или дисбаланс микро- и макроэлементов) [6].

Недостаток или избыток микроэлементов в горных породах, почве или
воде влияет на распространенность многих заболеваний. Причина этого в
высокой биологической активности микроэлементов, участвующих в
различных видах обмена: белковом, жировом, углеводном, витаминном,
минеральном, а также в газообмене, теплообмене, тканевом дыхании, тканевой
проницаемости, клеточном дыхании. Микроэлементы влияют на активность
ферментов, вступая в соединения с ними, они участвуют в различных
биохимических превращениях. Именно поэтому недостаток или избыток
поступающих из внешней среды микроэлементов может привести к
возникновению эндемических заболеваний.

Природные микроэлементозы встречаются в виде врожденных пороков
развития и в виде наследственных болезней, а также в виде различных
патологий, возникающих в период индивидуального развития человека [7].
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Избыток микроэлементов в биосфере также приводит к ряду патологий. С
этой точки зрения для оценки состояния той или иной территории важное
значение имеет оценка загрязнения почвы, являющейся как начальным звеном
пищевой цепи, так и источником загрязнения природных вод и атмосферного
воздуха. Так, например, избыток фтора в воде вызывает эндемический флюороз
– накопление фтора в волосах, зубах, костях выше нормы (норма – 53-78 мг/кг).
Это провоцирует кариес зубов и изменения в скелете. Данная проблема
особенно актуальна для территории Мордовии, так как содержание фтора в
почве и питьевой воде практически во всех районах республики превышает
норму [10].

Геохимические особенности почвы, влияя на здоровье населения,
приводят к увеличению заболеваний печени, почек, крови и кроветворных
органов, а также влияют на структуру онкологических заболеваний.

Современные исследования показывают, что недостаток меди, кобальта и
железа в питьевой воде приводит к анемии, остеодистрофии, а высокое
содержание в ней молибдена и меди вызывает подагрические заболевания.
Поэтому в настоящее время для большинства микроэлементов определены
суточные нормы поступления их в организм человека [8].

Особое значение имеют данные о региональных особенностях распро-
странения микроэлементов и учение о биохимических эндемиях.

В последние годы большое внимание уделяется изучению миграции и
накопления фтора. Подобный интерес к нему вызван тем, что этот
распространенный в почвах и природных водах микроэлемент
характеризуется сравнительно резким переходом от физиологически
полезных концентраций до концентраций токсичных для растений и
животных.

Основные особенности ландшафтно-геохимической специфики
Республики Мордовии обусловлены, прежде всего, ее географическим
положением. Приграничное положение республики в бореальной умеренно
холодной и центральной лесостепной и степной областях обусловливает
сложную структуру почвенного покрова, растительности и других
компонентов природных ландшафтов Мордовии [11].

Полученные данные позволяют отметить, что лессовидные суглинки
Республики Мордовии характеризуются более высоким уровнем содержания
фтора, это объясняется высоким содержанием карбонатов, по сравнению с
древними аллювиальными отложениями с низким содержанием фтора, что
по-видимому связано с резким увеличением количества кварца в песчаных
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отложениях и уменьшением (или полным исчезновением) карбонатов. В
свою очередь, карбонаты уменьшают мобильность фтора за счет образования
труднорастворимых солей кальция фторида [5].

Содержание фтора в разных типах почв и на разной глубине почвенного
профиля неодинаково [9, 11]. Ниже приводятся некоторые данные по
содержанию фтора в почвах республики (таблица 1).

Исследования показали, что концентрация фтора в природных водах
Мордовии колеблется от 0,3 до 10 мг/л воды [3, 4].

В зависимости от содержания фтора в артезианских водах районы
республики объединяются в три группы:

1. Низкие уровни компонента (менее 0,7 мг/л) характерны для пяти
административных районов (Ельниковского, Темниковского, Краснослободс-
кого, Старо-Шайговского и северной части Ичалковского).

2. Оптимальные уровни (0,7-1,5 мг/л) фиксируются в четырех районах (Б-
Игнатовском, Теньгушевском, западной части Атюрьевского, южной части
Ичалковского).

3. Повышенные концентрации фтора (выше 1,5 мг/л) отмечаются в
остальных 15 административных районах.

В первую очередь гиперфтороз находит свое выражение в специфическом
поражении зубов у детей дошкольного возраста, а также в накоплении фтора в
биосубстратах (моча, волосы). Результаты специализированных осмотров
выбранных контингентов детей показали, что заболеваемость детей
дошкольного возраста кариесом зубов составляет 55-65%. У 12%
обследованных детей отмечен флюороз постоянных и молочных зубов, причем
у 2,5% – второй, а примерно 1% – третей степени [2, 3, 10].

Наиболее интенсивное проявление флюороза зубов установлено в городе
Саранске у детей, проживающих в наиболее загрязненных микрорайонах
(Северном и Заречном) – 21,5%. В центральных частях города флюороз
фиксируется у 8,5% обследованных детей. При поражении мочеполовой
системы гиперфтороз находит свое выражение, в первую очередь, в поражении
почек как у детей, так и у взрослых, а также в накоплении фтора в
биосубстратах (моча, волосы). Результаты специализированных осмотров
выбранных групп населения показали, что заболеваемость детей школьного
возраста мочекаменной болезнью составляет 45-55%, в возрасте 25-30 лет
заболеваемость приближается к 90%. У 11% обследованных детей отмечены
нефриты, причем у 2,3% – второй, а примерно 1% – третей степени [8].
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Таблица 1
Радиальное распределение фтора в почвах ландшафтов Мордовии

Название почвы

Го
ри

зо
нт

по
чв

ы Глубина
образца,

см

Содержание

рН

Кларк
рассеи
вания,

КР

Коэффициент
радиальной

диффе-
ренциации, R

фтора,
мг/кг

физичес
кой

глины,% гу
му

са
,%

Ландшафты широколиственных лесов и лесостепей вторичных моренных равнин

Луговая оглеенная
тяжелосуглинистая

почва

А

В

С

0-6
10-20
20-30
40-50
70-80

100-110
150-160

118
110
90

122
134
162
154

40
44
40
46
48
53
50

4,0
3,0

6,8
6,6
5,8
6,0
6,2
6,8
7,0

5,51
5,91
7,22
5,33
4,85
4,01
4,22

0,77
0,71
0,58
0,79
0,87
1,05

Лугово-черноземная
среднесуглинистая

почва

А
В1
В2

С

0-20
20-30
40-50
70-80

130-140

68
116
86
72

120

30
42
35
34
43

2,5
1,5

7,1
6,7
6,4
6,2
7,0

9,56
5,60
7,56
9,03
5,42

0,56
0,96
0,71
0,60

Лугово-черноземная
тяжелосуглинистая

почва

А
В

С

0-20
20-30
45-55
70-80

150-160

86
124
127
158
200

40
46
47
49
52

3,5
2,0

7,2
6,7
6,4
6,8
7,0

7,55
5,24
5,12
4,11
3,25

0,43
0,60
0,63
0,79

Чернозем
оподзоленный

среднесуглинистый

Ап
А
В1
В2
С

0-20
25-35
60-70
95-105

140-150

10
22
25
35
43

40
42
46
46
44

7,7
7,5

7,1
6,8
6,4
6,0
6,4

65,00
29,54
26,00
18,57
15,12

0,23
0,51
0,58
0,81

Чернозем выщело-
ченный

среднесуглинистый

Ап
А
В1
В2
С

0-20
25-35
50-60
70-80

150-160

12
20
50
84

120

43
46
48
50
50

7,4
6,0

7,1
6,8
6,6
6,4
6,2

54,17
32,50
13,00
7,74
5,42

0,10
0,16
0,42
0,70

Ландшафт широколиственных лесов и лесостепей эрозионно-денудационных равнин

Серая лесная
глинистая почва

Ап
В/А2
В1
В2

В/С
С

0-20
25-30
35-45
70-80
90-140

150-160

82
51
44
43

112
122

55
57
60
61
61
55

4,3
0,4
0,3

4,9
4,4
2,6
2,3
6,0
6,2

7,93
12,74
14,77
14,77
5,80
5,33

0,67
0,41
0,36
0,35
0,91

Серая лесная тяжело-
суглинистая почва

Ап
В/А2
В1
В2

В/С
С

0-20
20-27
40-50
80-90

100-140
150-160

76
60
82
84
84

118

45
55
61
56
54
49

4,34
0,4
0,3

6,8
6,0
5,6
5,4
5,4
7,0

8,55
10,83
7,93
7,74
7,74
5,51

0,64
0,51
0,69
0,71
0,71

Темно-серая лесная
оподзоленная тяжело-

суглинистая

Ап
А1/А2

В1
В2

В/С
С

0-25
25-35
35-45
70-80

130-140
200-220

120
138
140
146
148
160

45
47
53
49
47
46

6,4
3,7
2,0

6,1
5,7
5,5
6,5
6,8
7,0

5,41
4,71
4,64
4,45
4,39
4,06

0,75
0,86
0,87
0,91
0,92
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Дерновая
среднесуглинистая

почва поймы
р. Сура

А
В/А2
В1
В2

В/С
С

0-10
10-20
20-30
50-60
90-100

150-160

85
65
45
42
40
83

30
35
38
36
35
44

2,5
1,2
0,3

5,1
4,7
4,4
4,2
4,3
6,0

7,64
10,00
14,44
15,47
16,25
7,83

1,02
0,78
0,54
0,50
0,48

Ландшафты смешанных лесов водно-ледниковых равнин

Светло-серая лесная
легкосуглинистая

Ап
В/А2
В1
В2
С

0-20
20-30
50-60
70-80

110-130
130-220

50
41
36
32
84
96

27
26
37
27
33
36

2,4
0,4
0,3
0,2

5,9
5,3
4,5
4,3
4,2
6,6

13,00
15,85
18,05
20,31
7,73
6,77

0,52
0,43
0,37
0,33
0,87

Дерново-
среднеподзолистая
супесчаная почва

Ап
А2
В1
В2
С

0-20
20-30
30-45
50-70
75-110

10
14
20
24
30

4,2
5,2
6,3
7,8
7,4

1,8
0,2

5,1
4,6
4,4
4,4
5,8

65,0
46,42
32,50
27,08
21,66

0,33
0,46
0,66
0,80

Дерново-подзолистая
глеевая песчаная

Ап
А2
В1
В2
С

0-20
20-30
40-50
60-70
80-100

16
20
30
24
32

7,8
7,8
8,6
7,6
7,4

1,5
0,8
0,5
0,4
0,2

7,4
6,4
6,0
5,6
7,0

40,6
32,50
21,66
27,08
20,31

0,50
0,62
0,94
0,75

Дерново-
среднеподзолистая
пылевато-песчанно-
суглинистая почва

Ап
А2
В1
В2
С

0-20
20-30
45-55
90-100

160-170

42
24
22
20
45

29
27
32
30
22

1,8
0,2

5,1
4,6
4,4
4,4
5,8

15,47
27,08
29,54
32,50
14,44

0,93
0,53
0,48
0,44

Слабогумусированн
ые пески

А
В/А2
В1
В2

В/С
С

0-10
10-20
20-30
50-60
80-90

150-160
160-170

36
28
40
43
42
22
20

10
12
19
21
20
15
10

1,5
0,3
0,2

5,5
5,1
5,0
4,8
4,6
4,4
4,4

18,05
23,21
16,25
15,11
15,47
29,54
32,50

1,80
1,40
2,00
2,15
2,10
1,10

Аллювиальная
болотная иловато-

перегнойно-глеевая

А
В1
В2
С

0-30
35-70
80-100

110-150

60
140
210
100

4
8
16
6

5,8
2,5
0,2

4
5,4
6,2

10,83
4,64
3,09
6,50

0,60
1,40
2,40

Долинный ландшафт

Дерновая
тяжелосуглинистая

почва поймы
р. Мокша

А

В

С

0-10
10-20
40-50
80-90

160-170

162
143
122
118
131

40
48
44
43
50

4,0
3,0
0,3

6,0
5,6
4,8
4,8
5,8

4,01
4,54
5,32
5,50
4,96

1,23
1,09
0,93
0,90

Дерновая пылевато-
супесчаная почва
поймы р. Мокша

А

В

С

0-11
15-25
35-45
60-70
80-90

130-140
180-190

36
28
40
43
42
22
20

10
12
19
21
20
15
10

1,5
0,3
0,2

5,5
5,1
5,0
4,8
4,6
4,4
4,4

18,05
23,21
16,25
15,11
15,47
29,54
32,50

1,80
1,40
2,00
2,15
2,10
1,10
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Наиболее интенсивное поражение нефритами установлено в городе
Саранске у детей, проживающих в наиболее загрязненных микрорайонах
(Северном и Заречном) – 19,4%. В центральном микрорайоне города нефриты
фиксируются у 8,6% обследованных детей и именно здесь у 3,1% из них
наблюдалось поражение третьей степени. С возрастом число заболеваний и
степень пораженности нефритами возрастает.
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ИЗУЧЕНИЕ ДИНАМИКИ АБРАЗИОННЫХ БЕРЕГОВ ЗАЛИВА СИВАШ
С ПОМОЩЬЮ ДАННЫХ ДЗЗ

Михайлов В.А.
Таврический национальный университет им. В.И.Вернадского

Берега залива Сиваш является исключительно интересными образованиями.
Несмотря на огромную протяженность (порядка 1050 км) они отличаются еще
недостаточной изученностью. В существующих работах представлены главным
образом описания берегов [1, 2, 3], данные же по динамике практически
отсутствуют. Однако, наличие вдоль берегов Сиваша объектов природно-
заповедного фонда, крупных массивов сельскохозяйственных угодий,
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предприятий химической промышленности, объектов инфраструктуры требуют
проведения соответствующих исследований.

В работе представлены результаты изучения динамики абразионных
берегов залива Сиваш (на примере центральной части крымского побережья)
по материалам анализа космических и аэрофотоснимков.

Берега мелководного залива Сиваш имеют ингрессионное происхождение
– возникли в результате затопления слаборасчлененной аккумулятивной,
сложенной мощной толщей лессовидных суглинков, равнины в ходе
голоценовой послеледниковой трансгрессии. Дальнейшее развитие берегов шло
в условиях изолированного (в результате возникновения бара Арабатская
стрелка) мелководного залива при преимущественном воздействии сгонно-
нагонной циркуляции. В результате выделилось две разновидности берегов:
абразионные (размываемые) и аккумулятивные.

Абразионные берега, составляющие почти 20% от всей протяженности
берегов лагуны (без берегов Арабатской стрелки) [4], приурочены к древним
водоразделам, полуостровам («тюпам»), другим возвышенным участкам.
Активные клифы представляют собой обрывы высотой от 1-14 м, крутизной до
80-90°, с небольшой волноприбойной нишей в основании. По плоскостям
вертикальных трещин от клифа отчленяются столообразные призмы породы
(осовы), которые, подрезанные прибоем, падают на пляж или размываются. У
подножья клифов обычно формируется широкий, переходящий в «засуху»,
бенч с маломощными наносами, надурезовая часть которого имеет ширину от
0,5 до 10-15 м.

Для изучения динамики абразионных (размываемых) берегов залива Сиваш
использовались цифровые космические снимки очень высокого разрешения и
аэрофотоснимки крупного масштаба. Космические снимки, выполненные с
помощью спутника QuickBird, получены из общедоступного архива данных с
помощью программы SASplanet. Они представляют собой мультиспектральные
снимки (RGВ-композиты с произвольной комбинацией каналов) с
пространственным разрешением 0,61 м/пиксель и географической привязкой в
проекции UTM. Используемые для анализа сканкопии аэрофотоснимки имеют
масштаб 1:25 000, и выполнены в июне-июле 1969 и 1966 гг.

Обработка и анализ материалов производился с помощью программного
комплекса АrcGIS 10,0. На предварительном этапе аэрофотоснимки с помощью
опорных точек были привязаны к космическим снимкам и трансформированы.
При этом одной из проблем явилось отсутствие в условиях однообразного,
слабо преобразованного равнинно-степного ландшафта неизменившихся
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постоянных объектов. Поэтому для анализа было отобрано 12
репрезентативных снимков, которые оказалось возможным совершенного четко
привязать по твердо определенным опорным точкам. В результате визуального
дешифрирования космических и аэрофотоснимков была выделена береговая
линия и определены ее элементы. Положение клифа намечалось «вручную» в
виде линейного шеп-файла. В результате всего получено 23 пары
криволинейных отрезков длиной от 0,2 до 1,5 км, характеризующих берега
различной ориентации и высоты клифа. Далее от самой ранней береговой
линии строился растровый слой расстояния. Узлы линейных шейп-файлов
более поздней береговой линии были преобразованы в точеные объекты;
различная длина элементарных отрезков и соответственно расстояние между
точками обеспечивает случайность выборки. Для полученных расчетных точек
были извлечены значения расстояния, а затем в таблице атрибутов были
вычислены скорости.

Результаты оценки скорости размыва берегов, полученные первым
способом, а также предварительные данные полевых наблюдений, приведены
на рис. 1.

Анализ полученных данных свидетельствует, что скорость размыва
берегов залива Сиваш изменяется в очень широких пределах – от 0,03 до 1,5
м/год для отдельных расчетных точек, и от 0,083 до 0,87 м/год в среднем для
расчетных участков. Эти данные вполне сопоставимы результатам
предварительных (2-3-х летние циклы) полевых наблюдений, которые ведутся
автором на нескольких ключевых участках.

На некоторых участках отмечается большая изменчивость скоростей
размыва, что объясняется микрофестончатостью побережья. Так, на юго-
восточном побережье полуострова Тюп-Кангил (рис. 1), имеющего в общем
юго-запад – северо-восточную ориентацию наблюдаются фестоны длиной 50-
200 м, глубиной 20-70 м. На участках, ориентированных на восток скорость
отступания клифов составляет 0,3-0,5 м/год, на участках южной экспозиции –
0,1-0,2 м/год.

Значения скорости достаточно четко коррелирует с ориентацией участков
побережья по странам света: наибольшие скорости характерны для берегов
восточной и северо-восточной ориентации, наименьшие – южной и юго-
восточной. Это связано с наибольшей повторяемостью и скоростью ветров
соответствующих направлений.
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Рис. 1. Скорость размыва берегов залива Сиваш (для ключевых участков)

Таким образом использование космических и аэрофотоснимков
позволило достаточно достоверно определить скорость размыва берегов залива
Сиваша. Однако только непосредственные полевые наблюдения позволяют
получить полную картину происходящих здесь процессов.
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СУЧАСНІ КЛІМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ
УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ

Міщенко Н.В., Корнус А.О.
Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка

Клімат Українських Карпат визначається географічним положенням гір
та їх висотою над рівнем моря. Ці гори мають своєрідний клімат, на
формування якого впливає дуже багато чинників. Територія Карпат
відноситься до області континентально-європейського клімату, основні риси
якого визначаються переважанням атлантичних і трансформованих
континентальних повітряних мас. М.С. Андріанов визначає клімат Карпат як
помірно-континентальний з надмірним і достатнім зволоженням, нестійкою
весною, нежарким літом, теплою осінню і м’якою зимою.

Сучасні кліматичні зміни, що носять в цілому глобальний характер,
проявляються і на території нашого дослідження. З метою з’ясування
тенденцій динаміки кліматичних змін в Українських Карпатах, нами було
виконано порівняння основних метеорологічних показників (середні
температури та кількості опадів за літній і зимовий сезони, а також за рік в
цілому), розрахованих В.Г. Балабух (2012) за період 1991-2009 років з
багаторічними значеннями попереднього тридцятирічного періоду 1961-1990
років (кліматичною нормою).

За результатами спостережень першої половини ХХ століття, від
Передкарпатської височини Карпати відокремлюються багаторічною річною
ізотермою 6,5°С, а від Закарпатської низовини – 9°С. Згідно багаторічної
норми 1960-1991 років область карпатського низько- і середньогір’я
оконтурювалася середньорічною ізотермою 7°С. Однак для наступного періоду
бачимо, що ця ізотерма оконтурює уже не всі, а лише найвищу частину
Українських Карпат – Полонинсько-Чорногірську область, а також Стрийсько-
Сянську верховину. Зростання середньорічної приземної температури повітря
спостерігаємо і у передгірних областях. На Передкарпатті температури зросли
на 1-1,5°С досягнувши значення 8°С, що раніше було характерно лише для
Закарпаття. На території останнього середньорічна температура повітря зросла
з 8-9 до 9-10°С, а в межах Притисенської низовини навіть перейшла позначку
10°С (рис. 1).
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Рис. 1. Середня за рік приземна температура повітря та річна сума опадів
в Українських Карпатах

При детальнішому аналізі бачимо, що таке зростання названих вище
температур відбулося, в основному, за рахунок підвищення температури
зимового сезону. Якщо згідно кліматичної норми 1961-1990 років, Українські
Карпати були обмежені ізотермою середньої за зиму приземної температури
повітря –3°С, то за наступний період 1991-2009 років ця температура зросла до
–2°С. Також на градус зросли середні температури зимового сезону і у
найхолодніших регіонах Карпат – Свидовецько-Чорногірському районі та
Рахівсько-Чивчинських горах. Проте особливо помітним потепління було на
території Закарпатської рівнини, що відчуває теплий вплив повітряних мас
Середньодунайської низовини, де воно склало 2°С.

У літній сезон для названих вище двох періодів спостережень зростання
температур менш помітне. Найкраще воно простежується у передгірних областях,
особливо у Передкарпатті, яке знаходиться під впливом повітряних мас, що
приходять з південного сходу України, де потепління становило від 2°С (Львів) до
2,5-3°С (Чернівці та Івано-Франківськ). Що стосується основної частини
карпатського низько- і середньогір’я, то тут потепління не було таким помітним, а
у окремих регіонах, наприклад, Воловецько-Межигірській верховині, середня за
літо приземна температура повітря навіть дещо понизилася. Це підтверджує
думку інших дослідників про те, що потепління в Україні відбувається в
основному за рахунок підвищення температур зимового сезону.
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Відзначення вище зростання термічних показників супроводжується
малопомітною зміною середньорічної кількості опадів. Варто зауважити, що в
Українських Карпатах спостерігається чіткий бар’єрний і висотний
опадоутворюючі ефекти, які проявляються у кількості атмосферних опадів, їх
інтенсивності та тривалості. Специфіка Українських Карпат обумовлюється
значною мірою тим, що вони, по-перше, розташовані поперек напрямку
адвекції атлантичних і континентальних течій, з чим пов’язана значна
відмінність умов зволоження і температури північно-східного і південно-
західного макросхилів; по-друге, вони охоплюють найвужчу частину
Карпатської дуги, куди досить вузьким коридором Закарпатської низовини,
обмеженим з півночі Татрами, а з півдня – Західно-Румунськими горами і
Мармарошем, рухаються вологі, теплі атлантичні і середземноморські повітряні
маси, а іноді й сухі степові, які формуються над Середньодунайською
низовиною (середня річна повторюваність південно-західних вітрів на
метеостанції Пожижевська становить 46%).

Близько 80% загальної кількості опадів припадає на літній час, максимум
їх при цьому спостерігається на західних схилах Полонинського хребта,
Свидовця, Чорногори та в деякі роки досягає до 1400-1600 мм на рік.

Порівняння відповідних багаторічних показників по метеостанціях
(табл. 1), свідчить про виразний прояв бар’єрного ефекту в розподілі опадів.
Значна частина опадів випадає у вигляді злив із сильними грозами, але більш
типовими є обложні мрячні дощі. Особливо дощове літо спостерігається на
полонинах, де з кожних трьох днів – два бувають з дощем.

Таблиця 1
Кількість опадів по метеостанціях Українських Карпат

Метеостанція
Висота над

рівнем моря,
м

 Кількість
опадів за
рік, мм

Метеостанція
Висота над

рівнем моря,
м

 Кількість
опадів за
рік, мм

Дрогобич 277 792 Селятин 744 759
Івано-Франківськ 270 673 Плай 1330 1753
Чернівці 239 702 Пожижевська 1429 1491
Турка 587 844 Ясіня 645 987
Долина 470 790 Рахів 438 1169
Яремча 531 961 Ужгород 128 805
Верховина 640 759 Берегове 112 722

В цілому за рік збільшення кількості опадів за названі вище періоди
спостережень не було таким вираженим, як зростання температур. Найбільш
помітним (100 мм/рік) воно було у найвищій частині Українських Карпат –
Чорногорі. У літній сезон деяке збільшення кількості опадів у високогірній
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частині та Передкарпатті компенсувалося їх зменшенням у Сколевських
Бескидах та на Закарпатті, де воно становило 20-25 мм за сезон.

У зимовий сезон тенденція до зростання кількості опадів була дещо
виразнішою. Більше всього зростання опадів зимового сезону було помітно на
схилах Вулканічного хребта та у Іршанській і Солотвинській улоговинах. Разом
з тим, у передгір’ях кількість зимових опадів зменшилася на 10-15 мм
(Ужгород) і навіть на 15-20 мм (Львів) за сезон.

Підводячи підсумок можемо сказати, що за сучасними (1991-2009 рр.)
метеоролого-кліматичними спостереженнями відзначається збільшення
середньорічної приземної температури повітря в Українських Карпатах в
середньому на 1°С, що супроводжується загальним збільшенням як літніх, так і
зимових (в основному) температур. Крім цього, на території Українських
Карпат спостерігається малопомітне збільшення середньорічної кількості
опадів, яке досягається за рахунок незначного збільшення кількості опадів
зимового періоду переважно в межах середньогір’я.

ОЦІНКА ЗЛИВОВИХ ОПАДІВ ПІД ЧАС ФОРМУВАННЯ ВИСОКИХ
ДОЩОВИХ ПАВОДКІВ НА РІЧКАХ БАСЕЙНІВ ВЕРХНЬОГО ПРУТУ

ТА СІРЕТУ

Настюк М.Г., Ющенко Ю.С.
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича.

Паводки формуються внаслідок складної взаємодії ряду факторів,
основними з яких є гідрометеорологічні і підстильна поверхня. До
гідрометеорологічних відносять кількість опадів, їх інтенсивність та тривалість
випадіння, площа зрошення та ін.

Фізико-географічні умови, насамперед орографічні особливості
Карпатських гір, сприяють суттєвому збільшенню кількості та інтенсивності
опадів. Добова кількість опадів у басейнах річок нерідко перевищує 100 мм і
досягає 150-200 мм [1].

Для території водозбору Верхнього Пруту та Сірету дощі з кількістю
опадів 30 мм і більше за період 12 год. і менше вважається стихійним явищем.
Саме такі опади завдають найбільших збитків господарському комплексу,
спричиняють формування значного місцевого та схилового стоку.

Виконання робіт з аналізу просторового розподілу зливових опадів
дозволить уточнити особливості процесу формування високих дощових паводків.
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Характерною причиною випадіння значних зливових опадів є
циклонічна діяльність підсилена орографією. Також важливу роль у
формуванні дуже сильних злив на території водозборів Верхнього Пруту та
Сірету, окрім динамічно активних синоптичних ситуацій, відіграють прояви
інтенсивного впливу конвекції.

За період гідрологічних спостережень катастрофічні та дуже високі
дощові паводки з катастрофічними наслідками, що охоплювали весь басейн
річок Верхнього Пруту та Сірету відмічалися у 1889, 1908, 1911, 1927, 1941,
1955, 1964, 1969, 1970, 1974, 1996, 1998, 2008 та 2010 роках. Локальні дуже
високі дощові паводки, які охоплюють один або декілька суббасейнів
спостерігаються кожні 2-3 роки.

При виконанні дослідження були опрацьовані матеріали спостережень
гідрометеорологічної мережі щодо добової та півдобової кількості опадів, а
саме книжки КМ-1, КН-1М(н), ТМ-8.

Для аналізу опадів під час формування катастрофічних дощових паводків
1969 та 2008 років було використано інформацію з технічних звітів про
гідрометеорологічні умови формування та розвитку дощових паводків на річках
Карпат [1, 2].

На наступному етапі дослідження нами було визначено значення величини
середнього шару атмосферних опадів під час формування паводків для басейнів
річок Верхнього Пруту та Сірету. При визначення величини середнього шару
атмосферних опадів для даної території було використано метод ізогієт. Даний
метод дає більш точні результати розрахунків середньої кількості опадів на
водозбірній території. В умовах гірського рельєфу використання способу ізогієт
є найбільш ефективним методом розрахунку середньої кількості опадів.

При пошуках виникло питання що повязане із проблемою наявності повної
та чіткої інформації про опади під час паводків 1908, 1911, 1928, 1941, 1946 рр.
Тому для аналізу було взято опади під час формування катастрофічних та
високих дощових паводків починаючи із 1955 по 2012 рр.

Під час виконання даної роботи будувалися картосхеми розподілу опадів
на території басейнів річок Верхнього Пруту та Сірету. Для побудови
картосхем було використано пакет ГІС, а саме програмне забезпечення Golden
Software – Surfer 9.0.

Для побудови картосхем розподілу опадів використовувалися матеріали
спостережень метеорологічних станцій та гідрологічних постів, що розташовані
та території водозбору Верхнього Пруту та Сірету, а також дані пунктів що
знаходяться поза межами даного басейну на території водозбору Дністра та
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Тиси. Такий підхід дозволяє отримати більш обгрунтовані величини опадів на
досліджуваній території. Також при виконанні даної роботи для аналізу
паводків 2010 року було використано дані спостережень за опадами
метеорологічних станцій республіки Молдова та гідрологічних постів в басейні
р. Сірет, р. Сучава на території Румунії. На побудованих картосхемах розподілу
опадів територію водозбору Пруту та Сірету перетинає 7–15 ізогієт, що є
достатнім для розрахунку величини середньої кількості опадів. Інтервали між
ізолініями встановлювалися з урахуванням просторового розподілу, амплітуди
зміни опадів та становили 5, 10 мм.

Обчислення середньої величини зливових опадів проводилося за
формулою:

F
fxfxfxX nn
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×++×+×
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...2211

, де
X1, X2, Xn – середнє значення опадів між двома сусідніми ізогієтами, мм
f1, f2, fn – площі обмежені сусідніми ізогієтами.
Середні величини опадів були розраховані для наступних суббасейнів:
§ р. Прут – смт Ворохта – 48,3 км2;
§ р. Ільця – с. Ільці – 81,6 км2;
§ р. Путила – смт. Путила – 181 км2;
§ р. Дерелуй – с. Молодія – 289 км2;
§ р. Прут – с. Татарів – 366 км2;
§ р. Білий Черемош – с. Яблуниця – 552 км2;
§ р. Прут – м. Яремче – 597 км2;
§ р. Чорний Черемош – смт. Верховина – 657 км2;
§ р. Сірет – м. Сторожинець – 672 км2.
§ р. Черемош – с. Устеріки – 1500 км2;
§ р. Прут – Чернівці – 6890 км2;
Для кожного із суббасейнів було розраховано величину середньої

кількості атмосферних опадів при формуванні високих дощових паводках.
Виконання даної роботи дозволило виділити деякі проблемні аспекти

щодо побудови картосхем розподілу опадів. Серед них слід відмітити
відсутність опадомірних пунктів у верхній частині басейнів Білого та Чорного
Черемошу, Сірету, басейнах правих приток р. Прут, що впадають від м.
Коломия до гирла р. Черемош (р. Сопівка, р. Лючка, р. Пістинька, р. Рибниця та
ін.), в нижніх (прикордонних) частинах басейнів річок Пруту та Сірету. Також
слід зауважити на недостатню репрезентативність пунктів спостереження за
атмосферними опадами з точки зору охоплення ними різних висотних зон. В
даному випадку тільки метеостанція Пожежевська розташована вище ніж 1000
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м над рівнем моря. Вище перераховані проблеми можуть спричиняти певну
похибку при побудові карт ізогієт.

Побудовані картосхеми дозволяють проаналізувати кількість опадів за
весь період формування паводків, а також окремо за кожну добу. Дані
картосхеми дадуть змогу провести аналіз просторового розподілу зливових
опадів на території басейнів Верхнього Пруту та Сірету при формуванні
катастрофічних. Аналіз гідрометеорологічних даних щодо зливових опадів на
основі ГІС технологій є необхідним для задоволення сучасних потреб
господарського комплексу даного регіону.

Для чіткої оцінки зливових опадів під час формування паводків на річках
басейнів Верхнього Пруту та Сірету, враховуючи фізико-географічні умови даної
території, є використання радіолокаційних, допплерівських методів визначення
кількості та інтенсивності опадів. Наявність допплерівського локатора дозволила
б отримати чітку інформацію щодо просторового розподілу, кількості та
інтенсивності опадів при формуванні дощових паводків як у межах басейну
Верхнього Пруту та Сірету та і у розрізі окремих суббасейнів.

Список використаних джерел
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МОРТМАСА ОКОЛИЦЬ СЕЛА ЧУТІВКА ОРЖИЦЬКОГО РАЙОНУ
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ТА ЇЇ ФРАКЦІЙНИЙ СКЛАД

Орлова Л.Д., Каць Г.В.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

Одним із показників інтенсивності процесів, які відбуваються в
фітоценозах є накопичення на поверхні ґрунту мертвих залишків рослин.
Динаміка накопичення таких залишків обумовлюється тим, що зміна сезонів
для кожного відрізку вегетаційного періоду характеризується певним
співвідношенням процесів накопичення і відмирання зелених частин рослин та
їх подальшим розкладом [7]. Мортмаса – загальна кількість мертвої органічної
речовини, накопиченої в екосистемі. В її межах розрізняють опад (масу
відмерлих органів живих організмів, що опали на поверхню ґрунту) та відпад
(масу цілих мертвих організмів на поверхні ґрунту чи в його товщі), та
підстилку (масу опаду й відпаду на поверхні ґрунту).
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Підстилка є головним джерелом повернення в ґрунт органічних і зольних
речовин, і в залежності від маси опаду і його фракційного складу, ґрунт отримує
різну кількість елементів живлення. Підстилкою вважаються всі сухі нерозкладені
й напіврозкладені частини рослин, що втратили зв’язок і лежать на поверхні
ґрунту. Кількість підстилки в екосистемах різна й визначається співвідношенням
надходження мертвих рослинних залишків під час відмирання надземної фітомаси
та переміщенням її матеріалу в розташовані нижче горизонти ґрунту [3]. Запас
підстилки є найбільш об’єктивним серед морфологічних показників фітоценозів і
становить основу в процесі оцінки інтенсивності кругообігу, тобто відбиває
насамперед біогеоценотичну сутність її [11, 12]. Підстилка являється одночасно
компонентом лучного біогеоценозу і невід’ємною частиною ґрунтового профілю,
а також добре індикує умови місцезростання біогеоценозу [7].

Товщина підстилкового горизонту в різних екосистемах варіює від декількох
до десяти і більше сантиметрів, що визначається відношенням двох процесів:
надходження мертвих рослинних домішків при відмиранні надземної фітомаси,
розклад і переміщення матеріалу підстилки в нижчележачі горизонти ґрунту під
дією живих організмів і абіотичних факторів (радіація, опади і т. п.) [11].

Головним процесом, який формує лучну підстилку, є механічна, фізико-
хімічна і біологічна деструкція рослинного опаду.

За характеристикою запасів підстилки та її властивостей можна оцінити
інтегральну акумуляцію речовин рослинного опаду, встановити вміст
поживних елементів у коре ненасиченому шарі ґрунту та ступінь їх доступності
рослинам. Особливості будови та об’єм накопичення лучних підстилок
слугують показниками гумусового стану ґрунту.

Запаси мортмаси значно змінюються впродовж року, поступово
зменшуючись з весни до кінця літа та значно зростаючи з осені до початку
весни. Це явище зумовлюється сезонністю надходження та мінералізації опаду
рослинної маси. Значний вплив на її формування мають кліматичні та ґрунтові
умови. М’який та вологий клімат і багаті ґрунти прискорюють розклад
відмерлої фітомаси іноді до повної деструкції упродовж теплої зими або першої
половини літа. Протилежні умови – нестача тепла, посуха або надлишкове
зволоження – затримують розклад на проміжних етапах або сприяють
накопиченню більш міцних комплексів перегнійних речовин, які не підлягають
швидкому розкладу [8, 9, 10]. Маса рослинних залишків, що надійшла на
поверхню ґрунту, безперервно розкладається та зменшується, водночас
відбувається її безперервне поповнення і утворення підстилкового шару за
рахунок відмирання частин або органів рослин. Слід зазначити, що від
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кількості та якості опаду, особливостей його розкладу та швидкості процесів
деструкції залежать потужність та якість підстилки [4].

Опад – це кількість органічної речовини, яка міститься у всіх щорічно
відмираючих частинах надземної і підземної сфер угрупування, а також в
особинах або окремих їх частинах, які відмерли в процесі старіння чи
природного зріджування [2]. Динаміка надходження і розкладу органічного
опаду на поверхні ґрунту – один із головних факторів, який визначає
гумусонакопичення в ґрунтах, поступання і міграцію мінеральних речовин і
органічних кислот, які надходять в ґрунт разом з вологою.

Великий вплив на розмір запасів загальної рослинної маси та її структури,
накопичення та розкладу мертвої рослинної маси має зміна режиму
використання луків [8].

Фракційний склад мортмаси – це кількісний розподіл відмерлих частин
трав’янистих рослин на їх органи [5]. Він залежить від віку і сформованості
ценотичного середовища. Вивчення фракційного складу дозволяє визначити
швидкість розкладання усієї відмерлої рослинної маси та її окремих
компонентів [5, 6, 11].

Нами досліджувався фракційний склад мортмаси лучних екосистемах р.
Сула поблизу с. Чутівка Оржицького району Полтавської області.

Визначення запасів підстилки та її фракційного складу проводилися в
червні, серпні та жовтні. Проби відібрані у десятикратній повторності на
прирусловій, центральній та притерасній частинах. При відборі проб
використовувалися загальновизнані методики [1], застосовувалася рамка
розміром 33х33 см2. Метод розділення мортмасина фракційні групи
застосовувався за Л. О. Карпачевським [6].Отримані зразки зважували у сирому
стані, а потім висушували до повітряно-сухого стану. Визначалася маса кожної
фракції. Результати досліджень показані у табл. 1, 2, 3.

Аналіз отриманих результатів свідчить, що найбільші запаси мортмаси
виявлені у жовтні. А саме, максимальна її кількість підстилки знаходиться у
прирусловій частині, а мінімальна – у притерасній. На її запаси суттєво
впливали кліматичні умови та антропогенне навантаження.

Кількість опадів упродовж досліджуваного вегетаційного сезону
змінювалася досить суттєво. Червень був посушливий, про це свідчить низький
вміст води у сирій масі підстилки. У серпні та жовтні кількість опадів
збільшилась, внаслідок чого виявили більші запаси мортмаси. Також на кількість
мертвих залишків рослин суттєво впливало рекреаційне навантаження та випас
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худоби на досліджені луки. Найбільше навантаження припадало на притерасну
частину, про що свідчить різниця запасів мортмаси на різних частинах заплави.

Таблиця 1
Запаси та фракційний склад мортмаси у червні 2012 р. (г/см2)

Частини
заплави

Стебла Листя Плоди Напіврозкла-
дена мортмаса

Загальна
кількість

m1 m2 m1 m2 m1 m2 m1 m2 m1 m2

Прируслова 6,1±
0,5

6,0±
0,6

29,1±
2,8

28,0±
2,8

1,6±
0,2

1,5±
0,2

2,3±
0,3

2,0±
0,2

39,1±
3,8

37,5±
3,8

Центральна 3,9±
0,4

3,7±
3,7

21,2±
2,1

20,1±
2,0

1,89±
0,2

1,0±
0,13

3,2±
0,3

2,8±
0,3

30,3±
3,0

27,6±
6,1

Притерасна 1,9±
0,2

1,8±
0,4

7,8±
1,0

7,4±
1,5 – – 2,9±

0,4
2,8±
0,5

12,6±
1,6

12,0±
2,4

*Примітка: m1 – сира речовина, m2 – суха речовина,
Таблиця 2

Запаси та фракційний склад мортмаси у серпні 2012 р. (г/см2)

Частини
заплави

Стебла Листя Плоди Напіврозкла-
дена мортмаса

Загальна
кількість

m1 m2 m1 m2 m1 m2 m1 m2 m1 m2

Прируслова 7,4±
0,7

4,9±
0,5

33,8±
3,3

26,1±
2,6

1,9±
0,2

1,3±
0,2

2,9±
0,3

2,1±
0,2

46,0±
4,5

34,4±
3,5

Центральна 4,7±
0,5

2,8±
0,3

28,8±
2,9

18,3±
1,8

2,4±
0,3

1,4±
0,2

2,1±
0,2

1,7±
0,2

38,0±
3,9

24,2±
2,5

Притерасна 1,4±
0,2

0,9±
0,2

8,7±
0,7

5,9±
0,5 - - 3,39±

0,4
2,3±
0,3

13,5±
1,4

9,1±
0,9

*Примітка: позначення як у табл. 1
Таблиця 3

Запаси та фракційний склад мортмаси у жовтні 2012 р. (г/см2)

Частини
заплави

Стебла Листя Напіврозкладена
мортмаса

Загальна
кількість

m1 m2 m1 m2 m1 m2 m1 m2

Прируслова  14,0±1,5 8,4±0,8 37,0±3,6 18,7±1,7 20,6±1,2 8,8±0,9 71,6±6,9 35,9±3,5

Центральна  17,9±1,5 11,0±0,9 30,4±2,5 17,6±1,5 18,0±1,7 8,8±0,9 66,2±5,7 37,4±3,4
Притерасна  5,3±0,4 3,4±0,3 19,0±1,8 12,4±1,1 7,42±0,6 4,1±0,3 31,6±2,8 19,9±1,7

*Примітка: позначення як у табл. 1

Отримані результати фракційного складу показують, що основну частину
підстилки складає листя. Максимальні показники листя виявлені у прирусловій
частині. Незначну частку мають стебла та плоди. Враховувалися також і
рослинні рештки, які віднесли в окрему фракцію. Плодів не виявлено у
притерасній частині.

Отже, порівняння отриманих результатів показує максимальну фракцію
листя у прирусловій частині заплави. Мінімальні її значення знаходяться у
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притерасній частині, де найбільше антропогенне навантаження. Значний
відсоток належить напіврозкладеній мортмасі, зокрема у жовтні. Максимальні
запаси фракції стебел зафіксовані у жовтні у центральній частині. Найбільша
кількість плодів відмічена у центральній частині. Найбільш інтенсивно
розкладається фракція листя, а стійкішими були стебла та плоди.
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ЗАГАЛЬНІ ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ТЕМНО-СІРИХ ОПІДЗОЛЕНИХ
ҐРУНТІВ СЯНСЬКО-ДНІСТЕРСЬКОЇ ВИСОЧИНИ

Пастерніцька Д.З.
Львівський національний університет імені Івана Франка

Ґрунт – полідисперсна система що складається з різних за розміром
елементарних частинок, мінеральних чи органічних, мікроагрегатів, великих
структурних одиниць і їхніх груп. Значна частина ґрунту (близько 50% об’єму)
зайнята твердою фазою. Інша частина складена водою, повітрям, живою
речовиною. Про щільність упакування землистого матеріалу в одиниці об’єму
ґрунту, про співвідношення пустот і твердої фази можна зробити висновки за
такими фізичними показниками ґрунтів: щільність твердої фази ґрунту,
щільність будови ґрунту, шпаруватість [4, с. 219].
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Якісний стан ґрунтового покриву визначається, перш за все, фізичними
властивостями ґрунту. Вони мають значний вплив на фізико-хімічні, генетичні,
морфологічні та агрономічні властивості ґрунту. Їхнє вивчення важливе як для
вирощування сільськогосподарських культур, так і для встановлення ґенезису
ґрунтів. Фізичні властивості характеризують ступінь окультурення та
екологічний стан ґрунтового покриву.

Загальні фізичні властивості – важливий показник якісного стану ґрунтів.
Проаналізувавши показники фізичних властивостей, можна зробити висновки
про агроекологічний стан ґрунтів, розробити заходи їхнього покращення
загалом і родючості зокрема. Використання темно-сірих опідзолених ґрунтів в
умовах інтенсивного землеробства призводить до зміни основних показників
їхніх фізичних властивостей, переважно в бік погіршення. Тривала оранка
спричиняє морфологічну деградацію агрегатів, глибоку перебудову шпарового
простору і складення загалом. Збільшення розпиленості орного шару ґрунтів є
наслідком не тільки щорічного механічного обробітку, але і незначного
надходження в ґрунт органічної речовини.

Сянсько-Дністерська вододільна увалисто-горбиста височина
розташована в межах північно-західного Передкарпаття, на межиріччі Дністра і
правих приток Сяну. Згідно фізико-географічного районування України,
територія досліджень знаходиться в Передкарпатській височинній області,
Добромильсько-Самбірському фізико-географічному районі [6]. В структурі
ґрунтового покриву темно-сірі опідзолені ґрунти займають значне місце, вони
здавна використовуються здебільшого під ріллею, присадибними ділянками,
кормовими угіддями.

При вивченні темно-сірих опідзолених ґрунтів Сянсько-Дністерської
височини були застосовані порівняльно-географічний, морфолого-генетичний
(профільний), порівняльно-аналітичний, статистичний методи. Польові
дослідження проводились на модальній ділянці, закладеній у вигляді катени на
ріллі, південніше від села Тщенець Мостиського району Львівської області.
Катена закладена від плакору до підніжжя схилів, охоплюючи їхні частини з
різною крутизною – від 0 до 7-10° і різним ступенем еродованості ґрунтів.

До загальних фізичних властивостей ґрунтів належать щільність твердої
фази, щільність будови, загальна шпаруватість і шпаруватість аерації [2].

Щільність твердої фази ґрунту належить до констант фізичних
властивостей ґрунтів. Вона залежить від хімічного та мінералогічного складу і
визначається середньою величиною щільності твердої фази речовин, які
складають ґрунт. [1, с. 90]. Серед первинних мінералів опідзолених ґрунтів
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переважає кварц – 82% і польові шпати – 10%, серед вторинних – гідрослюди –
60-80%, каолініт – 10-20%, монтморилоніт 5-25%, щільність твердої фази яких
становить 2,4 – 2,8 г/см3. Щільність твердої фази гумусу сягає 1,2 – 1,4 г/см3 [5].
Тому,  чим ґрунт є більш гумусованим,  тим менша щільність твердої фази
ґрунту. Порівняно з іншими фізичними величинами, щільність твердої фази
ґрунту варіює у вузьких межах і найменше піддається динаміці в часі [2].

Щільність твердої фази темно-сірих опідзолених ґрунтів Сянсько-
Дністерської височини коливається у вузькому інтервалі. За результатами
наших досліджень, найменші значення цієї величини характерні для верхніх,
добре гумусованих горизонтів. Вниз по профілю щільність твердої фази ґрунтів
зростає. Так, у орному гумусовому горизонті Не щільність твердої фази ґрунтів
становить 2,47-2,48 г/см3. Вниз по профілю цей показник поступово зростає,
досягаючи в ґрунтотворній породі значення 2,60 г/см3 (таблиця 1). В
еродованих відмінах темно сірих опідзолених ґрунтів величина щільності
твердої фази більша, що зумовлено меншим вмістом гумусу. Простежується
пряма кореляція між щільністю твердої фази і ступенем еродованості ґрунтів: зі
зростанням ступеня еродованості щільність твердої фази зростає. Зокрема, в
орному шарі слабозмитих ґрунтів вона становить 2,53 г/см3, середньозмитих –
2,52-2,54 г/см3, а в сильнозмитих – 2,54-2,57 г/см3. В ілювіальних горизонтах
досліджуваних ґрунтів цей показник не має значних відмінностей і коливається
в межах: від 2,54 г/см3 до 2,58 г/см3 (табл. 1).

Щільність будови ґрунту –  це вага 1  см3 сухого ґрунту у непорушеному
стані. Гумусованість ґрунту, його біогенність і структурний стан впливають на
величину щільності будови. Значна кількість органічної речовини сприяє
зниженню щільності будови. Щільність будови найбільше залежить від
складення і структурного стану ґрунтів.

В природних біоценозах щільність будови темно-сірих опідзолених
ґрунтів у гумусовому горизонті становить 1-1,20 г/см3. Ґрунти Сянсько-
Дністерської височини піддаються сильному антропогенному навантаженню,
що веде до їхнього переущільнення. На території досліджень щільність будови
в орному гумусовому горизонті Не незмитих ґрунтів під ріллею становить 1,30-
1,55 г/см3, в слабозмитих відмінах 1,04-1,50 г/см3, в середньозмитих 1,19-1,54
г/см3, а в сильнозмитих – 1,58-1,65 г/см3 (табл. 1). В підорних горизонтах
ґрунтів щільність будови має тенденцію до зростання, що свідчить про
утворення щільної “підплужної підошви”. В ілювіальному горизонті величина
щільності будови становить 1,49-1,63 г/см3, а в ґрунтотворній породі
коливається в межах 1,43-1,59 г/см3.
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Таблиця 1
Загальні фізичні властивості темно-сірих опідзолених ґрунтів Сянсько-

Дністерської височини

Генетичні
горизонти

Глибина
відбору

зразків, см

Щільність, г/см3 Шпаруватість,% Польова
волога,%твердої

фази будови загальна аерації

Темно-сірі опідзолені глеюваті середньосуглинкові ґрунти на лесоподібних
суглинках. Угіддя – рілля. (Розріз 1)

Hеор

0-10 2,47 1,30 47,37 22,43 19,18
10-20 2,47 1,51 38,87 7,47 20,79
20-29 2,48 1,55 37,50 5,97 20,34

Hеп/ор 29-41 2,52 1,51 40,08 9,17 20,47
Hіgl 42-52 2,56 1,60 37,50 6,52 19,36

I(е)gl 57-67 2,57 1,56 39,30 8,80 19,55
Igl 81-91 2,58 1,63 36,82 7,55 17,96

IPgl 104-114 2,57 1,64 36,19 11,39 15,12
Pigl 131-141 2,58 1,64 36,43 16,43 12,20
PG 155-165 2,60 1,59 38,85 17,73 13,28

Темно-сірі опідзолені глеюваті слабозмиті середньосуглинкові ґрунти на лесоподібних
суглинках. Угіддя – рілля. (Розріз 2)

He+Hiop

0-10 2,53 1,04 58,89 48,21 10,27
10-20 2,53 1,20 52,57 36,07 13,75
20-30 2,53 1,50 40,71 19,47 14,16

Hi 31-41 2,54 1,50 40,94 19,69 14,17
Iegl 42-52 2,54 1,52 41,34 18,12 15,58
Igl 70-80 2,56 1,54 39,84 14,88 16,21
Ipgl 94-107 2,55 1,54 39,61 11,56 18,21
PI 122-132 2,57 1,51 41,25 17,10 15,99
P 150-160 2,60 1,47 43,46 21,34 15,05

Темно-сірі опідзолені глеюваті середньозмиті середньосуглинкові ґрунти на лесоподібних
суглинках. Угіддя – рілля. (Розріз 3)

He+Hi+Ieop

0-10 2,54 1,19 53,15 36,38 14,09
10-20 2,52 1,54 38,89 15,00 15,51
21-32 2,53 1,50 40,71 12,50 18,81

Igl 38-48 2,55 1,51 40,78 18,59 14,70
Ipgl 64-74 2,57 1,50 41,63 22,31 12,88
Pigl 94-104 2,58 1,43 44,57 25,64 13,24
Pgl 123-133 2,58 1,45 43,80 24,89 13,04
Pgl 135-145 2,59 1,43 44,79 26,25 12,96

Темно-сірі опідзолені глеюваті сильнозмиті середньосуглинкові ґрунти на лесоподібних
суглинках. Угіддя – рілля. (Розріз 4)

Hі+Іе+Іор
0-10 2,54 1,58 37,80 12,12 16,25

10-23 2,57 1,65 35,80 10,68 15,22
Іgl 26-36 2,56 1,53 40,23 16,86 15,28
Ipgl 51-61 2,58 1,44 44,19 28,10 11,17
Pigl 78-88 2,60 1,49 42,69 27,00 10,53
Pgl 110-120 2,61 1,49 42,91 24,84 12,13



222

За величино щільності будови оцінюють агроекологічний стан ґрунтів і
розвиток процесів механічної деградації [3].

Згідно нормативів, прийнятих в Україні, темно-сірі опідзолені ґрунти
зазнали механічної деградації через ущільнення переважно високого і надто
високого (кризового) рівня, менше – середнього. Підтвердженням цього є
середні значення щільності будови в орному шарі (0-30 см), які для
нееродованих ґрунтів становлять 1,45 г/см3, слабозмитих відмін – 1,23 г/см3,
середньозмитих – 1,41 г/см3. Особливо переущільненим є орний горизонт
сильнозмитих ґрунтів, значення величини щільності будови становлять 1,58-
1,65 г/см3, стан ґрунтів оцінюється як кризовий [3].

Шпаруватість ґрунтів – це сумарний об’єм усіх шпар між частинками
твердої фази ґрунту, виражений у відсотках від загального об’єму ґрунту. Вона
залежить від їхнього гранулометричного складу, складення, структури. На ріллі
в орному гумусовому горизонті Не загальна шпаруватість незмитих темно-
сірих опідзолених ґрунтів становить 37,50-47,37%, слабозмитих 40,71-58,89%,
середньозмитих – 40,71-53,15, а в сильнозмитих – 35,80-37,80% (табл. 1).
Мінімальна шпаруватість характерна для нижньої частини орних і ілювіальних
горизонтів. В підорних горизонтах досліджуваних ґрунтів вона становить 37,50-
40,94%, в ілювіальних – 36,19-44,19%. В ґрунтотворній породі величина
загальної шпаруватості коливається в межах 36,43-44,79% в орному горизонті.

Шпаруватість аерації – об’єм шпар ґрунту, зайнятих повітрям. В орному
горизонті незмитих темно-сірих опідзолених ґрунтів шпаруватість аерації
становить 5,97-22,43%, у слабозмитих відмін 19,47-48,21%, середньозмитих –
13,50-36,38%, а сильнозмитих – 10,68-12,12%. З глибиною шпаруватість аерації
зменшується (табл. 1). Польова волога орного шару ґрунтів на період
досліджень коливалась в межах 10,27-20,79%.

Відповідно до нормативних параметрів деградації ґрунтів за величиною
загальної шпаруватості, темно-сірі опідзолені ґрунти зазнали деградації через
ущільнення від слабкого до надто високого (кризового) ступеня.

Причинами переущільнення ґрунтів і розвитку деградаційних процесів є
надмірне використання важкої сільськогосподарської техніки, висока частка
просапних культур у структурі сівозмін і незначна частка багаторічних трав.
Величину природної щільності будови і загальної шпаруватості, її профільний
розподіл по генетичних горизонтах практично знівелювала антропогенна
діяльність. Підвищена ущільненість зумовлює погіршення агрономічних та
екологічно важливих властивостей ґрунтів. В ґрунтах істотно знижується
гумусованість, посилюється схильність до водної ерозії, втрачається родючість.
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Основними шляхами оптимізації фізичного стану темно-сірих
опідзолених ґрунтів є застосування ефективних науково-обґрунтованих
агротехнічних, агрономічних і протиерозійних заходів. Необхідно мінімізувати
навантаження на ґрунт важкої сільськогосподарської техніки, перевагу варто
віддавати комбінованим багатоопераційним агрегатам, провести консервацію
еродованих ґрунтів шляхом їхнього залуження.

Отже, за результатами польових і лабораторних досліджень можна
зробити висновки, що сільськогосподарське використання темно-сірих
опідзолених ґрунтів призвело до значних змін загальних властивостей, зокрема,
збільшення щільності будови і зменшення загальної шпаруватості. Ґрунти
зазнали механічної деградації від слабкого до надто високого (кризового) рівня.
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ВЛИЯНИЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА
СОСТОЯНИЕ ПОДЗЕМНЫХ ВОД БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Петин А.Н., Крамчанинов Н.Н., Погорельцев И.А., Уколов И.М.
Белгородский государственный национально исследовательский университет

С середины прошлого столетия происходит интенсивное усиление
антропогенной нагрузки на подземные и поверхностные воды. В настоящее
время железорудный бассейн Курской магнитной аномалии является основной
сырьевой базой металлургической промышленности Российской Федерации. На
долю открытой разработки, осуществляемой Лебединским, Стойленским и
Михайловским ГОКами, приходится более 60% добываемой железной руды в
России. Территория Белгородской и Курской областей характеризуется
значительной техногенной нагрузкой на гидрогеологическую систему, прежде
всего на подземные воды, являющиеся единственным источником питьевого
водоснабжения населения региона [1, 2].
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Характеристика состояния подземных вод расположенных на территории
Белгородской области, проводится с учетом многолетних исследований,
проводимых филиалом ОАО «Геоцентр-Москва» ТЦ «Белгородгео-
мониторинг».

Оцененных прогнозных ресурсов пресных подземных вод на территории
Белгородской области – 2200 тыс. м³/сут., по отчетным данным ежесуточно на
территории области извлекается около 756 тыс. м³, причем около 40%
составляют дренажные воды 4-х железорудных горнодобывающих
предприятий: Лебединского и Стойленского ГОКов, шахты комбината
«КМАруда» (шахта им. Губкина) и Яковлевского рудника. На территории
Курской области в горнопромышленном районе (Михайловский ГОК)
добывается более 20 млн. м³ подземных вод в год.

Систематические наблюдения за режимом подземных вод на территории
области проводятся с 1952 года, с начала открытой разработки железорудных
месторождений Курской магнитной аномалии. Первоначально она проводилась
на площадях залежей железных руд. Со временем существующая
наблюдательная сеть режимных скважин расширялась и возросла с 50 скважин
в 1956 году до 682 скважин в 2011 году. В настоящее время наблюдательная
сеть охватывает все водоносные горизонты, развитые на территории области и
позволяет изучать режим подземных вод как в естественных, так и в
нарушенных условиях на различных объектах мониторинга.

Территория Белгородской области расположена в пределах 2-х
артезианских бассейнов: Донецко-Донского и Днепровского. Граница между
бассейнами проходит примерно по водоразделу речных бассейнов Дона и
Днепра. Основная часть территории области – около 70% относится к Донецко-
Донскому артезианскому бассейну.

Мониторинг подземных вод проводится в пределах природных и
природно-техногенных объектов. К природным объектам относятся водные
объекты, не испытывающие ощутимой техногенной нагрузки. По этим
объектам изучаются закономерности формирования естественного режима
уровней и качества подземных вод на территории Белгородской области по
опорной государственной наблюдательной сети. Природно-техногенные
объекты включают в себя эксплуатируемые месторождения подземных вод,
твердых полезных ископаемых, урбанизированные и сельскохозяйственные
территории, участки водозаборов, работающих на неразведанных запасах
подземных вод, очаги загрязнения подземных вод, которые влияют на ресурсы
и состояние подземных вод.
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В настоящее время хозяйственно-питьевое и производственно-
техническое водоснабжение населения и промышленных предприятий
Белгородской области осуществляется за счет использования подземных вод.
Доля подземных вод в общем объеме водоотбора составляет 100%.

Интенсивная хозяйственная деятельность на территории области,
связанная с добычей природного сырья, городским и промышленным
строительством, водохозяйственной деятельностью, наличием большого
количества промышленных, горнодобывающих, горнообогатительных,
металлургических и химических предприятий, вызывает постоянное
возрастание техногенной нагрузки на геологическую среду.

Распределение техногенной нагрузки на территории Белгородской
области весьма неравномерно. Наиболее сильное хозяйственное воздействие
окружающая среда испытывает в промышленно освоенных районах: в Губкин-
Старооскольском промышленном районе и Белгород-Шебекинском
промышленном районе, в зонах подпора Старооскольского и Белгородского
водохранилищ, хвостохранилищ Лебединского и Стойленского ГОКов, в зоне
проведения дренажных работ по осушению карьеров и шахт (Лебединский и
Стойленский карьеры, шахта им. Губкина, Яковлевский рудник).

В пределах урбанизированной территории Белгородской области, где
сконцентрировано большое количество предприятий машиностроительной,
химической, пищевой отраслей промышленности, агропромышленные
комплексы, полигоны бытовых и промышленных отходов, транспортно-
коммуникационные сети, крупные водозаборы, одной из основных проблем
геологической среды является загрязнение почв, грунтов и природных вод.
Часто формирование нарушенного режима подземных вод происходит за счет
комплексного влияния вышеперечисленных факторов.

Очень часто естественные воды обогащаются органическими веществами
за счет распада веществ животного и растительного происхождения. Таким
образом, большое количество органических веществ в пресной воде может
служить одним из показателей ее загрязнения [3].

Загрязнения подземных вод по своему происхождению можно
подразделить на четыре группы: промышленная, бытовая,
сельскохозяйственная и природная, каждая из которых в свою очередь
подразделяется на два типа – постоянный и случайный.

Промышленное загрязнение привносится в водоносный горизонт:
- с использованными водами, содержащими химические соединения и

следы элементов (металлы) или имеющими довольно высокую температуру.
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Радиоактивное загрязнение от атомных электростанций может поступать в
водоносный горизонт таким же путем;

- с дождевой водой, инфильтрующейся через отвалы промышленных
отходов;

- при авариях трубопроводов.
Бытовое загрязнение поступает в водоносный горизонт:
- с дождевой водой, инфильтрующейся на полях фильтрации;
- при авариях (септических резервуаров)
Сельскохозяйственное загрязнение происходит в связи с выносом

ирригационными или дождевыми водами удобрений, минералов, солей,
гербицидов, пестицидов.

Природное загрязнение происходит, главным образом, вследствие
внедрения морской воды в прибрежный водоносный горизонт [4].

Урбанизированные территории являются наиболее ярким примером
мощного и, как правило, несбалансированного воздействия на геологическую
среду техногенных факторов, весьма часто нарушающих гидрогеологические и
геоэкологические особенности территории. По результатам обследований и
анализа имеющихся материалов на территории Белгородской области на
01.01.2012 г. учтено 25 очагов загрязнения подземных вод. Имеются данные о
проявлении обширных загрязнений подземных вод за счет неблагоустроенных
селитебных зон сельского типа, не нормативно обустроенных городских
селитебных и промышленных зон, полигонов захоронения и свалок бытовых и
промышленных отходов, крупных навозохранилищ, нефтебаз и складов горюче-
смазочных материалов, складов ядохимикатов и удобрений и других объектов.

На застроенных территориях происходят существенные изменения
условий формирования поверхностного и подземного стока, нарушается
характер их гидравлической связи. При этом необходимо подчеркнуть, что если
в естественных условиях изменение гидрогеологической обстановки носит
эволюционный характер, так как происходит за периоды, определяемые
масштабами геологического времени, то здесь изменения происходят за
периоды времени, определяемые десятками лет (и даже отдельными годами) и
поэтому носят скачкообразный характер.

В целях снижения негативного воздействия хозяйственной деятельности
на геологическую среду необходимо проведение целенаправленной политики в
отношении основных потенциальных загрязнителей.

- усовершенствовать существующие и разработать новые методы
прогноза изменения ресурсов и качества подземных вод в условиях
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интенсификации хозяйственной деятельности и возможных изменений
климата;

- обосновать принципы ведения мониторинга подземных вод в различных
природно-климатических и антропогенных условиях как составной части
общего мониторинга водных ресурсов и окружающей среды;

- совершенствовать методы оценки защищенности подземных вод
основных водоносных горизонтов, используемых для водоснабжения, от
загрязнения.
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ГЕОЛОГО-ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТЕРРИТОРИИ
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО СТЕПЕНИ ПРОЯВЛЕНИЯ

ЭКЗОГЕННЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ С УЧЕТОМ
ИХ ОПАСНОСТИ И РИСКА

Петин А.Н., Петина В.И., Белоусова Л.И., Гайворонская Н.И.
Белгородский государственный национальный исследовательский университет

Оценка опасности проявления экзогенных геологических процессов и
риска, направленная на обеспечение безопасности населения, объектов
хозяйства и окружающей природной среды, является весьма актуальной
задачей для Белгородской области как одного из ведущих горнодобывающих
регионов России.

Под геологической опасностью понимается возможность (угроза)
проявления геологических процессов, способных поражать людей, наносить
материальный ущерб, разрушительно действовать на окружающую человека
среду. Экстремальное проявление опасности, приводящее к массовой гибели
людей, крупному экономическому ущербу, ухудшению экологической
обстановки, называется катастрофой. Вероятность ожидаемого
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экономического, социального и экологического ущерба от проявления опасных
процессов, оцениваемых для конкретных территорий, называется риском [7].

Многие экзогенные геологические процессы, происходящие в зоне
гипергенеза, относятся к категории опасных и могут оказывать отрицательное
воздействие на экологическую обстановку окружающей природной среды,
условия проживания и хозяйственную деятельность человека.

В настоящее время отсутствует общепринятая классификация экзогенных
геологических процессов (ЭГП). Большинство классификаций основывается на
генетическом принципе выделения процессов по признаку главных
действующих сил (агентов). В инженерной геологии наиболее широко
используется генетическая классификация, разработанная А.И. Шеко [6].

Основными характеристиками, отражающими степень опасности
процессов, являются: интенсивность и активность их проявления, мощность
(параметры) и скорость протекания, обусловленные в значительной мере
генезисом процессов (Шеко, 1992). Интенсивность определяется
коэффициентом пораженности, выражающим отношение площади (длины,
числа) всех форм проявления данного процесса ко всей площади участка.
Активность выражается через отношение действующих форм конкретного
процесса на данном участке к общему числу этих форм. Мощность
определяется размерами форм проявления процесса, чаще всего – это площадь
и объемы. Важнейшим параметром опасности является скорость.

По мнению Г.С. Вартаняна, М.С. Голицына, С.Е. Гречищева и др. [3], к
высоко опасным, катастрофическим процессам относятся: обвалы, сели,
снежные лавины, активный карст, обвалы ледников и другие,
характеризующиеся внезапностью проявления. Меньшую опасность
представляют абразия, эрозия, суффозия, которые также могут принести
ощутимый материальный ущерб и создать кризисные ситуации, как правило, не
угрожающие жизни людей. Замыкают убывающий по относительной опасности
ряд процессов: заболачивание, засоление, характеризующиеся наименьшими
скоростями их проявления.

Вместе с тем, геологические процессы подразделяются и по другим
признакам: по характеру выполняемой ими работы (деструкционные,
транспортирующие, аккумулирующие), по особенностям их проявления в
пространстве (площадного или ареального, линейного узкополосного и
точечного распространения) [4]. Кроме того, все процессы по их
происхождению подразделяются на природные, техногенные и природно-
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техногенные. Большинство ЭГП относится к категории зональных, так как их
распространение в первую очередь контролируется климатическим фактором.

Азональные процессы имеют эндогенную природу и обусловлены,
главным образом, литологическим составом пород субстрата и крутизной
склонов.

Экзогенные геологические процессы в пределах Белгородской области
развиты повсеместно. Широкое распространение и высокая интенсивность
проявления ЭГП обусловлены, прежде всего, особенностями геологического
строения (повсеместным распространением лессовидных суглинков),
природно-климатическими условиями (ливневый характер осадков),
положением территории в пределах Среднерусской возвышенности, а также
разнообразными техногенными воздействиями на геологическую среду и
рельефообразующие процессы.

Из всех генетических типов экзогенных геологических процессов и
явлений на территории Белгородской области наиболее широко
распространены: эрозионные, оползневые, карстовые, суффозионные, эоловые,
абразионные и техногенные [2, 5].

Эрозионные процессы наиболее широко развиты в пределах
Белгородской области. Они доминируют в формировании ее
геоморфологического облика и представляют основной объект для
наблюдений. Формы эрозионного рельефа представлены звеньями
непрерывной генетической цепи, от простейших до крупных. На территории
области морфологические формы данного генетического типа ЭГП в
последовательности своего формирования представлены: деллями
(потяжинами), ложбинами, промоинами, оврагами, балками и речными
долинами. Первые три формы определяют активность проявления плоскостного
смыва, остальные – линейной эрозии. Наиболее динамично и активно данный
генетический тип ЭГП проявлен в комплексе нерасчлененных покровных
отложений (четвертичных), а также в палеогеновом комплексе.

Плоскостной смыв (струйчатая эрозия) – распространенная, но не
отчетливо выраженная визуально форма современной эрозии. Для
Белгородской области, одной из ведущих отраслей специализации которой
является сельское хозяйство, данный генетический тип ЭГП оказывает
наибольшее влияние на современное состояние почв. Плоскостным смывом
выносится в днища балок, оврагов и долины рек гумусовый материал,
катастрофически понижая плодородие почвенного покрова пашни.
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Линейная эрозия является доминирующим процессом экзоморфогенеза и
в целом определяет внешний облик рельефа Белгородской области. Формами ее
проявления являются овраги, балки и речные долины.

Овраги являются характерным элементом эрозионного рельефа
Среднерусской возвышенности. На территории области распространены
следующие типы оврагов: вершинные, береговые (склоновые) и донные
(вложенные). Наиболее часто встречаются береговые овраги, прорезающие
склоны речных долин и балок. Донные овраги развиваются, в основном, на
днищах большинства древних балок.

Балки - эрозионные формы рельефа, создающие основной ландшафтный
фон территории Белгородской области. Различают как зрелые (древние) балки, так
и молодые (современные), образовавшиеся сравнительно недавно из прекративших
свой рост оврагов в процессе естественного задерновывания их склонов и днищ.
Общая протяженность овражно-балочной сети Белгородской области составляет 50
тыс. км, а по густоте она занимает одно из первых мест в РФ.

Русловая эрозия. Русла рек в пределах области представлены свободно
меандрирующими, ограниченно меандрирующими, переходными, пойменно-
многоруковыми, спрямленными, слабоизвилистыми руслами. Долины
практически всех рек хорошо разработаны, поймы широкие с отчетливо
выраженными пойменными и надпойменными террасами. Верховья
большинства рек представляют сильно разветвленные балки. Ниже по течению
реки долины углубляются, склоны принимают ассиметричный вид.

Оползни. Оползневые процессы широко распространены на территории
области, в основном на склонах речных долин, балок и оврагов. Этому
способствуют геологические и гидрогеологические условия, глубокая
расчлененность рельефа, активная боковая эрозия, климатические особенности,
а также антропогенный фактор. Ландшафтно-оползневые системы
формируются, главным образом, на меловом и палеогеновом субстрате,
преимущественно, с деформациями пород четвертичного возраста. Наиболее
часто оползневые процессы развиваются в покровных отложениях
нерасчлененного инженерно-геологического комплекса.

Карст развит в турон-маастрихтском инженерно-геологическом
комплексе, который состоит из мела и отдельных терригенных отложений,
преимущественно карбонатного происхождения. Существенную роль в
активизацию карстовых процессов вносит антропогенный фактор,
способствующий усилению агрессивности природных вод. Карстовые формы в
Белгородской области представлены, в основном, двумя морфогенетическими
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типами: поверхностным и погребенным. К поверхностным карстовым формам
относятся карры, поноры, воронки, блюдца, котловины, провальные колодцы и
карстовые трещины. Особенно широко развиты в области лунковые и ячеистые
кары, приуроченные к крутым меловым склонам речных долин, балок, оврагов,
чинков и платообразных останцов. Максимальная плотность мелового карста
достигает 50 шт./км2. Особенно интенсивно закарстованы междуречья Убля –
Котел, Псел – Пселец. Несколько меньше закарстованы верховья рек Короча,
Корень, Тихая Сосна, Черная Калитва, Айдар (10-25 шт./км2).

Суффозия. Суффозионные формы приурочены в основном к поймам и
первым двум надпойменным террасам рек Северский Донец, Оскол, Сейм, а
также к бассейнам рек северо-восточной части области, где распространены
ледниковые отложения. Выражается суффозия на поверхности в виде
блюдцеобразных западин диаметром 50-200 м и глубиной 1-2,5 м,
препятствующих сельскохозяйственному освоению территории.

Эоловые процессы. На территории области эоловые формы рельефа
представлены бугристо-грядовыми песками и дюнами, источником образования
которых служат разнозернистые пески. Дюны наиболее развиты по долинам
рек Оскол, Северский Донец, Нежеголь, Тихая Сосна. Их протяженность
составляет 1,0-1,5 км, а высота 2-5 м. Одним из проявлений эоловых процессов
является дефляция, которая на территории области приурочена к почвам
легкого механического состава – песчаным и супесчаным. Доля дефлированных
почв в области невелика – и составляет менее 1%.

Абразия в области имеет локальное распространение. Она характерна для
берегов Старооскольского и Белгородского водохранилищ и ряда других
искусственных водоемов. Абразионные меловые уступы в правобережной
части Белгородского водохранилища стали неотъемлемой частью береговых
ландшафтов. Максимальная скорость размыва берегов Белгородского
водохранилища достигает 2-3 м в год.

Техногенный морфогенез и антропогенная морфоскульптура.
Исследования современного антропогенного морфогенеза свидетельствуют о
том, что Белгородская область относится к регионам с интенсивными и
дифференцированными по площади техногенными воздействиями на
литогенную основу и рельеф. Этот процесс проявляется, прежде всего, в
прямом воздействии на земную поверхность путем изменения ее очертаний и
создания новых, не свойственных исходному рельефу отрицательных и
положительных микроформ и реже – мезоформ рельефа, сопровождаемых
перемещением и накоплением грунтов и искусственных материалов, а также
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косвенно через изменение направленности и хода природных
рельефообразующих процессов [5].

Для оценки масштабов техногенной преобразованной земной
поверхности чаще всего используется показатель, представляющий собой
отношение объема грунтов и искусственных материалов, перемещенных при
создании отрицательных или положительных форм рельефа (в тыс. м3/км2). По
нашим расчетам [5], общий объем перемещенных человеком пород и грунтов
из коренных ландшафтов Белгородской области за всю историю ее
хозяйственного освоения составил примерно 7 км3, из которых более 3 км3

приходится на вскрышные породы железорудных карьеров Лебединского и
Стойленского ГОКов. В современном преобразовании рельефа Белгородской
области техногенный фактор принимает активное участие, которое выражается
высокой степенью и плотностью антропогенных воздействий на литосферу.

Рис. 1. Схема геоморфологического районирования территории
Белгородской области

Анализ техногенного морфогенеза позволил нам выделить в
Белгородской области следующие типы антропогенного рельефа:
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– горнопромышленный (карьеры, шахты, отвалы, хвостохранилища и
т.д.);

– урбанизированный (города, крупные населенные пункты);
– водохозяйственный (пруды, водохранилища, каналы);
– агрогенный (пашня, сады, поля орошения, пастбища, террасы на

склонах и т.д.);
– линейно-транспортный (автомобильные и железные дороги,

трубопроводы, ЛЭП);
– техногенно-накопительный (свалки промышленных и бытовых отходов,

пруды-испарители, отстойники);
– беллигеративный (окопы, оборонительные противотанковые рвы,

воронки от авиабомб и снарядов и т.д.);
– антропогенно-реликтовый (курганы, земляные валы, оборонительные

сооружения).
По условиям и степени проявления современных экзогенных

геологических процессов с учетом современной неотектоники нами было
проведено геоморфологическое районирование территории Белгородской
области. Основной единицей схемы геоморфологического районирования
является геоморфологическая область, соответствующая неотектонической
структуре I порядка. В границах Белгородской области эта Среднерусская
возвышенность (возвышенная эрозионно-денудационная равнина).
Геоморфологическая область подразделяется на 6 геоморфологических районов
и 9 подрайонов, которые приведены выше на картосхеме.
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АНТРОПОГЕННАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ЛАНДШАФТОВ
КЕРЧЕНСКОГО ПОЛУОСТРОВА

Петлюкова Е.А.
Таврический национальный университет имени В.И.Вернадского

Керченский полуостров является восточной оконечностью Крыма и
соединяется с ним Акмонайским перешейком. Природа Керченского
полуострова чрезвычайно своеобразна и разнообразна. Здесь сочетаются
ландшафтные комплексы, характерные для Присивашья, равнинного и
предгорного Крыма.

Рельеф полуострова – грядово-волнисто-равнинный. Климат степной,
засушливый, испытывающий смягчающее влияние Черного и Азовского морей.
Почвенный покров полуострова образован сочетанием черноземов (южных
солонцеватых и карбонатных), темно-каштановых в разной степени
солонцеватых почв, солонцов, солончаков. Тип растительности – степной [4].

Зональные системы Керченского полуострова формируются в пределах
гидроморфного и плакорного ландшафтных уровней [4]. Гидроморфный
уровень представлен фрагментами низменных равнин на Керченском
полуострове. Низменности имеют равнинный характер с выраженным
микрорельефом, что обусловливает геохимическую неоднородность
почвенного покрова. Плакорный уровень возвышенную часть Керченского
полуострова. Этот уровень отличается долинно-балочным и денудационно-
останцовым рельефом. Естественные ландшафты представлены петрофитными,
галофитными типчаково-ковыльными степями. Присутствует грязевой
вулканизм (рис.1).

Керченский полуостров богат памятниками природы. На территории
имеются 2 заповедника – Казантипский и Опукский. Здесь находится 9
ландшафтных и 5 прилегающих к ним прибрежных аквальных заповедных
урочищ. Среди них Астанинские плавни с обилием перелетных и гнездящихся
водоплавающих птиц, грязевые сопки Джау-Тепе, Андрусова, Вернадского,
Обручева, лесопарковые насаждения у пос. Ленино, палеонтологический
памятник на мысе Чауда и др. [4].

Однако естественные ландшафтные комплексы Керченского полуострова
в значительной степени были трансформированы хозяйственной деятельностью
человека.
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Рис. 1. Естественные ландшафты Керченского полуострова [4]

Используя космические снимки с помощью программного обеспечения
Corel Draw была разработана карта современного землепользования
ландшафтов Керченского полуострова (рис. 2). Основными видами
землепользования являются: сельскохозяйственные, селитебные, лесо- и
водохозяйственные, рекреационные, промышленные комплексы.

Сельскохозяйственное использование территории – наиболее
распространенная форма антропогенной трансформации природных
ландшафтов (поля, сады, виноградники а также пастбища и сенокосы).

Распаханность Керченского полуострова составляет: восточная часть –
80-90%, центральная часть полуострова – 60-80%. западная часть – 60%,
побережья морей – 40-50%.

Большая часть площади пахотных земель подвержена негативным
процессам и явлениям, усиленным хозяйственной деятельностью человека:
эрозия (формированием оврагов), смыву и деградации почв, развитию
оползневых процессов и т.д. Пруды и водохранилища составляют группу
водохозяйственных антропогенных комплексов. К ним можно также отнести
расположенное в пределах Керченского полуострова канальное сооружение –
Керченская ветка северо-крымского канала. Ее существование помогло решить
вопрос с острой нехваткой пресных вод в степном Крыму, однако повлекло за
собой и негативные процессы, преобразованию прилегающих природных
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ландшафтов, подъему уровня грунтовых вод. Самыми преобразованными
являются селитебные антропогенные ландшафты. Самым крупным городом
территории является город Керчь, много сел. Следует отметить промышленные
ландшафты. Промышленные комплексы трансформируют не только местность,
в пределах которой они находятся, но и прилегающие к ним территории
образуя производные ландшафты. Присутствуют лесохозяйственные
комплексы представленные лесополосами, небольшими участками
искусственного насаждения леса. Присутствуют рекреационные комплексы по
побережью Черного и Азовского морей [2, 3].

Рис. 2. Современное землепользование Керченского полуострова

На основе разработанной карты, исходя из классификаций ландшафтов
разработанной Е.А. Позаченюк, была составлена следующая типизация
современных ландшафтов Керченского полуострова (рис. 3) [3, 5].

Известный ландшафтовед Гришанков Г.Е писал: «Закономерности
естественного развития каждого из выделенных типов ландшафтов будут
различны. Конструктивные комплексы противостоят естественному развитию



237

ландшафта. Под влиянием хозяйственной деятельности изменяется направление
развития естественных ландшафтов. Производные ландшафты формируются
тогда, когда человек, используя естественные ресурсы, не затрачивает никакой
энергии для их поддержания или восстановления, и естественный ландшафт
постепенно деградирует. Когда воздействие человека прекращается –
восстанавливается естественный ландшафт, близкий к исходному» [1, с. 9].

Рис. 3. Классификация современных ландшафтов Керченского полуострова
(по [3], с дополнениями автора)

На основе вышеперечисленного можно сделать следующие выводы:
1. естественные ландшафтные комплексы Керченского полуострова

значительно преобразованы;
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2. основными видами землепользования являются:
сельскохозяйственные, селитебные, лесо- и водохозяйственные,
рекреационные, промышленные комплексы. Наиболее распространенная форма
трансформации естественных ландшафтов сельскохозяйственные земли.
Распашка местами достигает до 75%;

3. по степени преобразованности ландшафтов Керченского полуострова
их можно типизировать и выделить: естественные слабопреобразованные,
производные и конструктивные ландшафты;

4. для устойчивого развития региона целесообразно согласовать
площади, занятые естественными слабопреобразованными, производные и
конструктивные ландшафтами, а также стремиться производные и
конструктивные комплексы развивать по типу культурных ландшафтов.
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ЗАКАРСТОВАНІ ТЕРИТОРІЇ ЯК ОБ’ЄКТИ ЕКОМЕРЕЖІ:
ЛАНДШАФТОЗНАВЧЕ ОБГРУНТУВАННЯ

Проскурняк М.М.
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Ландшафтознавче дослідження закарстованих територій є однією з
необхідних умов організації ефективної системи природокористування та їх
екоеволюційного розвитку. Сучасні карстові ландшафти (КЛ) функціонують і
розвиваються під дією як природних, так і антропогенних факторів. У
результаті антропогенної діяльності відбувається порушення, зміна та
перетворення природних умов їх розвитку. Це супроводжується новизною і
швидкоплинністю багатогранних процесів ландшафтогенезу, їх незворотними
напрямами, а головне, часто призводить до катастрофічних наслідків. При всій
важливості питання, проблемі збереження закарстованих територій не
приділяється достатньої уваги з боку вітчизняних науковців.
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Карстові ландшафти, як самоорганізовані та саморегульовані геосистеми
глибоко специфічні. Від навколишніх некарстових їх відрізняє складна
структурна організація, висока ступінь диференційованості, дискретності,
емерджентності, інший механізм речовинно-енергетичних потоків-зв’язків,
режимів функціонування та динаміки, своєрідний прояв просторово-позиційних
й історико-еволюційних закономірностей розвитку та поширення,
відзначаються ендемічністю й реліктовістю грунтово-рослинного покриву і
тваринного світу. Карстові ландшафти утворюють своєрідний тип підземно-
наземних полігеосистем, які відрізняються геокомплексною вертикальною
структурою, а їх латеральна конфігурація відзначається дифузним, плямистим,
концентричним, мозаїчним та іншими типами. Це ускладнювало або
унеможливлювало ведення тут традиційних утилітарних форм
природокористування, завдяки чому вони краще збереглися і є своєрідними
рефугіумами для біоти, що також сприяє включенню їх до складу екомережі.
Мета повідомлення полягає в розкритті основних теоретичних уявлень про
сутність карстових ландшафтів, методологічних основ їх дослідження для
розробки екомережі закарстованих територій.

З метою оптимального використання КЛ необхідно створити наукову
основу їх вивчення, розробити і втілити в господарську практику систему
раціонального використання і збереження КЛ, організувати службу
моніторингу для прогнозування їх розвитку. Вивчення ландшафтогенезу
закарстованих територій, на нашу думку, повинно: включати аналіз історії
їхнього формування; враховувати вплив усіх компонентів географічного
середовища, в т.ч. й антропогенного, на розвиток карсту і з’ясовувати
зворотний вплив карсту на географічний ландшафт. Загальною методологічною
основою дослідження закарстованих територій є вчення про взаємозв`язки і
взаємодії природи та суспільства. Важливими його пізнавальними
інструментами виступають такі наукові підходи, як аналітичний – при вивченні
будови і властивостей геокомпонентів та інформаційно-системний – при
з`ясуванні взаємозв`язків і взаємообумовленостей геокомпонентів та
геокомплексів. В якості наукових основ соціально-економічних і екологічних
аспектів досліджень є концепція природно-антропогенних взаємодій в її
постнекласичному розумінні – концепція екоеволюційного розвитку.

Основні етапи розробки наукових основ такого природокористання в КЛ
наступні: виконання ландшафтознавчих досліджень на емпіричному й
теоретичному рівнях, вивчення їх структури, функціонування, стійкості та
динаміки; дослідження специфіки господарського використання КЛ і
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антропогенного впливу на них; виявлення особливостей антропогенних змін
системоутворюючих властивостей КЛ; виявлення основних закономірностей і
тенденцій розвитку КЛ, розробка прогнозу їх поведінки. У карстознавстві
детальними розробками забезпечені лише перші етапи вивчення КЛ. Дослідження
показують, що їх необхідно здійснювати на ландшафтній основі. Розпочинати слід
з вивчення структури КЛ (крупномасштабного картографування). При оцінці
природно-ресурсного потенціалу КЛ доцільно керуватись структурно-генетичним
критерієм їх класифікації. Він дозволяє найточніше визначати той чи інший тип
КЛ, встановлювати ступінь закарстованості території та можливі виробничі
затрати при їх обробітку, а також забезпечує механізм оцінки екологічних
(середовищевідтворюючих) функцій ландшафтів. Розуміння останніх необхідне
для оптимального використання цих комплексів і підтримки їхнього розвитку.

В процесі розробки локальних і регіональних схем екомережі нами було
з’ясовано, що найдосконалішими підходами їх проектування, визначення
(виділення) структурних елементів, є ландшафтознавчі та созологічні підходи з
відповідними їм методиками. Загалом методика обґрунтування проекту
екомережі закарстованих територій базується на морфо-генетичних
дослідженнях і картографуванні ландшафтів, які дозволяють з’ясувати
просторову структуру, основні властивості та ресурси КЛ. В залежності від
морфо-генетичної структури ландшафту, функціональних властивостей і
екоресурсного потенціалу його складових, з використанням басейнового та
біоцентрично-мережевого підходів, а також у відповідності до созологічних
критеріїв проектується (і формується) структура екомережі будь-якого рівня.

З метою забезпечення можливостей збереження генофонду ландшафту
виділяють ключові території, для підтримки процесів обміну генофондом,
розмноження й міграції – сполучні території, для їх захисту від зовнішніх
впливів – буферні зони, для розширення їх площ – відновлювальні території, а
також визначаються точки моніторингу. Методика моніторингу за екомережею
базується на стаціонарних або напівстаціонарних дослідженнях ландшафтів.
Вона включає вивчення особливостей їхнього функціонування, динаміки і
розвитку протягом тривалого часу. Одним із головних завдань дослідження на
стаціонарах є вивчення добових, сезонних і річних змін у ландшафті.

Тезисний перелік особливостей закарстованих територій, як своєрідних
центрів біотичного та ландшафтного різноманіття, їхньої ролі у збереженні
генофонду ландшафтів цілих регіонів вказує на необхідність комплексних
ландшафтознавчих досліджень цього феномену природи з метою сприяння їх
екоеволюційному розвитку в складі екомережі.
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ЗАГАЛЬНИЙ ГЕОЛОГО-ГЕОМОРФОЛОГІЧНИЙ ОГЛЯД ПІВНІЧНОГО
УЗБЕРЕЖЖЯ АЗОВСЬКОГО МОРЯ

Сапун Т.О.
Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Б. Хмельницького

За результатами теоретичних та польових досліджень зроблено геолого-
геоморфологічний опис узбережжя, узагальнені та класифіковані геолого-
геоморфологічні процеси.

Спільна геологічна діяльність численних агентів вивітрювання, підземних
і поверхневих вод викликала широкий розвиток сучасних геолого-
геоморфологічних процесів у Північно-Західному Приазов'ї. Проте
інтенсивність і характер їх прояву не скрізь однакові. Так, на вододільних
просторах, стародавніх терасах ці процеси майже не впливають на формування
рельєфу поверхні. На схилах же річкових долин і балок, в межах берегового
схилу Азовського моря вони характеризуються різноманіттям форм прояву і
значною інтенсивністю протікання. Але морфологія, конфігурація і характер
берегової смуги в цілому визначаються багатьма факторами, серед яких
головними є геологічна будова, тектонічний режим узбережжя, рівневий режим
морського басейну, гідрологічний режим моря, положення та гідрологічний
режим річок, що впадають в море.

Загальна довжина берегової смуги Азовського моря в межах України
складає 1472 км. У геоструктурному відношенні Північне узбережжя
Азовського моря приурочене до південно-західного схилу Українського щита.
На всьому узбережжі змінюється конфігурація берегової лінії, характер
підводних і надводних схилів, спостерігається чергування акумулятивних
низовинних, абразійно-обвальних і абразійно-зсувних підвищених ділянок [3].

Сучасний вигляд узбережжя Азовського моря сформувався у голоцені 4-5
тисяч років назад в умовах трансгресивного ходу рівня басейну. На початок
післяльодовикової трансгресії (кінець новоевксинського часу) припадає
зародження і самого Азовського моря як єдиної крупної акваторії [1]. Рівневий і
хвильовий режими моря, тектонічні рухи прибережних територій, що
створюють в цілому трансгресивну обстановку басейну, зумовили утворення в
гирлах багатьох річок лиманів, відокремлених від моря косами і пересипами;
одні відокремлені повністю, інші мають постійний або періодичний зв’язок з
морем.
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У будові рівнинної частини узбережжя Азовського моря беруть участь
породи осадового чохла. Потужність їх змінюється від 300-400 до 5000-6000 м.
Виділяється нижній (донеогеновий) і верхній (неогеновий) структурні поверхи.

Схема узбережжя Азовського моря з виділенням різних типів берегів
показує, що із загальної протяжності узбережжя виділяються:

1. чотири морфологічні типи акумулятивних берегів (рівні, лопатеві
вирівняні, лагунні і вирівняні лиманні);

2. три типи абразійно-акумулятивних (бухтові, вирівняні та зсувні);
3. чотири типи абразійних берегів (вирівняні в глинистих і скельних

породах, бухтові інгресійні і бухтові гористі).
Всього на узбережжі виділяються декілька ділянок, на яких відбувається

різка і поступова зміна одного морфологічного типу берега іншим. Абразійні і
абразійно-акумулятивні ділянки узбережжя, включаючи абразійно-обвальні і
абразійно-зсувні, займають в межах України на Азовському морі близько 125
км [2].

Підвищені абразійні ділянки узбережжя підпадають під дію гравітаційних
схилових процесів. Розвиток гравітаційних процесів на схилах морського
узбережжя тісно пов’язаний з тектонічним режимом, що визначає в основному
інтенсивність взаємодії моря і суші. Абразійне руйнування берегів, обвали і зсуви,
підмив берегової лінії, що відбуваються в даний час, є віддзеркаленням сучасної
трансгресії морських басейнів. Зв’язок і взаємодія між абразією, обвалами і
зсувами визначаються конкретними умовами геологічної будови профілю
підводного і надводного схилів, динамічними особливостями (типами) кліфів.
Наявність зв’язку і взаємодії між береговими і гравітаційними процесами
обумовлює певний ступінь їх саморегулювання, що виражається, наприклад, в
тому, що надходження на береговий схил уламкового матеріалу зменшує
хвильову дію на кліфи і, навпаки, зменшення кількості уламкового матеріалу веде
до посилення абразії. Абразія безпосередньо викликає обвали і зсуви, зміщення
яких у свою чергу утворює бар’єри, що оберігають берег від хвильових
руйнувань. Ці процеси, як і динаміка берегової лінії в цілому, контролюється
неотектонікою і положенням мережі тектонічних розломів. Розчленованість
узбережжя лиманами, ярами, балками вносить помітні зміни до характеру
протікання гравітаційних процесів. Важливим є питання про періодичність
зсувних зміщень у часі, які проходять між двома послідовними зсувами блоків. На
берегах Азовського моря період цей змінюється в межах від 1-2 до 50 років [2].

Важливий чинник, що визначає розвиток зсувів, – інтенсивність абразії, у
свою чергу залежна від вітро-хвильового режиму узбережжя, який має чітко
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виражену ритмічність. Виділяються такі ритми: внутрішньоштормовий,
штормовий, сезонний, річний, багаторічний, внутрішньовіковий, віковий.
Разові переміщення порід, що зсуваються, розглядаються також залежно від
постійного віднесення матеріалу підводною і надводною абразією. Природно,
що набуті таким чином значення повинні коректуватися з урахуванням будови і
морфології узбережжя, хвильового режиму й інших чинників. Найбільш
активна абразійно-зсувна ділянка розташована на березі Азовського моря в 1,0
км на захід від гирла р. Корсак поблизу с. Ботієво. Характерним для ділянки є
те, що вона частково захоплює зону обвалів і включає молодий крупний зсув
роздавлювання. Абсолютні відмітки прибровочної частини плато знаходяться в
межах 24-28 м, причому, висота берегового обриву в обвальній зоні 24-25 м, а в
районі розвитку зсувів – 26-28 м.

Розвиток берегових схилових процесів Азовського узбережжя на
сучасному етапі у великій мірі визначається як природними процесами, так і
господарською діяльністю: будівництво портів, портових пунктів,
суднобудівельних і судоремонтних заводів, портових господарств морського
рибальства, оброблювальних баз рибної промисловості, гідротехнічне
будівництво, дорожнє будівництво і містобудування, створення і розвиток
курортно-санаторних комплексів.
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ПОСТРОЕНИЕ НИШИ ЛАНДШАФТОВ КРЫМА С ПРИМЕНЕНИЕМ
РАЗЛИЧНЫХ ИНТЕРПОЛЯЦИОННЫХ МЕТОДИК

Табунщик В.А.
Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского,

Любой географический объект (в том числе и ландшафт) развивается под
влиянием внешних факторов. Фактор – это некое условие, под совокупным
действием которых происходит динамика системы. На современном этапе
развития науки невозможно учесть весь комплекс факторов, влияющих на
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ландшафт, но представляется возможным рассмотреть его в трехмерном
(двухмерном) факторном пространстве. Эту задачу можно решить с помощью
концепции ниши, которая первоначально была разработана в экологии.

В экологии, согласно представлениям Д. Хатчинсона [13] и его
последователей [3, 7, 12] жизнедеятельность и существование организма
ограничивается действиями внешних факторов. Это дает возможность с
помощью графических моделей и математического языка оценить положение
вида в факторном пространстве. Со временем, таким образом, стали
рассматривать не только организмы, популяции, но и экосистемы. Сегодня
можно говорить о применении этой концепции в ландшафтоведении [1, 2, 9].

Если отдельные факторные амплитуды ландшафта, определенные на осях
пространства его внешних факторов, соединить между собой в этом
пространстве, то они образуют в нем гиперпараллелепипед, в пределах
которого данный ландшафт теоретически может существовать. Именно такой
гиперпараллелепипед и был назван Д. Хатчинсоном фундаментальной нишей и
в таком же смысле это понятие можно задействовать и относительно
ландшафта. Однако, как отмечает М.Д. Гродзинский [1] термин потенциальная
ниша лучше соответствует сущности этого понятия в его применении к
ландшафту, чем фундаментальная ниша.

Под потенциальной нишей ландшафта понимается объем в многомерном
пространстве внешних факторов, в пределах которого данный ландшафт
потенциально может формироваться и поддерживать существование своих
структур благодаря тому, что не один из внешних факторов взятых отдельно не
накладывает ограничения на эти возможности [1].

Как известно в географии с использованием компьютерной техники
сформировалась новая парадигма – геоиформационная. В данной работе
предпринята попытка оценки потенциальной ниши ландшафта, используя
различные интерполяционные методики ГИС Surfer 11.

ГИС Surfer 11 предоставляет различные методы интерполяции данных:
Kriging (метод Криге), Radial Basis Functions (метод радиальных базисных
функций), Triangulation with Linear Interpolation (Триангуляция с линейной
интерполяцией), Inverse Distance to a Power (степень обратного расстояния),
метод Minimum Curvature (минимальной кривизны), Polynomial Regression
(полиномиальной регрессии), Modified Shepard's Method (модифицированный
метод Шепарда). Их сравнительный анализ приведен в работах [4, 10, 11].

Для построения ниш ландшафтов Крымского полуострова использована
ландшафтная карта Крыма [8], где из структурно-денудационных возвышенных
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равнин выбраны пластово полого-волнистые равнины, слаборасчлененные с
черноземами южными щебневато-галечниковыми под разнотравно-
асфоделиновой степной растительностью (в дальнейшем – контур № 12, исходя
из легенды ландшафтной карты), карта распределения поля осадков за теплый
период [6] и поля летней суммарной солнечной радиации [5] (рис. 1).

Рис. 1. Исходные картографические материалы: А – Осадки (мм). Теплый
период (IV – X) [6], Б – Суммарная солнечная радиация. Лето (МДж/м2) [5]

В дальнейшем ландшафтная карта и карта распределения полей осадков и
радиации были импортированы в ГИС Surfer 11. На ландшафтную карту Крыма
был наложен грид. Количество точек составило – 32. Согласно методике [10]
произведена оцифровка и интерполяция с помощью различных техник.

Для анализа полей факторов и получения недостающих данных оказались
пригодными только три метода интерполяции: Minimum Curvature, Kriging,
Radial Basis Functions. Остальные три метода при оцифровке не смогли
справиться с поставленной задачей. Их сравнение приведено ниже (рис. 2,3).

Рис. 2. Осадки (мм). Теплый период (IV-X), составлено по [6], с изменениями и
дополнениями автора (А – Minimum Curvature, Б – Kriging, В – Radial Basis

Functions. Изолинии проведены через 10 мм)
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Рис. 3. Суммарная солнечная радиация. Лето (МДж/м2), составлено по [5], с
изменениями и дополнениями автора, (А – Minimum Curvature, Б – Kriging, В –

Radial Basis Functions. Изолинии проведены через 15 МДж/м2)

С помощью этих методов в точках снимались показатели характеристики
полей метеоэлементов (рис. 4, 5) и были построены потенциальные ниши
ландшафтного контура №12 (рис. 6).

Рис. 4. Значения поля фактора «Осадки (мм). Теплый период (IV-X)»
ландшафтного контура №12 при различных интерполяционных методиках
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Рис. 5. Значения поля фактора «Суммарная солнечная радиация. Лето
(МДж/м2)» ландшафтного контура №12 при различных интерполяционных

методиках

Рис. 6. Потенциальные ниши ландшафтного контура №12 при различных
интерполяционных методиках
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Рассмотрим факторные амплитуды и объем ниши ландшафтного контура.
Так при методе интерполяции Minimum Curvature факторные амплитуды
составляют 22,90 мм и 32,07 МДж/м2, Kriging – 24,53 мм и 36,22 МДж/м2,
Radial Basis Functions – 22,01 мм и 29,17 МДж/м2. Объем ниши (по [1]) при
методе интерполяции Minimum Curvature – 0,0013, Kriging – 0,0016, Radial Basis
Functions – 0,0011.

Выводы.
1. Все данные полученные с помощью интерполяционных методик

являются верными и пропорционально отражают закономерности изменения
параметров ниш. Нельзя сказать, что какая-то методика ошибочна. Разброс
результатов объясняется различиями в самих методах интерполяции.

2. Вопрос о применении в исследовании различных интерполяционных
методик зависит от цели исследования. Все рассмотренные методы основаны
на использовании математических формул для расчета интерполяции. Однако
при построении ниш ландшафтов необходимо также учитывать и
геостатистические методы.

3. Различия в объемах ниш составляют до 30%, а в факторных
амплитудах – 10% (осадки) и 20% (суммарная солнечная радиация).
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Северо-Восточный комплексный научно-исследовательский институт
им. Н.А. Шило Дальневосточного отделения Российской академии наук

Рассматриваемый район расположен на Северо-Востоке России. В данной
работе под Северным Приохотоморьем понимается территория бассейнов рек
Охотского моря от водосбора р. Гижиги с востока до западной границы
бассейна р. Тауя. Характерной особенностью Северного Приохотоморья
является холодный климат, прерывистое распространение многолетней
мерзлоты [1]. Лесной ландшафт на горных хребтах и нагорьях сменяется
тундрой, каменистыми пустынями (гольцами).

Внутригодовое распределение стока рек отличается значительной
неравномерностью. В теплую часть года (май-октябрь) протекает основная
масса воды (94-99%) [2]. В зимние месяцы сток незначителен. Гидрографы
половодья характеризуются зачастую пилообразной, формой. Волна половодья
нередко сливается с последующими дождевыми паводками.

Дождевые паводки проходят в период середина июня – сентябрь. Как
правило, в среднем за год наблюдается от одного-двух до трех-пяти паводков.

Наименьшие расходы воды за период открытого русла могут
наблюдаться в любой летний месяц, преимущественно во второй половине лета
и перед появлением на реке осенних ледовых явлений. Продолжительность
летних меженных периодов, как правило, незначительна. В меженные периоды
реки в основном питаются подземными водами. Зимняя межень наблюдается со
второй половины октября до начала мая, в этот период реки питаются
исключительно грунтовыми водами.

В работе ставится цель исследовать закономерности истощения стока рек
Северного Приохотоморья в периоды зимней и летне-осенней межени.

Анализ гидрографов показал, что кривые истощения зимнего стока
хорошо описываются уравнениями вида (рис. 1)

 Qt /Q0 = alnt + 1, (1)
где t – номер дня, начиная с 15 октября; Q0 – суточный расход воды на 15
октября.
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Рис. 1. Кривые истощение зимнего стока рек Северного Приохотоморья

Кривая истощения стока р. Хасын в конце зимы уходит в область
отрицательных чисел, это объясняется тем, что в 72% случаев река зимой
промерзает, то есть сток отсутствует.

Таблица 1
Параметры уравнений (1), (5)

Река – пункт
Площадь

водосбора, км2 Водность
Параметры уравнений (1), (5)

a b

Гижига – 20 км от устья 11700 многоводная
маловодная

-0,19
-0,17

-0,40
-0,52

Дукча – устье 330 многоводная
маловодная

-0,17
-0,17

-0,74
-0,52

Магаданка – г. Магадан 48,5 многоводная
маловодная

-0,16
-0,13

-0,65
-0,35

Каменушка – в 3,3 км
выше плотины 58,8 многоводная

маловодная
-0,18
-0,15

-0,75
-0,28

Солнечный – устье 3,57 многоводная
маловодная

-0,13
-0,11

-0,77
-0,27

Хасын – п. Хасын 682 многоводная
маловодная

-0,21
-0,21

-1,43
-0,69

Уптар – п. Уптар 265 многоводная
маловодная

-0,17
-0,16

-0,94
-0,60

Тауй – п. Талон 25100 многоводная
маловодная

-0,19
-0,16

-0,62
-0,47

Армань – у моста 7770 многоводная
маловодная

–
–

-1,23
-0,92
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Параметр а в (1) характеризует интенсивность истощения стока: чем
больше по модулю параметр а, тем быстрее идет спад (см. рис. 1).

Для дальнейшего анализа введем показатель «относительная глубина
зимней межени» (ОГЗМ)
 Dz = Qg/Qmz, (2)
где Qg – среднемноголетний годовой расход воды (м3/с); Qmz –
среднемноголетний минимальный 30-суточный расход воды в зимний период.

Параметр а в уравнении (1) связан хорошо с этим параметром (рис. 2)
a = –0,030lnDz – 0,104. (3)

Рис. 2. Связь параметра а уравнения (1) с параметром ОГЗМ

Иными словами можно сказать, что чем больше ОГЗМ, тем интенсивнее
идет истощение зимнего стока.

Учитывая (3) формула (1) будет иметь вид
 Qt /Q0 = (–0,030lnDz – 0,104)lnt + 1. (4)

Таким образом, пользуясь формулой (4) можно вычислять кривые
истощения зимнего стока любой неизученной реки Северного Приохотоморья.
Напомним, что среднемноголетние расходы воды за год и минимальные 30-
суточные расходы воды за зимний период определяются в соответствии с [3].

Кривые спада дождевых паводков описываются уравнениями вида (рис.3)
 Qt /Q0 = tb, (5)

где t – номер дня, начиная со дня прохождения пика паводка; Q0 – суточный
расход воды в день прохождения пика паводка.

Здесь мы введем показатель «относительная глубина летней межени»
(ОГЛМ)
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Dl = Qg/Qml, (6)
где Qg – среднемноголетний годовой расход воды (м3/с); Qml –
среднемноголетний минимальный 30-суточный расход воды в летне-осенний
период обеспеченностью 80%.

Параметр b связан с показателем Dl (рис. 4)
b = –0,105Dl

2 + 0,019Dl – 0,076. (7)

Рис. 3. Кривые спада дождевых паводков на реках Северного Приохотоморья

Рис. 4. Связь параметра b в уравнении (4) с показателем Dl.

Таким образом, пользуясь уравнениями (6) и (7) можно рассчитывать
кривые спада дождевого паводка на любой неизученной реке.

Работа выполнена при поддержке гранта ДВО РАН № 12-III-A-09-196.
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ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ
ЛАНДШАФТОВ БАССЕЙНА р. БЕЛАЯ

(В ПРЕДЕЛАХ ЮЖНОГО УРАЛА)

Хасанова Г.Ф.
Башкирский государственный университет

Ландшафты бассейна р. Белая в пределах Южного Урала охватывают
территорию от истока реки Белая до Юмагузинского водохранилища, тогда
естественными границами будут считаться водораздельные хребты: восточная
– Уралтау, северная – Бакты, Машак, Нары, Зильмердак, западная – Улутау,
Багарязы, Баш-Алатау, южная – Зилаирское плато.

На территории получили развитие ландшафты горно-лесостепные, горно-
лесные, лесотундровые, тундровые, гольцового пояса.

На развитие разнообразных ландшафтов оказали влияние многие физико-
географические особенности территории – геологическое строение, рельеф,
климат, история развития ландшафтов.

Южный Урал представляет собой сложно построенное герцинское
сооружение, глубоко размытое в последующие этапы геологической истории и
обновленное новейшими (неоген-четвертичными) движениями земной коры. С
верхнеюрского периода началось разрушение горной страны, в палеогене месте
Уральских гор поднималась невысокая холмистая равнина, в виде
мелкосопочника. В неоген-четвертичное время начинается восходящее
движение гор Южного Урала, особенно, оно проявляется в олигоцене и
плиоцене. Развитие рельефа шло неравномерно: в западных склонах оно
протекало интенсивнее, чем – в восточных. К концу нижнечетвертичного
времени процесс поднятия гор затухает. Рельеф приобретает современные
очертания.

Характерной особенностью геоморфологии бассейна реки Белая в
пределах Южного Урала является наличие нескольких уровней:

1) I ярус (1200 -1582 м);
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2) IIярус (800-1200 м);
3) III ярус (400-800 м).
Причиной «ярусности» рельефа считается, что наиболее высокие части

Южного Урала, соответствуют верхнему ярусу, сложены, преимущественно
породами допалеозойского и палеозойского возраста, в составе которых
имеются мощные толщи плотных кварцитов. Более низкие ярусы горного
рельефа приурочены к менее стойким к выветриванию породам
допалеозойского и нижнепалеозойского возраста [2].

Климат меняется от континентального до умеренно-континентального.
Средняя многолетняя амплитуда температур в метеопосте Мраково – 32ºС
(максимальная – 85ºС), в Башгосзаповеднике – 33,4º (максимальная – 87,4ºС).
Максимальное среднегодовое количество осадков наблюдается в районе с.
Инзер (667 мм), минимальное – в г. Белорецке (477 мм). Из годовой суммы 60-
70% выпадает в теплое время года (с апреля по октябрь). На летние месяцы
приходится максимум суточного количества осадков (78-86 мм) [1].

Пространственные закономерности распространения почв связаны, в
первую очередь, с вертикальной зональностью. На горных склонах по
высотным уровням от 1040-1300 м выделяются два высотных почвенных пояса:
среднегорный (на высотах 600-1200 м) с почвами – горные дерново-
подзолистые, горные светло-серые и серые лесные; низкогорий (400-600) с
почвами горные темно-серые лесные; горные черноземы оподзоленные и
выщелоченные [4].

У подножий склонов почвы представлены развитым почвенным разрезом,
а на склонах – недоразвитые, вследствие делювиальных процессов.

В течении верхнемелового периода Южный Урал выступал как
полуостров, который являлся продолжением Мугоджарами и обладал влажным
и теплым климатом. Обитающая в эти моменты на Урало-Мугоджарской суши,
растительность имела подтропический характер, состоя из вечнозеленых
лесных форм.

Во второй половине неогена, вследствие похолодания климата вымерли
последние формы миоценовой лесной флоры. Несмотря, на соседних равнинах
развивались обширные ледники, то Южный Урал не сопровождался
оледенением. Поэтому здесь сохранились наиболее приспособленные элементы
доледниковой растительности. Эта группа видов соответствует
широколиственным лесам, которые и были характерны для доледникового
ландшафта Южного Урала. С другой стороны, широкий миграционный путь
открылся с конца олигоцена на месте высохшего Тургайского пролива, что
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служил для проникновения сибирских хвойных типов, которые отчасти начали
оттеснять широколиственные насаждения.

Ель и пихта на Южном Урале появились в сравнительно поздние периоды
послетретичного времени, в условиях неоднократной смены сухих периодов
влажными.

При перекрестном влиянии всех этих причин, сменяющихся в пестрой
калейдоскопичности в разное время, с различной силой и значением возникли
южно-уральские ландшафты в современном виде.

По мнению Крашенинникова, в настоящее время происходит не
законченное смещение более северных физико-географических зон, на юг в
более низкие широты [3].
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ПРОГНОЗ МІНЛИВОСТІ РІВНЯ ПОВЕРХНІ СУХОГО ЛИМАНУ З
УРАХУВАННЯМ ПЕРЕДІСТОРІЇ ВАРІАЦІЙ СОНЯЧНОЇ АКТИВНОСТІ

Холопцев О.В., Фєдосеєнко І.О.
Севастопольський національний технічний університет

Варіації рівня поверхонь водних об’єктів є одними з найважливіших
чинників мінливості ландшафтів їх узбереж. Тому удосконалення методів їх
прогнозування є актуальною проблемою фізичної географії та геофізики
ландшафтів. Вирішення цієї проблеми має найбільший інтерес щодо ділянок їх
узбереж, на яких розташовано міста та великі морські порти. Одним з них є
узбережжя Сухого лиману (Північно-Західна частина Чорного моря), на якому
розташовано місто Іллічівськ (місто-супутник Одеси) та величезніший в
Україні Іллічівський морський порт.

Спостереження за змінами рівня поверхні Чорного моря розпочалися з
робіт, які було виконано О.В. Клоссовським та Ф.Ф. Врангелем у 1890 р.
Сучасні уявлення про особливості цього процесу викладено у роботах Ю.М.
Горячкіна та В.О. Іванова [1], а також П.О. Капліна [2]. Ними встановлено, що
причинами варіацій рівня поверхонь водних об’єктів можуть бути тектоніка та
інші ендогенні процеси, які призводять до зміни обсягу западин, які містять їх



256

води, а також метеорологічні процеси, які змінюють різні компоненти їх
водного балансу, а також беруть участь в утворенні згонів, нагонів,
поверхневих течій та хвиль. На стан подібних метеорологічних процесів понад
регіонами Східної Європи, що належать до басейну Північно-Західної частини
Чорного моря, суттєво впливають такі великомасштабні процеси у системі
Океан-Атмосфера, як атлантична мультидекадна осциляція, атлантична
меридіональна мода, зміни середніх температур поверхні Карибського моря, а
також акваторій крізь які проходять води Північно-пасатної та Південно-
пасатної течій Атлантики [3]. Зміни характеристик цих процесів відчутно
залежать від передісторії варіацій сонячної активності, що передує ним на 150-
210 років [4]. Незважаючи на те, що зміни рівня поверхні Сухого лиману
залежать також від інших чинників, можливо припустити, що передісторія
варіацій сонячної активності, котра передує ним на 150-210 років, теж здатна
відчутно впливати на них. Підтвердження адекватності цього припущення
дозволило б використати результати спостережень за сонячною активністю, що
відбувались у минулому, для прогнозування сучасних змін стану процесу, який
вивчається. Тому її перевірка мала б певне теоретичне та практичне значення.

 Аналіз результатів спостережень за змінами рівня поверхні Сухого лиману
(п. Іллічівськ) свідчить про його зростання протягом останніх десятиріч, що
призводило до підтоплення деяких ділянок узбережжя та підвищення солоності
його вод. Систематичний моніторинг варіацій сонячної активності здійснюється з
1749 року, а його результати представлено у Інтернеті [5]. Разом з тим перевірка
адекватності висунутої гіпотези, раніше не виконувалась. Ураховуючи це, як
об’єкт даного дослідження, обрано зміни середньорічних значень рівня поверхні
Сухого лиману. Предмет дослідження – прогноз процесу, що вивчається, з
урахуванням передісторії варіацій сонячної активності.

Мета роботи – оцінка адекватності припущення, що висунуто, а також
розробка прогнозу досліджуваного процесу з урахуванням передісторії варіацій
сонячної активності. Для її досягнення виконано наступні завдання:

- визначення умов, за яких статистичний зв'язок передісторії варіацій
сонячної активності, а також сучасних змін рівня поверхні Сухого лиману є
статистично суттєвим;

- розробка прогнозу середньорічних значень рівня поверхні Сухого
лиману, з урахуванням статистичних зв’язків з передісторією варіацій сонячної
активності, що визначено.

Як фактичний матеріал використано часові ряди середньорічних значень
рівня поверхні Сухого лиману (п. Іллічівськ), далі УМ [6] у період з 1963 по
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2005 р. Як індекс сонячної активності, розглядалось середньорічне значення
числа Вольфа (далі СВ) для періоду 1749-2011 рр.

При виконанні першого завдання використано метод кореляційного
аналізу. З його допомогою вивчались зв’язки змін УМ у період 1963-2005 рр., а
також варіацій СВ, котрі передували ним на 0-214 р.

Зв’язки між деякими фрагментами часових рядів процесів, котрі
вивчались, визнавались суттєвими, якщо значення коефіцієнту їх парної
кореляції за модулем перевищувало рівень 0,41 (99% поріг достовірної
кореляції за критерієм Стьюдента). Це дозволило визначити фрагменти
часового ряду СВ, зв'язок яких з рядом УМ був найбільш суттєвим.

При виконанні другого завдання використано метод лінійної множинної
регресії. Як прогностична модель процесу y(t), що вивчався, розглянуто
відповідне лінійне рівняння множинної регресії

, (1)
де ci – дійсні константи, які обрано так, щоб сума квадратів відхилень z(t)= Y(t)
– y(t) для всіх моментів часу t, у котрі відбувались спостереження, була
мінімальною;

xi(t)– стан у зазначені моменти часу кожного процесу, зв'язок якого з y(t) є
суттєвим. Коефіцієнти моделі ci неважко визначити, якщо серед чинників y(t)
такі xi(t), що є лінійно залежними, відсутні, а тривалості їх часових рядів є
достатньо великими.

Точність моделювання процесу, що вивчається, з використанням (1) тим
вище, чим сильніше його зв'язок з чинниками, які розглядаються як xi(t). Тому,
як аргументи моделі (1) змін УМ, розглядались частини ряду СВ, котрі
починаються з його фрагментів, зв'язок з якими цих змін є суттєвим.

Модель (1) може бути використана також для прогнозування змін УМ,
якщо є підстави вважати, що суттєвих змін закономірностей, які обумовлюють
їх зв’язки з передісторією СВ, у майбутньому не виникне.

З використанням методики, що розглянути, визначено фрагменти ряду
СВ, зв’язки яких з рядом УМ, є статистично суттєвими. Закономірності, що
визначено, використано при ідентифікації моделі (1) змін УМ. Параметри
моделі (1) представлено у таблиці 1.

Як бачимо з таблиці 1, як аргументи моделі (1) розглядаються фрагменти
ряду СВ, початки яких передують щодо початку ряду УМ на 210-150 років. З
використанням зазначеної моделі здійснено моделювання змін УМ у 1963-
2005рр. та їх прогнозування на період 2006-2159рр. Результати представлено на
рисунку 1.
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Таблиця 1
Роки, з яких починаються фрагменти ряду СВ, що розглядаються як

аргументи(1), а також відповідні значення її коефіцієнтів ci

i Рік ci i Рік ci і Рік ci

0 471.2144 8 1773 -0.01799 16 1801 -9.03E-05
1 1753 -0.02028 9 1794 0.198232 17 1802 0.083275
2 1757 -0.06213 10 1795 -0.05113 18 1803 -0.04447
3 1758 0.000889 11 1796 0.075861 19 1804 0.053812
4 1759 0.022202 12 1797 -0.07468 20 1811 -0.15021
5 1767 0.010583 13 1798 0.088902 21 1812 0.273802
6 1768 -0.04857 14 1799 0.156684 22 1813 -0.04175
7 1769 -0.0343 15 1800 -0.12262
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Рис. 1. Залежність від часу фактичних значень УМ ряд 1), а також

результати їх моделювання та прогнозування (ряд 2).

Як бачимо з рисунку 1, результат моделювання варіацій УМ у 1963-
2005рр. задовільно відповідає фактичним змінам УМ (коефіцієнт їх парної
кореляції = +0.976 ). Це дозволяє припустити, що запропонований прогноз, теж
може бути адекватним. З нього слід, що у найближчі 80 років підвищення рівня
поверхні Сухого лиману припиниться, але з початку ХХІІ сторіччя вірогідна
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нова хвиля цього процесу. Цей прогноз розроблено з використанням часового
ряду УМ, що отриманий у період, коли концентрація у атмосфері парникових
газів стійко зростала. Це дозволяє припускати, що він відповідає сценарію
майбутнього, при якому накопичення у атмосфері СО2 та інших парникових
газів триватиме. Таким чином встановлено, що зв'язок змін УМ у Сухому
лимані Чорного моря, які відбувались у 1963-2005 рр., з передісторією варіацій
сонячної активності, котра передує ним на 150-210 років, є статистично
суттєвим. Його урахування дозволяє розробити довготерміновий прогноз змін
УМ у лимані, з якого слід, що до кінця ХХІ сторіччя відчутного підвищення
УМ у лимані не буде, а розвиток його берегових ландшафтів стабілізується. У
подальший період процеси, які відбувались тут у ХХ сторіччі, активізуються.

Список використаних джерел
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ЕРОЗІЙНА НЕБЕЗПЕКА ҐРУНТІВ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Чуєв О.С.
Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна

Проблеми схилового землеробства набули на території України достатньо
гострого характеру через вплив на нього ерозії ґрунтів у всіх її лінійних та
площадних проявах. На сьогодні існує достатньо багато рішень щодо науково
розроблених і практично перевірених систем протиерозійних заходів, які при
комплексному і диференційованому застосуванні можуть забезпечити надійну
охорону земель від подальшого змиву [2]. Але вказане не відноситься до
земель, які в сильній, а також і в частково середній ступені еродовані, тим
більше, якщо ці землі, в основному, розчленовані лінійними розмивами,
зруйновані зсувами. Взагалі приймається, що це малопродуктивні землі, на
яких неможливо застосовувати систему ґрунтозахисних заходів навіть при
дотриманні всіх її елементів.
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Середня еродованість ґрунтів Харківської області досягла 42% загальної
площі області та коливається в інтервалі від 20% у Зачепилівському районі до
59% у Дергачівському [2]. По території всієї області спостерігається
еродування орних земель, розташованих на схилах із крутизною до 2°. У
Близнюківському і Куп’янському районах на таких схилах еродовано більше
третини ріллі. Таким чином, на Харківщині необхідне широке застосування
системи протиерозійних заходів.

В той саме час, в Харківській області має місце невиправдано високий
ступінь розораності – 63,5% території і 81,8% сільськогосподарських угідь
[3]. Це навіть вище, ніж у середньому по нашій країні (56%), розораність
території якої перевищує відповідний показник у всіх розвинених країнах
світу. Кончепотрібно скорочення ріллі як мінімум на 10% насамперед за
рахунок виведення з сільськогосподарського обігу крутих схилів та сильно
еродованих земельних ділянок, а також розораних земель, що прилягають до
водних об’єктів. Проведені в Національному науковому центрі «Інститут
ґрунтознавства та агрохімії» ім. О.Н. Соколовського розрахунки показують,
що раціональне використання виведених із ріллі земель під природними
кормовими угіддями навіть збільшує сумарний вихід сільськогосподарської
продукції. Очевидно, що при цьому різко зменшиться прояв ерозії
ґрунтового покриву області, поліпшиться гідрологічний і загально
екологічний стан.

Середнє значення коефіцієнта реалізації екологічної небезпеки (КРЕН),
який визначається із співвідношення фактичних ерозійних втрат ґрунту до
потенційних, по області дорівнює 0,81 [1]. Це означає, що в області високий
рівень потенційної ерозійної небезпеки, обумовленої природними факторами.
Ефективність протиерозійних заходів, що застосовуються, дуже низька, в той
час як відзначається прискорення ерозійних процесів ґрунтового покриву.
Якщо розглядати значення КРЕН по районах, то ситуація виявляється
нерівноцінною. У степових районах навіть при порівняно невисокій ерозійній
небезпеці вона реалізована більше, ніж на 1, а у Барвінківському і
Близнюківському районах КРЕН дорівнює відповідно 2,14 і 2,18 [1]. Це
означає, що ведення землеробства цих районів не тільки не захищало ґрунти від
ерозії, але й прискорило ерозійні процеси більш ніж у 2 рази. Антропогенний
фактор просторового поширення ерозії земель став вирішальним,
переважаючим за своїм впливом природні чинники.
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Рис. 1. Розподіл ерозійної небезпеки по районах Харківської області
у 2011 р. [4]

На рисунку 1 зображені територіальні особливості щодо ерозійної
небезпеки. Райони області ранговані авторами у відповідності до ступеня
ерозійної небезпеки. Також наведені дані щодо середньої розораності районів
області, змиву ґрунтів та ступеня еродованості ріллі.

Висновки: Вивчення ерозійних процесів є досить актуальною темою
сьогодення, оскільки ерозійна небезпека на території України та Харківської
області окремо знаходиться на досить високому рівні. Територіальний розподіл
ерозійної небезпеки на території Харківської області має певні особливості. У
південній частині області спостерігається високий рівень ерозійної небезпеки.
У Краснокутському, Борівському та Красноградському районах надзвичайно
висока небезпека. Майже по всій іншій території спостерігається кризове
становище щодо ерозійної небезпеки, а у Зміївському районі воно є навіть
катастрофічним. В подальшому автором планується більш детальне вивчення
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проблеми ерозійних процесів на території Харківської області для аналізу стану
та гостроти цієї проблеми та можливої розробки плану заходів щодо
поліпшення ситуації, що склалась на території області.
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РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНА
ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Юровчик В.Г.
Волинський інститут післядипломної педагогічної освіти

Волинь є одним із найбільш заліснених регіонів України. Загальна площа
земель лісового фонду області становить 697,3 тис.га, в тому числі земель,
вкритих лісовою рослинністю, – 639,1 тис.га. Це становить третину території
області і 6% площі лісів України. Найбільш залісненими є Маневицький,
Камінь-Каширський, Шацький райони, де площа лісів займає 48 – 58%
території.

В лісах області переважають хвойні породи дерев, які займають 58% всієї
площі, на м’яко – і твердолистяні породи припадає відповідно 26 і 16%. В
державному лісовому фонді досить високою є питома вага молодняків і
середньовікових лісів, які становлять 43 і 42%. Частка пристигаючих лісів
становить 11%, стиглих – 4% від загальної площі.

Лісокористування – заготівля різних ресурсів лісу (деревини, технічних і
харчових продуктів, кормів, лікарських рослин, відстріл тварин і птахів), а
також використання захисних і інших властивостей лісу (захист ґрунтів від
ерозії, регулювання водного режиму, охорона водоймищ від забруднення,
рекреація – тобто забезпечення відпочинку і відновлення сил людей). Одним з
головних вимог до ведення лісового господарства та лісоексплуатації є
безперервне та невичерпне лісокористування. Загальною тенденцією сучасного
розвитку лісового господарства є багатоцільове використання лісів, тобто
одночасне користування декількома їх ресурсами, що не виключає виділення в
загальній структурі домінуючого (наприклад, рекреація в лісах зеленої зони).
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Вивченням проблем розвитку лісокористування в Україні займались такі
вчені, як Бондар В.С., Дубін В.Г., Генсірук С.А., Маринич А.М., Пироженко
К.Г., Реймерс Н.Ф., Руденко Л.Г., та інші. Найголовнішим завданням
лісокористування в регіоні вважається розширення використання
водоохоронно-захисних властивостей лісових екосистем, створення
сприятливих умов для життя людей, забезпечення потреб народного
господарства в деревині, технічних, кормових, харчових і лікарських ресурсах.

Виділяють три види користування лісом: головне, проміжне, побічне.
Головне користування лісом – це коли вирубують стиглі деревостани для
одержання деревини. Проміжне користування лісом полягає у використанні
деревини, яку одержують при проведенні так званих рубок догляду за молодим,
середнім та пристигаючим лісом, а також при проведенні вибіркових та
суцільних санітарних рубок лісу. Побічне користування лісом пов’язане з
використанням недеревних продуктів лісу. Крім названих, останнім часом все
більшого значення набуває рекреаційне лісокористування, яке передбачає
використання лісу як місця відпочинку, курортно-санаторне і бальнеологічне
користування тощо.

За статистичними даними обласного управління лісового господарства,
інтенсивність лісокористування (%) у Волинській області в розрізі
адміністративних районів є такою: Цуманський – понад 1%; Шацький, Камінь-
Каширський – 0,8-1%. В інших районах інтенсивність лісокористування є
незначною, зокрема, Володимир-Волинський, Любомльський,
Старовижівський, Ратнівський, Любешівський, Городоцький, Колківський,
Маневицький, Ківерцівський, Луцький – 0,5-0,7%; Ковельський – до 0,5% [10].

На сьогодні у сфері використання лісових ресурсів непоодинокими є
факти їх нераціонального використання. Однією з головних проблем
нераціонального використання – це зростання з кожним роком обсягів
самовільних рубок. Наприклад, станом на 1 січня 2012 року загальна маса
самовільної рубки в області становить близько 31714 га. Завдані лісовому
господарству збитки становлять близько 190 тисяч гривень [10].

Основні проблеми та причини нераціонального використання лісових
ресурсів у Волинській області відображено на рис. 1.

З даного рисунку видно, що основними проблемами нераціонального
лісокористування у Волинській області є: порушення природно-вікової
структури, надмірна вирубка лісу, лісові пожежі, хвороби лісу, порушення
санітарно-гігієнічних умов, порушення лісоекологічної ситуації. Головними
причинами цих проблем є: недосконалість механізмів регулювання
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лісокористування, сировинна орієнтація зовнішньо-економічної діяльності
лісогосподарських підприємств, відсутність мотиваційних важелів у
господарській діяльності, низький рівень доходів працівників, зайнятих у
лісовому господарстві, недосконала система управління лісокористуванням,
використання деревини як засобу опалення у негазифікованих районах.

Рис. 1. Проблеми та причини нераціонального лісокористування в області [4]

Основними шляхами раціонального використання та відновлення лісів
виступають: економічне і повне використання деревини; впровадження науково
обґрунтованого розрахунку і розподілу лісового фонду; захист лісу від
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шкідників, хвороб, лісових пожеж та самовільного вирубування; дотримання
норм і правил вирубок лісу, підтримання лісистості території на досягнутому
рівні; відновлення корінних типів лісу в процесі лісоексплуатації [4].

Тому постає необхідність у розробленні заходів, які повинні бути
спрямовані на:

- розширення площ лісів,
- підвищення продуктивності,
- зміцнення лісосировинної бази,
- нарощування обсягів лісозаготівель,
- більш повне забезпечення області власною деревиною та іншою

продукцією [8].
Пріоритетним напрямком роботи залишається лісовідновлення. У зв'язку з

тим, що тепер чимало землі у сільському господарстві вивільнилось, проблема
заліснення є дуже актуальною. Особливо лісовідновлення відіграє надзвичайно
велике значення в розширенні площ лісового фонду Волинської області [2].

Лісовідновлення здійснюється як природне, так і штучне, причому
перевага першого безперечна. Для того аби використати позитивний результат
природного відновлення лісівники застосовують суцільні санітарні рубки лісу
віддаючи перевагу куртинним вирубкам, оскільки вирубуючи невеликі куртини
в середині деревостану, на площі яких зберігається властивий лісу мікроклімат,
забезпечується ріст молодих деревець під заслоною старших. Коли підріст
зміцніє і зімкнеться, вибирається решта дерев між куртинами, а на їх місці
виростають або висаджуються нові [2].

Лісокористувачами щорічно проводяться роботи по лісовідновленню на
суцільних зрубах (посів і посадка лісу, сприяння природному поновленню), в
заболочених місцях ділянки йдуть під природне відновлення, проводиться
заліснення непридатних для ведення сільського господарства земель. Лісові
культури в основному створюються цінними лісоутворюючими породами у
відповідності до типів умов місцезростання. В середньому у лісових
підприємствах обласного управління лісового господарства від загальної площі
лісокультурного фонду створюється 14% дубових культур, 76% – соснових, 2%
ясенових, 2% ялинових і 1% модринових насаджень. В заболочених місцях
ділянки йдуть під природне відновлення, в основному вільхи. Лісові культури в
основному створюються цінними лісоутворюючими породами у відповідності
до типів умов місцезростання [3].

Для успішного здійснення лісоохоронної і природоохоронної діяльності в
сучасних умовах важливим завданням є створення механізму платного
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використання лісоресурсного потенціалу території. Його суть полягає у тому,
що при створенні даного механізму лісове господарство області отримує
економічну вигоду від використання лісових ресурсів і краще забезпечує
розширене відтворення лісу, збереження і примноження його природозахисних
функцій [7]. При цьому лісове господарство області зможе отримати
економічну вигоду від використання лісових ресурсів і краще забезпечить
розширене відтворення лісу, а також збереження та примноження його
природозахисних функцій. Правильне географічне розміщення нових лісових
масивів, збереження і поліпшення лісостанів є важливою передумовою
повнішого задоволення потреб народного господарства області у
лісоматеріалах, засобом підвищення родючості ґрунтів, а також підвищення
врожайності сільськогосподарських культур і підвищення значення лісів у
розвитку рекреаційного господарства області [7].

В цілому лісові ресурси Волинської області створюють міцну базу для
подальшого розвитку народного господарства регіону. В останній час
висловлюється багато думок про дальшу долю лісів, зокрема в умовах
ринкових відносин, але при цьому робиться наголос на приватизацію лісів.
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ХІМІКО-ЕКОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
СТАНУ ДОВКІЛЛЯ

ЗАСТОСУВАННЯ АДСОРБЦІЇ ІОНІВ Fе2+ ТА Fе3+ ГЛИНИСТИМИ
МІНЕРАЛАМИ В ПРИРОДООХОРОННИХ ТЕХНОЛОГІЯХ

1Большаніна С.Б., 1Воробйова І.Г., 2Івченко В.Д.
1Сумський державний університет

2Сумський національний аграрний університет

Для регіонів з високим природним фоновим вмістом у поверхневих водах
заліза загального, таких як Сумська область, особливо критичним є
надходження наднормових скидів сполук Феруму зі стічними водами і
шламами виробничих підприємств.

Аналіз середньорічного хімічного стоку іонів Феруму в басейни
найкрупніших рік Сумщини показав, що у  2010 році сумарно в поверхневі
води з території області надійшло 885 т сполук Феруму, без урахування
фонового вмісту [1]. Проведемо простий розрахунок. Якщо припустити, що в
результаті окиснення ця кількість Феруму осіла в донних відкладеннях у
вигляді Ферум ІІІ гідроксиду, то ми отримаємо близько 1679,5 т осаду. Відомо
що потрапляння Fe(OH)3 у зябровий апарат риб та на поверхню ікри призводить
до розладу процесу дихання.  Можна також розрахувати максимальну кількість
кисню, затраченого на процес окиснення, прийнявши, що весь Ферум перебував
у двохвалентній формі. В такому разі загальний дефіцит О2 складатиме більше
88 тис. м3. Ці цифри наочно ілюструють рівень екологічної загрози для
життєдіяльності гідробіонтів, шляхом порушення функції дихання. Особливо
негативно високий вміст сполук Феруму у поверхневих водах позначається на
розвитку ікри та мальків земноводних, ракоподібних і риб, які найбільш
чутливі до умов гіпоксії.

Виходячи з актуальності окресленої проблеми, метою роботи стало
дослідження адсорбції іонів Феруму на глинистих мінералах Сумщини для
встановлення ефективності їх використання в технологіях очищення стоків, а
також можливого застосування їх в якості техногенних геохімічних бар'єрів для
створення екрану в основі шламосховища.
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Для вивчення процесів адсорбції використовували модельні розчини
приготовлені з Ферум (ІІ) сульфату FeSO4•7H2O, та Ферум (ІІІ) сульфату
Fe2(SO4)3•9H2O в розведеннях, що відповідало вмісту іонів Fe2+ відповідно (г/л):
від 0,035 до 0,35 та вмісту іонів Fe3+, відповідно (г/л): від 0,05 до 0,5. В якості
адсорбентів, використовували глини, хімічний склад яких становив: зразок № 1
(родовище с. Руднівка Сумського району) (%): SiО2 –63,22; Al2O3 – 18,24; Fe2O3

–7,0;  TiO2 - 1,27; CaО – 2,677; MgО- 0,82; в.п.п. – 7,65; зразок № 2 (родовище с.
Степанівка Сумського району) (%): SiО2 –75,39; Al2O3 – 7,34; Fe2O3- 1,95; CaО,
MgО- 4,9; в.п.п.- 5,60

Наважки адсорбентів масою 3 г перемішували з 30 мл модельного
розчину протягом 10 хвилин. Вміст іонів Fe2+ та Fe3+ у фільтраті визначали
фотоколориметричним методом з використанням КФК-2МП за стандартною
методикою. Показник адсорбції розраховували за формулою:

m
VCCA P 1000)( 0 ××-

= ,

де А – показник адсорбції, ммоль/г, С0 та Ср – відповідно вихідна та
рівноважна концентрації адсорбтиву в моль-екв/л, V – об’єм розчину
адсорбтиву в л; m – маса адсорбенту в г.

Аналіз розглянутих залежностей А = (f)Cp показує, що більш успішно
досліджувані глинисті сорбенти видаляють з розчинів  іони  Fe2+ (рис. 1, 2).
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Рис. 1. Ізотерма адсорбції іонів Fe2+на зразках адсорбентів №№ 1, 2.
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Рис. 2. Ізотерма адсорбції іонів Fe3+на зразках адсорбентів №№ 1, 2

Як випливає з графіків, кількісна характеристика процесу сорбції А для
іонів Fe2+ має більше значення, ніж для іонів Fe3+. Так, у випадку поглинання
двохзарядного катіону Феруму, максимальне значення показника адсорбції
перевищує 0,7 ммоль/г, тоді як для іонів Fe3+ цей показник ледь сягає
0,3 ммоль/г у зразка сорбента №1. На нашу думку це пов’язано із різним
механізмом процесу сорбції для двох- і трьохзарядного катіонів.

Поглинання іонів Fe2+ протікає за механізмом хімічної сорбції. В процесі
контакту розчину з адсорбентом, також відбувається часткове окиснення іонів
Fe2+ до іонів Fe3+ за рівнянням реакції:

H2O +0,5O2 + 2Fe2+à 2Fe3+ + 2OH-.
Після чого відбувається осадження на глинистій матриці еквівалентних

кількостей нерозчинного Ферум (ІІІ) гідроксиду за можливою схемою:

.
На кривих ізотерм адсорбції іонів Феруму ІІІ спостерігається деяке

зниження показника адсорбції іонів Fe3+ по досягненню стадії плато на ізотермі,
що відповідає насиченню поверхні глин адсорбатом. Ймовірно це є наслідком
процесу кислотної руйнації мінеральної складової глин спричиненої гідролізом
Fe2(SO4)3, що призводить до вимивання іонів Fe3+ зі складу кристалічної гратки
глини і викликає зростання рівноважної концентрації розчину.
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Слід зазначити, що відрізняються дещо і адсорбційні якості досліджуваних
глинистих мінералів. Кращі показники адсорбції двох- і трьохзарядних катіонів
Феруму демонструє адсорбент № 1 - ізотерми адсорбції іонів на даному
адсорбенті розташована дещо вище. Попередніми дослідженнями було
встановлено, що обидва сорбенти є суглинками з переважанням у мінеральному
складі α –кварцу. Але адсорбент № 1 містить більшу кількість мінералів
смектитової групи (монтморилоніт), порівняно з  адсорбентом № 2. Присутність в
структурі глинистого мінералу, що використовується в якості сорбенту,
монтморилонітової складової є бажаною ознакою [2, 3].

Проведені дослідження дають можливість прогнозувати адсорбційні
властивості місцевих глин щодо поглинання іонів Fe2+ та Fe3+ з метою
використання їх в технологіях очищення стоків, а також в якості техногенних
геохімічних бар'єрів для створення екрану в основі шламосховища.
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ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ҐРУНТІВ БАСІВСЬКОЇ  СІЛЬСЬКОЇ РАДИ
РОМЕНСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Вакал А.П., Савицька І.О.
Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка

Шкідливий антропогенний вплив, а також розгул стихій, природних та
посилених людиною, завдають ґрунтам величезної, інколи непоправної шкоди.
Це, насамперед, водна і вітрова ерозія, погіршення ґрунтової структури, механічне
руйнування та ущільнення ґрунту, постійне збіднення на гумус та поживні
речовини, забруднення ґрунту мінеральними добривами, отрутохімікатами,
мастилами та пальним, перезволоження та засоленість земель [6].
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Схожа ситуація склалася і у Сумській області [5]. У зв’язку з цим нами
була поставлена мета – дослідити зміну фізичних властивостей  ґрунту другої
польової сівозміни Басівської сільської ради Роменського району Сумської
області за період з 1977 по 2010 роки. Дана сівозміна була вибрана у зв’язку із
тим, що починаючи з 2003 року її поля були виведені із сільськогосподарського
виробництва і практично припинився вплив людини на процеси, які
відбуваються  у ґрунтах цих полів. У наш час тут проходять процеси, які
характерні для вторинної сукцесії і спостерігається поступове заростання даної
території як однорічними так і багаторічними трав’янистими рослинами.

Басівська сільська ради розташована в північно-східній частині
Роменського району в 20 км від райцентру Ромни. Загальна площа
землекористування 3942 га. Територія досліджень знаходиться у другому
агрокліматичному районі Сумської області, який характеризується помірно
теплим кліматом при значній кількості опадів і не дуже холодною зимою з
відлигами [1].

Поширеними ґрунтами в господарстві є сірі опідзолені малогумусні
крупнопилувато-легкосуглинкові. На сучасному етапі у багатьох випадках це
автоморфоні ґрунти, з інтенсивно вираженими елювіальними процесами. Тому
профіль цих ґрунтів чітко диференційований на горизонти колоїдного елювію та
ілювію, але відрізняється більшою потужністю гумусово-елювіального
горизонту (25-40 см). Вміст гумусу в орному шарі даних ґрунтів становить 2,5-
3,6% і поступово зменшується з глибиною, а кислотність коливається від 6,0 до
6,4. Ці ґрунти достатньо забезпечені поживними речовинами, чимала частина
яких знаходиться у легкодоступному для рослин стані [3; 4].

Під час дослідження фізичних властивостей ґрунтів використовувались
загальноприйняті методи [2; 8].

Так, за одиницю агрохімічних досліджень ґрунтів був прийнята
елементарна ділянка, розмір якої складав від 5 до 10 га. На виділеній,
елементарній ділянці, відбирався змішаний зразок, який складався із 15-20
індивідуальних проб, взятих рівномірно по усій площі ділянки [1; 7; 8].

  Для фізичної характеристики ґрунтів було відібрано 25 зразків із 14
напівям і 11 прикопок [2; 8].

У результаті сільськогосподарського використання ґрунтів з часом
змінюються більшість їх водно-фізичних показників. У той же час, із
літературних джерел відомо, що практично не зазнають змін такі водно-фізичні
властивості як – механічний склад ґрунту, вологоємкість, максимальна
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гігроскопічність і коефіцієнт зав’ядання [2; 5]. Тому нами вони не
досліджувалися.

Проведені нами дослідження показали, що за період спостережень,
показники, які характеризують структуру ґрунтів другої сівозміни, зазнали
значних змін. Так, за період з 1977 по 2001 роки, структура ґрунтів усіх полів
даної сівозміни значно погіршилась. Якщо у 1977 році, процентний вміст у
ґрунті найбільш цінних з агровиробничого погляду агрегатів (розміром від 1,0
до 5,0 мм) змінювався від 48,3 % на 5 полі до 55, 1% на 3 (середнє значення для
всіх полів сівозміни – 52,0 %), то у 2001 році спостерігалося значне погіршення
якості структури і вміст агрегатів даного розміру становив від     35,5 % на 2
полі до 47,4 % на 7 (середній показник – 41,3 %) (табл. 1). У той же час,
спостерігається значне зростання крупних структурних окремостей, розміром
від 5,0 до 10,0 мм. У 1977 році середній показник їх вмісту у ґрунтах сівозміни
дорівнював 36,8 %, а у 2001 році він зріс до 49,0 % (табл. 1). Погіршення
показників структури ґрунтів за даний період можна пояснити тим, що у 80-ті і
90-ті роки ХХ сторіччя інтенсивно використовувалася важка
сільськогосподарська техніка, а у сівозміні зріс відсоток просапних культур і
зменшився – багаторічних трав.

Таблиця 1
Показники структури  ґрунтів другої польової сівозміни

за період з 1977 по 2008 роки

№
поля

Розміри структурних агрегатів, мм

  0-1,0 1,0-5,0 5,0-10,0   0-1,0 1,0-5,0 5,0-10,0 0-1,0 1,0-5,0 5,0-10,0
Вміст, %

1977 рік 2001 рік 2010 рік
1 11,2 51,7 37,1 9,7 38,9 51,4 12,4 58,5 29,1
2 11,7 54,2 34,1 8,4 35,5 56,1 11,9 60,1 28,0
3 12,0 55,1 32,9 10,2 40,1 49,7 12,1 63,2 24,7
4 12,6 50,5 37,9 11,3 43,0 45,2 12,8 62,4 24,8
5 10,7 48,3 41,0 7,6 39,5 52,9 10,8 57,0 32,2
6 9,8 49,9 40,3 9,5 41,4 49,1 11,6 59,8 28,4
7 9,5 54,7 35,8 9,1 47,4 43,5 12,1 60,5 27,4
8 11,8 51,8 36,4 11,0 44,2 44,8 12,5 64,1 23,4
9 12,0 49,5 38,5 10,4 42,1 47,5 11,9 56,0 32,1

Середні
показ-
ники

11,2 52,0 36,8 9,7 41,3 49,0 12,0 60,2 27,5

Починаючи з 2003 року показники, які характеризують структуру ґрунтів
другої сівозміни значно покращились. Це пов’язано з тим, що за останні вісім
років суттєво змінився рослинний покрив полів і на них почали переважати
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кореневищні злаки, які як відомо позитивно впливають на відновлення
структури ґрунту [2; 5]. У 2010 році процентний вміст найбільш цінних
агрегатів (1,0-5,0 мм) зріс до найвищих показників за всі роки спостережень і
змінювався від 56,0 % на 9 полі до 64,1 % на 8, при середньому показнику 60,2
% (табл. 1). Також відбулося значне зменшення агрегатів розміром – 5,0-10,0
мм, від 49,0 % у 2001 році до 27,5 % у 2010 (табл. 1).

Важливими фізичними показниками ґрунту, які можуть змінюватися під
впливом діяльності людини, також є – питома вага і загальна скважність ґрунту.
Ці показники пов’язані між собою і зміна одного призводить до зміни іншого.

За період досліджень спостерігалися зміни показників водостійкості
структурних агрегатів, як у сторону погіршення, так і у сторону покращення. З
1977 по 2001 роки відбувалося погіршення водостійкості структури ґрунтів
другої сівозміни. Так, якщо у 1977 році даний показник змінювався від 47 % (4
поле) до 55 % (5 поле), то до 2001 року він зменшився у середньому на 10 %,
від 36 % (4 поле) до 45 % (7 поле). Починаючи з 2003 року водостійкість
структурних агрегатів значно покращилась і досягла найвищих показників у
2010 році, від 58 % (4 поле) до 69 %   (3 поле), при середньому значенні для всіх
полів сівозміни – 64 % (табл. 2).

Таблиця 2
Величин водно-фізичних властивостей ґрунтів

другої польової сівозміни, за період з 1977 по 2010 роки

№
поля

Питома
вага,
г/см3

Скважність
загальна,

%

Водо-
стійкість,

%

Питома
вага,
г/см3

Скважність
загальна,

%

Водо-
стійкість,

%
1977 рік 2008 рік

1 2,63 42,8 54 2,57 43,4 65
2 2,64 42,7 49 2,59 43,1 61
3 2,60 43,0 55 2,57 43,5 69
4 2,61 42,6 47 2,56 43,7 58
5 2,59 43,2 51 2,56 43,5 63
6 2,63 42,7 49 1,58 43,3 65
7 2,65 42,5 52 2,57 43,2 68
8 2,62 42,9 48 2,56 43,6 64
9 2,60 43,1 47 2,56 43,5 65

Середні
показники 2,62 43,1 50 2,57 43,4 64

У той же час дані показники значно нижчі від тих які були зафіксовані
для ґрунтів обстежених нами у лісовому масиві, який межує з даною
сівозміною, і водостійкість його структури дорівнює 94%.
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Важливими фізичними показниками ґрунту, які можуть змінюватися під
впливом діяльності людини, також є – питома вага і загальна скважність ґрунту.
Використання на полях Басівської сільської ради Роменського району важкої
техніки привело до того, що за період з 1977 по 2001 роки, відбулося збільшення
показників питомої ваги ґрунту і зменшення його загальної скважності. Так, за
даний період, середній показник питомої ваги ґрунтів усіх полів сівозміни
збільшився з 2,62 до 2,67 г/см3, а загальна скважність зменшилась – з 43,1 до 42,3
%. Зменшення антропогенного навантаження на поля другої сівозміни, яке
відбулося в останні роки, сприяло покращенню даних показників і у 2008 році
вони становили – 2,57 г/см3 і 43,4 %, відповідно (табл. 2).

Підсумовуючи вище сказане можна стверджувати, що вилучення у 2003
році земель другої польової сівозміни Басівської сільської ради Роменського
району із сільськогосподарського виробництва, сприяло покращенню
показників деяких фізичних властивостей ґрунту, а саме – структури,
водостійкості структурних агрегатів, питомої ваги і загальної скважності.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
В ГОРОДЕ МЦЕНСКЕ

Джавадов А.К., Минкина Л.В.
Мценский филиал ФГБОУ ВПО «Госуниверситет - УНПК»,

г. Мценск, Орловской области, Россия

Известно, что быстрый рост населения планеты в сочетании с
возрастающими объёмами водопотребления для бытовых и промышленных
нужд и интенсивным сельским хозяйством приводит к глобальному водному
кризису, который проявляется в нехватке пресной воды и в её усиливающемся
загрязнении.  Ситуация складывается угрожающая, поскольку человечество
потребляет больше пресной воды, чем Земля может дать. Темпы роста
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потребления пресной воды более чем в 2 раза превышают прирост населения
планеты. Поэтому в настоящее время вопросы обеспечения населения земного
шара качественной питьевой водой не утратили своей актуальности [1, 2].

Питьевая вода — это вода, которая предназначена для ежедневного
неограниченного и безопасного потребления человеком и другими живыми
существами.  Человек должен употреблять только чистую и качественную
питьевую воду. По данным Всемирной организации здравоохранения около
90% болезней человека вызывается употреблением для питьевых нужд
некачественной воды, а также использование неподготовленной воды в
бытовых целях [4, 5].

Качественная питьевая вода – это вода, не содержащая различных
примесей, вредных для здоровья человека. Она должна быть безопасна в
эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу
и должна иметь благоприятные органолептические свойства [1, 2, 5].

Нами был проведен анализ результатов исследований качества питьевой
воды из подземных источников водоснабжения, проводимый сотрудниками
химико-биологической лаборатории чистой воды Муниципального унитарного
предприятия «Водоканал» г. Мценска Орловской области в период марта
месяца 2010-2012 годов. Исследования качества питьевой воды проводились в
пробах воды, отобранных из 18-и скважин, расположенных на территории
г. Мценска.

Результаты исследований показали, что запах, привкус, цветность и
мутность воды отобранной от всех скважин составили ноль баллов и ноль
градусов.  В пробах воды, отобранных из разных скважин, рН колебалась от
7,30±0,34 до 7,60±0,22, что не превышал ПДУ по СанПиН 2.1.4.1074−01 [3].

Таблица 1
Качества питьевой воды

ПОКАЗАТЕЛИ
Годы исследования ПДК

2010 2011 2012
рН 7,48±0,02 7,53±0.03 7,45±0,02 6 - 9
Окисляемость, мг О2/л 0,48±0,02 0,44±0,03 0,46±0,02 5,0
Железо, мг/л 0,025±0,002 0,022±0,001 0,021±0,002 0,3
Медь, мг/л 0.013±0,001 0,014±0,001 0,013±0,001 1,0
Цинк, мг/л 0,038±0.001 0,037±0,002 0,039±0,002 5,0

При этом показатели перманганатной окисляемости в пробах воды,
отобранные из разных скважин менялись в зависимости от года и скважин от
0,36 (скваж. №10,11,18) до 0,72 мгО2/л (скваж. №8) при норме 5,0. (табл.1). В
среднем окисляемость питьевой воды в г.Мценске не превышает ПДК.
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В исследуемых пробах воды, отобранных из разных скважин в разные
годы содержание железа (0,02-0,041мг/л), меди (0,01-0,024 мг/л), и цинка (0,026
- 0,058 мг/л) были значительно ниже, чем их ПДК по СанПиН, а в некоторых
пробах воды эти микроэлементы, также как хром и марганец вообще не были
обнаружены.

В тоже время содержание фтора в пробах воды, отобранных из разных
скважин, менялось в пределах 0,33 (скваж. №1) до 0,60 мг/л (скваж.2) при ПДК-
1,5. Следует отметить, что в среднем содержание фторидов в питьевой воде
колебалось в пределах от 0,50±0,02 до 0,54±0,03 мг/л (в 2011 году), что на 28-
23 % ниже их гигиенической нормы (табл. 2).

Таблица 2
Качества питьевой воды

ПОКАЗАТЕЛИ
Годы исследования ПДК

2010 2011 2012
Фтор 0,51±0,01 0,54±0,03 0,50±0,02 1,5
Хлориды, мг/л 42,8±8,5 46,2±7,4 44,7±9,0 350
Сульфаты, мг/л 36,2±2,86 34,6±3,0 33,6±3,3 500
Нитраты, мг/л 11,6±1,4 13,51±,2 13,2±1,6 45
Жесткость, мг-экв/л 8,3±0,3 8,7±0,1 8,9±0,2 10

В последние 3 года исследования в питьевой воде г. Мценска не были
обнаружены нефтепродукты, аммиак и нитриты. В тоже время содержание
хлоридов (17,2-181,0 мг/л), сульфатов (17.0-80,4 мг/л) и нитратов (3,3-32,7 мг/л)
в исследуемых образцах питьевой воды, отобранных из разных скважин, было
значительно ниже, чем их ПДК по СанПиН. Ежегодно максимальное
содержание хлоридов обнаружено в воде скважин № 22 и 9, сульфатов - 8-9, а
нитратов в воде скважин № 7,8,9.

Жесткость и содержание сухого остатка в пробах воды колебалось от 6,5
до 10,0 мг-эвк/л и от 332 до 816 мг/л., соответственно. Жесткость воды,
отобранной из скважин № 7, 8, 9, 12 и 22 составила 9,75-11,2 мг-экв/л, что
больше ПДК, а максимальное количество сухого остатка (744-816) было
выявлено в образцах воды, отобранных из скважин № 22,8 и 9.

Общее число микроорганизмов в исследуемых образцах воды не
превышало 30 в 1 мл, а общие и термоустойчивые колиформные бактерии
вообще не были обнаружены.

Таким образом, за исключением жесткости воды отобранных из 5-ти
скважин все органолептические, химические и микробиологические показатели
питьевой воды города Мценска не превышают ПДК по СанПиН 2.1.4.1074−01.
Хотя очень высокая жесткость и меньшее содержание фтора, железа и меди в
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питьевой воде, отобранных из многих скважин, также вызывает тревогу. Так
как жесткая вода не применима в ряде отраслей промышленности,
теплотехники и неблагоприятна при бытовом использовании. Резко ухудшается
моющая способность и возрастает расход мыла. Жесткая вода способствует
развитию ряда заболеваний у людей. Поэтому жесткость питьевой воды не
должна превышать 7 мг-экв/л.

Недостаток фтора в питьевой воде может вызвать у населения города
кариес зубов, ревматизм, сердечно - сосудистые патологии, заболевания почек
и др., а меди и железа – анемию. Содержание фтора в питьевой воде не должно
быть меньше 7 мг/л.

В этой связи рекомендовано населению города Мценска, потребляющему
воду из скважин №7, 8, 9, 12 и 22 для уменьшения её жесткости перед
употреблением прокипятить или фильтровать, а с целью предупреждения
кариеса зубов, ревматизма, сердечно - сосудистой патологии, заболевания
почек и анемии необходимо провести  фторирование воды и увеличить
потребление  меди и железосодержащих продуктов.
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АНАЛІЗ ВМІСТУ ТА РОЗПОДІЛУ ТРИТІЮ В КОМПОНЕНТАХ
ВОДНИХ ЕКОСИСТЕМ ЗОНИ ВПЛИВУ ЗАПОРІЗЬКОЇ АЕС

Дікарєв О.О., Стеценко Д.О.
ДУ «Інститут Геохімії навколишнього середовища НАН України»

В зоні впливу Запорізької АЕС з метою дослідження вмісту тритію в
компонентах водно–болотних екосистем було закладено 11 дослідних точок.
Шість точок було закладено вздовж берегової лінії р. Дніпро (по 3 вниз та вверх
за течією) та 5 точок власне на ставку–охолоджувачі .

http://www.selivanovskaya.ru/article17.htm
http://hp.orenburg.ru/~gsen/stat61.html
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Вміст тритію у воді ставка–охолодувача та спорудах водозабезпечення
ЗАЕС коливається в межах 102,8 – 139,8 Бк×дм–3. Вміст тритію у підвідному,
скидному каналах та ставку–охолоджувачі АЕС майже однаковий і в
середньому становить 121,5 Бк×дм–3. Найбільший вміст тритію у воді
спостерігається у ставку-охолоджувачі в місці скиду в Каховське водосховище
– 139,8 Бк×дм–3. Вміст тритію у воді Каховського водосховища в зоні впливу
АЕС знаходиться в межах від 6,6 до 19,5 Бк×дм–3. Причому підвищення вмісту
тритію спостерігається вниз за течією на відстані 2 та 4 км від місця скиду і
становить в середньому 18,7 Бк×дм–3. Вміст тритію у воді Каховського
водосховища в місці водозабору ЗАЕС (вверх за течією) становить 7,2 Бк×дм–3,
причому, що вже в підвідному каналі цей показник зростає до 133,3 Бк×дм–3.За
даними цеху радіаційної безпеки ЗАЕС вміст тритію у воді споруд водо
забезпечення та ставку-охолоджувачі знаходиться в межах від 50 до 90 Бк×дм–3.
Вміст тритію у воді Каховського водосховища знаходиться в межах 6 – 8
Бк×дм–3.

Вміст тритію у вільній воді рослин ставка охолоджувача вищий за вміст у
воді середовища існування рослин і коливається в межах від 163 до 292,7
Бк×дм–3.Причому концентрація ОЗТ для цих рослин нижча обох вище згаданих
показників і коливається від 59,9 до 68,4 Бк×дм–3.

За дамбою ставка охолоджувача ЗАЕС концентрація тритію у вільній воді
рослин коливається від 50,8 до 127,3 Бк×дм–3, а концентрація ОЗТ рослин у
межах 5,8 – 43,1 Бк×дм–3. Причому найвища концентрація тритію у вільній воді
рослин спостерігається поблизу водозабору ставка охолоджувача 142,1 Бк×дм–3

при концентрації ОЗТ 10,8 Бк×дм–3.
Підвищені концентрації у воді водойми та у вільній воді рослин вище по

течії за місце скиду з ставка охолоджувача можна пояснити осіданням
атмосферного тритієвого забруднення. Оскільки точка пробовідбирання
знаходиться на північному сході від ЗАЕС а за даними Гідрометцентру у
теплий період року переважаючим напрямком вітрів для запорізької області є
північний та північно-східний, що візуально підтверджувалося за час експедиції
спостереженням за забарвленими викидами з ТЕС розташованої поряд із ЗАЕС.

У місці скиду води з ставка охолоджувача (точка 6) (скидання води зі
ставка охолоджувача відбувається постійно при швидкості витоку 8 м3×с-1)
зафіксовано 127,3 Бк×дм–3 у вільній воді рослин, при концентрації ОЗТ 43,1
Бк×дм–3, що є найвищим показником концентрації ОЗТ в Каховському
водосховищі. Найнижчий показник концентрації ОЗТ у Каховському
водосховищі  – поблизу с. Водяне – 5,8 Бк×дм–3 в низ за течією Дніпра.
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Концентрація тритію у донних відкладах відібраних в зоні впливу ЗАЕС
коливається від 12,8 Бк×дм–3 у третій фракції (тритій муміфікованих органічних
сполук та структурних ОН-груп мінералів) вище за течією від місця скиду з
ставка охолоджувача, до 141,9 Бк×дм–3 –  у скидному каналі ЗАЕС,
безпосередньо біля проммайданчика. Причому, концентрація тритію у воді
водойми в місцях відбору проб донних відкладів до 2 разів менша від
концентрації у донних відкладах, що може свідчити про накопичення тритію у
твердій фазі донних відкладів унаслідок гуміфікації залишків живої речовини
та ізотопного обміну з структурними ОН-групами мінералів.

Фракціонування тритію в органічно-зв’язану форму водною рослинністю
спостерігається лише у куширу зануреного (Каховське водосховище, вверх за
течією від ЗАЕС) – α1=1,4. Причому, у ставку–охолодувачі та вниз за течією
фракціонування тритію в органічно-зв’язану форму біооб’єктами не
спостерігалось (α1=0,32…0,56). Також не спостерігається фракціонування
тритію в органічну складову з вільної води біооб’єктів (табл.).
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Відстояна вода зразка
Донні відклади 1 фракція
Донні відклади 2 фракція
Донні відклади 3 фракція

Рис. 1. Вміст тритію в донних відкладах водно-болотних екосистем зони
впливу ЗАЕС

Примітка: Відстояна вода зразка – вода, що утворилася при зберіганні зразка перед
аналізом; 1-а фракція – поверхнево сорбована вода донних відкладів; 2-а фракція –
міжшарова вода мінеральної фази донних відкладів та, частковоОЗТ; 3-а фракція –
міцнозв’язана (у структурі мінералів) вода та ОЗТ.
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У водно-болотних екосистем зони впливу ЗАЕС спостерігається
фракціонування тритію з накопиченням у вільній воді досліджуваних
біооб’єктів. Коефіцієнт фракціонування коливається в широких межах α2=
1,11…19,6 (табл.). Збагачення вільної води рослин ставка–охолоджувача
характеризується значеннями α2 в межах 1,11–2,40, для вільної води риби
(теляпія) – α2=1,71 (рис. 2). Дещо вищий показник збагачення вільної води
рослин спостерігається в Каховському водосховищі, α2=3,28…19,6. Найбільше
фракціонування зафіксовано у вільній воді куширу зануреного, де α2=19,6.

Фракціонування тритію біооб’єктами водних екосистем зони впливу ЗАЕС
№ точки
відбору

Об’єкт
дослідження

3Н/1Норг,
Бк×г–1

3Н/1Нводн.,
Бк×г–1

3Н/1Нвільної

води., Бк×г–1 α1 α2 α3
1 Очерет вичайний 0,62 1,10 2,63 0,56 2,40 0,23
2 Очерет вичайний 0,59 1,20 2,07 0,49 1,72 0,28
4 Очерет вичайний 0,54 0,99 1,47 0,54 1,48 0,37
5 Очерет вичайний 0,51 1,26 2,07 0,40 1,65 0,24
6 Очерет вичайний 0,39 0,93 1,02 0,42 1,11 0,38
7 Очерет вичайний 0,05 0,16 1,15 0,32 6,97 0,05
8 Кушир 0,09 0,18 0,58 0,49 3,28 0,15
10 Кушир 0,09 0,07 0,46 1,35 7,03 0,19
11 Кушир 0,10 0,07 1,28 1,49 19,6 0,08

Став-
охолодувач Риба (Теляпія) 0,61 1,09 1,87 0,56 1,71 0,33

Примітка . α1 – (3Н/1Норг., Бк×г–1 ) / (3Н/1Нводн. Бк×г–1), α2 – (3Н/1Нвільн. води, Бк×г–1 ) / (3Н/1Нводн.
Бк×г–1), α3 - (3Н/1Норг., Бк×г–1 ) / (3Н/1Нвільн. води. Бк×г–1).

3Н/1Нвільн води, Бк/г

y = 1,0794x + 0,7016
R2 = 0,6101
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Рис. 2. Фракціонування тритію у вільну воду водяною рослинністю
та рибою в зоні впливу ЗАЕС
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Аналіз даних свідчить про збіднення рослин на ОЗТ у водно-болотних
екосистем зони впливу ЗАЕС в порівнянні з водою середовища їх існування, на
фоні збагачення тритієм органічної складової донних відкладів. Поряд з цим,
спостерігається збагачення тритієм вільної води досліджуваних біооб’єктів.
Аналогічно до ситуації що спостерігалась на ЮУАЕС, ситуацію можна
пояснити флуктуаціями вмісту тритію у скидах, тільки у цьому випадку ми
чітко бачимо збагачення вільної води рослин у порівнянні з водою середовища
їх існування (в якому концентрація тритію вже нижча через розбавлення), на
фоні низьких концентрацій ОЗТ (бо рівновага тритій вільної води рослини –
ОЗТ – ще не встановилась). А процес встановлення рівноваги концентрацій
тритію для донних відкладів з оточуючою їх водою протікає значно повільніше
ніж для рослин і відповідно не так сильно підпадає під вплив швидких змін
концентрації тритію у оточуючій воді. Такі флуктуації можуть спостерігатися
унаслідок різної швидкості основних процесів: поширення тритію, що
скидається у водойму протягом штатної експлуатації АЕС, та вирівнювання
його концентрацій у воді відбувається значно швидше, ніж засвоєння його
рослинністю у процесі фотосинтезу. Водночас у мінеральній складовій донних
відкладів відбувається хронічне накопичення тритію протягом всього періоду
експлуатації АЕС. Таку думку підтверджує той факт, що вище по течії, де
вплив безпосереднього викиду із ставка–охолоджувача відсутній – рівновага в
системах вільна вода рослин – вода середовища їх існування, та вільна вода
рослин – ОЗТ вже встановлена і значною мірою не порушується –
спостерігається накопичення ОЗТ, як в рослинах (табл.) так і в донних
відкладах (рис. 1).

ГІДРОХІМІЧНИЙ СКЛАД ПРИРОДНИХ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД
ЛЕБЕДИНОГО ОЗЕРА

Т.С. Дрозденко
Сумський державний педагогічний університет  ім. А.С. Макаренка

Озерні водойми на території Сумської області належать до числа
важливих компонентів природного комплексу. Займаючи певне місце в
загальному природному комплексі, озера регулюють поверхневий та підземний
стоки, впливають на мікрокліматичні умови і диференціацію ґрунтових відмін.
Одночасно вони є складними накопичуючими системами, у яких багаторазово
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повторюються і в той же час набувають суто індивідуальних рис гідрологічні,
гідрохімічні і біологічні взаємозв’язки. Природні ресурси озер відіграють
велику роль у водопостачанні, рекреаційному господарстві, агропромисловому
комплексі та інших. У зв’язку із цим їх вивчення має неабияке теоретичне та
практичне значення.

В останні роки зріс вплив суспільства на довкілля. Тому оцінка наслідків
антропогенного впливу на озера є досить актуальною з точки зору наукового
вирішення проблеми відновлення озер. Як компонентам природного
ландшафту, озерам властиво швидко і чутливо реагувати на зміни зовнішнього
середовища. Будь-яке порушення вже сформованих екологічних умов у межах
водозбору протягом відносно короткого проміжку часу обов’язково
відбивається на водному режимі озера, кількості мінеральних та органічних
речовин, що надходять в нього, умовах життєдіяльності організмів [1].

 Метою даної роботи було визначення моніторингу природних вод
Лебединого озера та порівняння отриманих результатів з гранично
допустимими. Отримані в роботі результати становлять інтерес для
прогнозування можливих екологічних змін у майбутньому та розробки систем
запобіжних природоохоронних заходів.

Аналітична частина роботи  виконана на базі лабораторії фізико-хімічних
досліджень кафедри хімії та методики навчання хімії  Сумського державного
педагогічного університету ім. А.С. Макаренка.

Для визначення певного аніон-катіонного складу поверхневих вод
Лебединого озера, рН, загальної твердості води, вмісту важких металів
використовувались наступні методи фізико-хімічного аналізу:
потенціометричний ( наявність іонів Cl-,  F-, NO3

-,  pH); фотометричний метод
(визнаення сульфатів, фосфатів, нітритів); комплексометричний та
перманганатометричний методи ( визначення загальної твердості води і
хімічного споживання кисню прородною водою).

Відбір проб води та аналіз вище згаданих показників виконувалися згідно
стандартних методик [5].

Озеро Лебедине розташоване на південно-західній околиці міста
Лебедина. Для хімічного аналізу поверхневих вод  було відібрано 5 проб води
по всій його акваторії.

Дослідження проведені в осінній, зимовий сезони 2012-2013 року.
Результати проведеної роботи з визначення катіон-аніонного складу, рН,
загальної твердості поверхневих вод наведені в таблиці 1.
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Концентація йонів Гідрогену відіграє важливу роль в хімічних та
біологічних процесах, що протікають у природних водах: від водневого
показника залежить розвиток і життєдіяльність водних рослин, стійкість різних
форм міграції елементів, ступінь агресивності води по відношенню до металів
та інше.

У поверхневих водах озера його значення варіюють в межах 7,48-8,2.
Активність протонів підлягає  сезонним коливанням - восени  водневий
показник складає 7,48-7,84, взимку – 7,78-8,2. У всіх пробах показники рН
знаходяться в межах екологічного оптимуму (6,5-8,5).

Загальна твердість коливається в широкому інтервалі і приймає значення
від 7,15 до 8,3 ммоль/л, тобто досліджені поверхневі води характеризуються
середньою  твердістю.

Наявність  нітрат-йонів у природних водах Лебединого озера  пов’язане із
внутрішніми процесами нітрифікації амонійних йонів у водоймах в аеробних
умовах під впливом нітрифікуючих бактерій, а також з атмосферними опадами.
У поверхневих водах нітрати знаходяться в розчиненій формі. На основі
проведених досліджень, можна стверджувати, що концентрація нітратів у воді
змінюється в залежності від сезону. Узимку  вона сягає найвищого значення,
що пояснюється розкладанням органічних речовин і переходом азоту з
органічних форм у мінеральні. У всіх досліджуваних пробах води концентрація
нітрат-йонів не перевищує гранично допустимих норм.
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Нітрити є проміжною ланкою у процесах окиснення амонію до нітратів і
навпаки відновлення нітратів до азоту чи амоніаку. У поверхневих водах
нітрити знаходяться в розчиненому стані. Їх вміст в об’єкті  дослідження
незначний, значно менший ГДК. Це пояснюється домінуванням денітрифікації
над процесами нітрифікації.

Невеликі  кількості фторид-йонів потрапляють до вод озера з
атмосферними опадами. Хлорид- та сульфат- йони надходять у водойму
внаслідок вимивання солевмісних грунтоутворюючих порід.

Також незначна кількість фосфат-йонів відзначається в поверхневих
водах озера. Це пояснюється  життєдіяльностю і розкладом водних організмів.

Загалом хіміко-екологічний стан поверхневих вод Лебединого озера
задовільний. Проте  спостерігаєтся перевищення гранично допустимих
концентрацій хлоридів.

Система ефективного моніторингу природних поверхневих вод дозволяє
вивчати динаміку забруднюючих речовин і виявляти умови, за яких
відбувається коливання рівнів забруднення. Гідрохімічні дослідження є
невід’ємною складовою комплексних заходів, спрямованих  на оптимізацію
водокористування.
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ЦИНК В КОМПОНЕНТАХ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ МОЛДАВИИ

Капитальчук И.П., Капитальчук М.В., Гришина Т.Л.
Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко

Химический элемент цинк, в первую очередь, широко известен как один
из важнейших цветных металлов. Широкое его использование в современном
производстве привело к тому, что одним из важнейших источников
поступления цинка в окружающую среду являются антропогенные источники.
В среднем с атмосферными осадками ежегодно выпадает на 1 км2 поверхности
Земли около 72 кг цинка. Повышенное содержание цинка в организме
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отражается на работе ферментных систем, снижая активность некоторых
ферментов и приводя к появлению малокровия с недостатком меди и железа и к
развитию других заболеваний [8]. Несмотря на значительное техногенное
поступление цинка в биосферу, “перенасыщение” окружающей среды этим
элементом – явление довольно редкое.

Дефицит цинка в продуктах питания приводит к повышенной
распространенности у населения иммунодефицитных заболеваний, сахарного
диабета, кожных болезней, мужского бесплодия, большей подверженности
алкоголизму, а также задержке развития у детей. К настоящему времени цинк
обнаружен более чем в 200 металлоферментах, участвующих в самых разных
метаболических процессах, обеспечивающих нормальную жизнедеятельность
нашего организма [8]. Дефицит цинка для растений также губителен, как для
человека и животных, в связи с тем, что он принимает участие в важных для
них биохимических и физиологических процессах [2].

В регионах, где сложились геохимические условия, неблагоприятные для
усвоения цинка растениями, местные продукты питания, изначально бедны
этим важнейшим микроэлементом. В связи с этим целью настоящей работы
является анализ содержания цинка в природных водах, почвообразующих
породах и почвах на территории Молдавии, а также интенсивности его
накопления растениями, входящих в состав кормов для животных и продуктов
питания для населения.

Материалы и методы. Представленные ниже результаты получены на
основе данных экспедиционно-полевых исследований, проведенных авторами в
основном в долине реки Днестр. Почвенные образцы были взяты в слое 0–40 см
для крупных ареалов распространения типов и подтипов почв в долине Днестра
на участке от с. Косоуцы на севере до с. Незавертайловка на юге. В местах
взятия почвенных образцов отбирались также растения подсолнечника. Всего
таким способом были взяты образцы в двенадцати почвенных ареалах.

Пробы воды для лабораторного анализа были собраны в течение
нескольких дней в конце октября – начале ноября 2011 года. Отбор проб воды
на водотоках и водоемах производился на расстоянии 3–5 м от берега на
глубине 0,2–0,3 м от поверхности воды. В качестве изучаемых водных объектов
использовалась река Днестр на участке от г. Каменка на севере до
с. Незавертайловка на юге, а также Кучурганское водохранилище, р. Ягорлык,
пруды и колодцы. Протяженность исследуемого участка долины Днестра
составляет примерно 300 км.



287

Содержание микроэлементов в полученных образцах определялось
атомно-абсорбционным способом с использованием спектрофотометра
Analyst 800 фирмы Perkin Elmer в лаборатории геохимии Института геологии и
сейсмологии АН Молдовы. Статистическая обработка полученных данных
проводилась с применением обычных методов математической статистики.

Цинк в природных водах. Уровень содержания химических элементов в
поверхностных и грунтовых водах является важным экологическим
показателем территории, так как он служит одним из критериев
биогеохимического прогноза экологического статуса элементов различных
ландшафтов. Данные по среднему содержанию цинка в разных типах водных
объектов на рассматриваемой территории приведены на рис. 1. Как следует из
этого рисунка, содержание цинка в поверхностных водах рассматриваемой
территории отличается стабильностью, в среднем составляя около 12 мкг/л
(0,012 ПДК), при диапазоне колебаний  7–22 мкг/л. В грунтовых водах его
средняя концентрация возрастает до 33 мкг/л (0,033 ПДК), а интервал
изменений –  10–52 мкг/л.

Рис. 1. Среднее содержание цинка в водных объектах Молдавии:
1 – р. Днестр, 2 – Кучурганский лиман, 3 – р. Ягорлык, 4 – пруды, 5 – колодцы

Особый интерес представляет анализ изменения концентрации цинка
вниз по течению на рассматриваемом участке реки Днестр, результаты
которого представлены на рис. 2.

Из представленных на рисунке данных видно, что содержание цинка в
днестровской воде остается в целом стабильным, испытывая незначительные
колебания вблизи значения 10 мкг/л. Лишь в черте городов Каменка (створ 1) и
Рыбница (створ 5) его концентрация повышается до 20–22 мкг/л.
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Рис. 2. Изменение концентрации  цинка в
р. Днестр на участке г. Каменка – с. Глиное

Ретроспективный анализ гидрохимических показателей р. Днестр у
города Бендеры показал, что содержание цинка в днестровской воде за период
1984–2010 гг. не превышало 0,14ПДК. Вместе с тем в последние годы
наблюдается тенденция к увеличению концентрации цинка и ряда других
металлов в водах Днестра [5]

В среднем содержание цинка в днестровской воде составляет n•10–2 мг/л,
на порядок уступая железу и марганцу. В воде местных водоемов концентрация
цинка примерно такая же, однако его статус в ряду металлов изменяется: он
становится однопорядковым с марганцем и железом, содержание которых в
малых водоемах уменьшается по сравнению с водами Днестра [6]. Содержание
химических элементов в водоемах, формирующихся за счет местного стока
косвенно отражают наличие растворимых форм этих элементов в почвах и
породах на площади водосбора. В связи с этим отметим, что отношение
среднего количества цинка в природных водах к его среднему валовому
содержанию в почве составляет 0,2% [6], Это позволяет предполагать о
наличии значительного количества легко растворимых биологически
доступных форм цинка на изучаемой территории.

Цинк в почвообразующих породах и почвах. Содержание цинка в
почвообразующих породах долины Днестра составляет преимущественно 30–
40 мг/кг, за исключением южной части, где концентрация микроэлемента в
почвообразующих породах террас Днестра может достигать 50 мг/кг и более.
[7]. В то время как, содержание цинка в почвах Молдавии колеблется от 10 до
166 мг/кг, при среднем его значении 71 мг/кг [9].
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По данным наших исследований [1, 3, 4, 6], среднее содержание цинка в
почвах долины Днестра составило 56,7±13,3 мг/кг. При этом значение
концентрации микроэлемента изменялось от 34 мг/кг в обыкновенном черноземе
до 74 мг/кг в черноземе типичном и черноземе выщелоченном. Содержание цинка
существенно варьирует и в однотипных почвах в зависимости от конкретных
геохимических условий. Так, концентрация микроэлемента находится в диапазоне
значений для: чернозема выщелоченного – 52–74 мг/кг, чернозема типичного –
44–74 мг/кг, чернозема обыкновенного – 34–54 мг/кг, чернозема карбонатного –
50–74 мг/кг. В усредненной пробе серой лесной почвы (Резинская возвышенность)
содержание цинка оказалось равным 67 мг/кг.

По величине абсолютного содержания в почвах исследуемой территории в
ряду металлов цинк занимает третье место после железа и марганца. В
большинстве случаев взаимосвязь между валовым содержанием микроэлементов
в почвах очень слабая. В то же время возрастание в почве количества селена часто
сопровождается увеличением концентрации цинка, а при возрастании содержания
железа часто наблюдается увеличение марганца и цинка [1, 3].

Цинк в растениях. Накопление цинка зависит от вида растения и от
экологических условий его произрастания. Так, для условий Молдавии содержание
цинка в надземной части разных растений может составлять [9]: подсолнечник –
30–213, злаковые зерновые – 3–80, кукуруза – 5–45, злаковые травы – 12–60,
бобовые травы – 15–25, морковь – 30 –70, свекла –  40–166, капуста – 4–60, яблоня,
груша – 1–90, виноград – 10–60 мг/кг. Таким образом, среди перечисленных выше
растений лидером по накоплению селена является подсолнечник.

Среднее содержание цинка в собранных нами образцах подсолнечника
составляет 30,1±15,3 мг/кг, минимальное – 13,5 мг/кг, максимальное – 63 мг/кг.
В растениях подсолнечника порядок распределения микроэлементов по
величине их валового содержания в среднем такой же, как в почвах, и цинк
занимает третье место после железа и марганца. Содержание в растениях цинка
и меди оказалось очень близким по величине. В зависимости от конкретных
геохимических условий в количественном соотношении эти элементы могут
меняться местами [1, 3, 6].

Значение коэффициента вариации содержания цинка в надземной части
подсолнечника 50,8%, что свидетельствует о существенном влиянии
экологических факторов на его накопление. Из анализа имеющейся у нас выборки
средний коэффициент биологического накопления (КБН) цинка в надземной
части подсолнечника составил 0,53. В северной части изучаемого участка долины
Днестра КБН цинка подсолнечником в условиях различных почв составляет:
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чернозема типичного – 0,91; чернозема карбонатного – 0,85; чернозема
выщелоченного – 0,68: серой лесной почвы – 0,53. Для южной части исследуемой
территории значения КБН заметно ниже: для чернозема обыкновенного – 0,31–
0,66; для чернозема карбонатного – 0,41; для чернозема южного – 0,29 [4].

Выводы. На изучаемой территории в природных водах, почве и
растениях не обнаружено ни одного случая с превышением предельно
допустимых концентраций цинка, установленных для этих сред.

Геохимические условия в долине Днестра благоприятны для накопления
цинка растениями. Следовательно, этот важный биогенный микроэлемент
должен содержаться в достаточных количествах в кормах и продуктах питания
местного производства.
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ВПЛИВ р. СИРОВАТКИ НА ФОРМУВАННЯ ХІМІЧНОГО СКЛАДУ
ПОВЕРХНЕВИХ ВОД р. ПСЕЛ

Касьяненко Г.Я., Назима В.П.
Сумський державний педагогічний університет ім. А.С.Макаренка

Забруднення природних вод на сьогодні призводить до глобальних
трансформацій екосистем. Річкова вода є водночас і джерелом водопостачання,
і приймачем промислових та комунально-побутових стічних вод. Враховуючи
той факт, що якість поверхневих вод є важливим індикатором стану річкової
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екосистеми, набуває актуальності дослідження умов, чинників і процесів
формування хімічного складу води під впливом факторів різної природи на
довкілля.

Метою роботи є порівняльний аналіз гідрохімічного складу поверхневих
вод річок Псел та Сироватка та оцінка забруднюючої ролі останньої.

Для хімічного аналізу поверхневих природних вод названих річок
використаний комплекс фізико-хімічних методів. Визначення рН та
концентрації хлорид- (Cl-), флуорид- (F-), нітрат-йонів (NO3

-) та йонів
амонію (NH4

+) здійснювали методом йонселективної потенціометрії. Твердість
води встановлена комплексонометрично, хімічне споживання кисню
(перманганатна окиснюваність, ПО) – титриметричним методом. Для
визначення вмісту фосфат- (PO4

3-) та нітрит-йонів (NO2
-) використаний метод

колориметрії,  а сульфат-йонів (SO4
2-) – турбідиметрії.

Нами проведені сезонні гідрохімічні дослідження поверхневих вод річок
Псел (на ділянці русла від м. Суми до гирла р. Сироватки) та Сироватка (гирло)
протягом 2011 – 2012 років.

За результатами експериментального визначення концентрації
нітрогенвмісних сполук у досліджуваних річках (табл. 1) встановлено
перевищення ГДК катіонів NH4

+ у 5 разів  у водах р. Псел і понад 60 разів – у
водах р. Сироватка (рис. 1, рис. 2).

Оскільки досліджувані річки протікають крізь ряд населених пунктів, то
джерелами надмірного надходження NH4

+-йонів можуть бути господарсько-
побутові стічні води, поверхневий стік із сільгоспугідь, на яких
використовуються амонійні добрива. Основну ж роль у збільшенні
концентрації NH4

+-йонів в р. Сироватка відіграє зарегульованість русла
системою ставків рибопромислового призначення.
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Таблиця 1
Вміст нітрогеновмісних сполук у водах досліджуваних річок

Сезон Показники р. Псел
          Показники р. Сироватка

С(NH4
+), мг/л С(NO3

-), мг/л С(NO2
-), мг/л

Літо
10,71

          83,61
3,54

1,83
0,19

0,005

Осінь
16,24

             150,08
13,29

13,88
0,099

0,11

Зима
12,14

              266,23
14,29

13,94
0,24

0,036

ГДК 2,6 45 3,3

Порівнюючи показники вмісту  NH4
+-йонів у р. Псел до і після впадання в

неї р. Сироватка, помітне різке збільшення концентрації вказаних йонів у
другому випадку, що може свідчити про забруднення р. Псел водами
р. Сироватка.

Наявність нітрат-йонів у природних водах пов'язане з внутрішніми
процесами нітрифікації амонійних йонів у водоймах в аеробних умовах під
впливом нітрифікуючих бактерій, атмосферними опадами, промисловими і
господарсько-побутовими стічними водами, а також зі стоком із
сільськогосподарських угідь [3].

У поверхневих водах нітрати знаходяться в розчиненій формі. На основі
проведених досліджень, можна стверджувати, що концентрація нітратів у воді
змінюється в залежності від сезону. Вона є мінімальною влітку, збільшується
восени і досягає максимуму взимку. Це пояснюється розкладанням органічних
речовин і переходом азоту з органічних форм у мінеральні. У всіх
досліджуваних пробах води концентрація NO3

-- йонів не перевищує гранично
допустимих норм (табл. 1).

Нітрити є проміжною ланкою у ланцюзі бактеріальних процесів
окиснення амонію до нітратів і навпаки відновлення нітратів до азоту й
амоніаку. У поверхневих водах нітрити знаходяться в розчиненому стані [4]. Їх
вміст в об’єктах дослідження незначний, значно менший за ГДК. Це є
наслідком домінуванням денітрифікації над процесами нітрифікації.



293

Аналіз зразків поверхневих вод р. Псел та р. Сироватка за аніонним
складом (табл. 2) показує, що жоден із визначених показників не виходить за
межі ГДК.

Таблиця 2
Вміст аніонів у поверхневих водах річок Псел та Сироватка

Сезон

Показники по  р. Псел
Показники по р. Сироватка

С(F-),мг/л С(Cl-),мг/л С(SO4
2-),мг/л С(PO4

3-),мг/л

Літо
0,76

1,00

93,01

74,55

0,75

50,72

0,79

0,50

Осінь
0,25

0,33

228,94

223,99

29,11

340,00

0,78

<0,03

Зима
0,32

0,41

225,06

224,14

38,63

360,18

1,08

0,63

ГДК 1,35 350 500 3,5

Незначні кількості F--йонів потрапляють у річкові води разом зі стічними
та змивними водами, а також із атмосферними опадами. Джерелом їх
надходження у довкілля є продукти розкладання фторапатиту при виробництві
фосфатних мінеральних добрив на ПАТ «Сумихімпром». Хлорид- та сульфат-
йони надходять у водойми в основному внаслідок вимивання солевмісних
ґрунтоутворюючих  порід та, частково, зі стічними водами.

Ортофосфати потрапляють у поверхневі води в основному зі стічними
водами, які містять поліфосфати як компоненти миючих засобів та
пом’якшувачів води. Важливим фактором є змив фосфатних добрив із
сільськогосподарських угідь [5].

На підставі результатів аналізу катіон-аніонного складу річок Сироватка
та Псел встановлено, що досліджені хіміко-екологічні показники в р. Псел
знаходяться в межах ГДК. У р. Сироватка спостерігається значне перевищення
концентрації  NH4

+-йонів, що є негативним наслідком зарегульованості русла
об’єктами промислового рибництва. Нижче гирла р. Сироватки у р. Псел
збільшуються концентрації NH4

+, SO4
2--йонів що свідчить про суттєве

забруднення р. Псел її притокою.
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ХІМІКО-ЕКОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА р. ХОРОЛ

Кисіль В.Я.
Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка

Малі річки – один із важливих компонентів природного середовища, вони
мають велике значення у житті та господарській діяльності людей. Їхні водні
ресурси є складовою частиною загальних водних ресурсів і часто бувають
основним, а інколи і єдиним джерелом місцевого водозабезпечення, що
визначає розвиток і розміщення місцевих водокористувачів. Малі водотоки і
річки формують водні ресурси, гідрохімічний склад та якість води середніх і
великих річок, є складовими природних ландшафтів, сприяють господарській
діяльності населення.

Актуальність нашого дослідження полягає у визначенні нових даних з
хіміко-екологічного стану річки Хорол та проведення моніторингу
екологічного стану басейну річки Хорол, результати якого можуть бути
корисними для розробки мережі природоохоронних заходів в басейні річки.

Метою роботи стало визначення хімічного складу поверхневих
природних вод басейну річки Хорол та порівняння отриманих результатів з
гранично допустимими.

Поставлені завдання були реалізовані за допомогою таких методів
хімічного аналізу, як титриметрія (визначення твердості води), йон-селективна
потенціометрія (визначення водневого показника, хлорид-, фторид-, нітрат-
йонів ), колориметрія (визначення фосфатів, нітритів).

Відбір проб води виконувались на основі стандартних методик [2].
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Хімічний аналіз проб виконаний у лабораторії фізико-хімічних
досліджень кафедри хімії та методики навчання хімії Сумського державного
педагогічного університету ім. А.С. Макаренка.

Річка Хорол – права притока Псла (басейн Дніпра). Довжина 308 км (в
межах Сумщини – 67 км). Загальна площа водозбірного басейну 3870 км².
Долина трапецієподібна, часто асиметрична, з підвищеними правими і
пологими лівими схилами, завширшки 10–12 км. Живлення – дощове і снігове
(весняний стік становить близько 85% річного). Бере початок з джерел на
півночі від села Червона Слобода. Протікає Придніпровською низовиною по
території Недригайлівського, Липоводолинського районів Сумської області,
Гадяцького, Миргородського, Хорольського, Семенівського і Глобинського
районів Полтавської області. Тече переважно на південь, між містами
Миргородом і Хоролом – на південний захід, далі – на південний схід. Впадає
до Псла на північній околиці села Попівки. Над річкою розташовані:
смт Липова Долина, міста Хорол, а також відомий український курорт –
Миргород.

Дослідження проведені у осінній, зимовий та весняний періоди 2012-2013
рр. Результати проведеної роботи з визначення катіон-аніонного складу, рН і
загальної твердості поверхневих природних вод наведені у таблиці 1.

У водах р. Хорол концентрація йонів Гідрогену коливається в межах
7,31–7,94. В усіх пробах значення рН знаходиться в межах екологічного
оптимуму (6,5–8,5).

Загальна твердість поверхневих вод коливається в широкому інтервалі і
приймає значення від 6 до 10 ммоль∙екв/л, які характеризують середню (осінній
період) та підвищену (зимовий період) твердість поверхневих вод.

Підвищена твердість води взимку обумовлена тим що процеси
фотосинтезу, в цей період, знижуються внаслідок чого карбонатна рівновага
зміщується в напрямок утворення розчинних гідрокарбонатів.

Концентрація йонів  дуже незначна. Найвище значення досягає 1,5
мг/л у зимовий період. Їх присутність пов’язують з відновленням нітратів або з
активністю фітопланктону, бо встановлена здатність діатомових та зелених
водоростей відновлювати нітрати до нітритів [4].

Концентрація флуорид-йону не перевищує показник ГДК.
Характерною є тенденція до зростання  та у період зимової

межені, що пояснюється підвищенням мінералізації.

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B5%D0%BB
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BC
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BC%C2%B2
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%89
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BD%D1%96%D0%B3
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0_(%D0%9D%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%93%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB_(%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE)
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%80%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
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Концентрація йонів знаходиться в межах норми.
Вміст фосфат-йонів перевищує ГДК у 2-3 рази восени, що є наслідком

змиву фосфорних добрив з сільськогосподарських угідь. Оцінка вмісту
фосфору у природних водах має велике значення для визначення існуючої та
потенційної продуктивності водойм. Зростання біопродуктивності водойм
через надходження фосфору веде до їх евтрофікації та різкого погіршення
якості води [5].

Таким чином, стан поверхневих вод р. Хорол можна вважати
задовільним. Занепокоєння становить лише підвищений вміст фосфат-йонів, а
також виявлено досить високі значення концентрації нітрат-йонів та хлорид-
йонів.

Список використаних джерел
1. Хімко Р. В., Мережко О. І., Бабко Р. В. Малі річки – дослідження охорона, відновлення. –
К.: Інститут екології. – 2003. – 378 с. 2. Методы исследования качества воды водоемов./
Новиков Ю.В, Ласточкина К.О., Болдина З.Н.: Под ред. А.П. Шицковой. – М.: Медицина,
1990. – 400с. 3. Ионометрия в неорганическом анализе. / Л.А. Демина, Н.Б.Краснова, Б.С.
Юрищева, М.С. Чупахин. – М.: Химия, 1991. – 192с. 4. Руководство по химическому анализу
поверхностных вод суши./ Под ред. А.Д. Семенова.  Л.: Зенин А.А., Белоусова Н.В.
Гидрохимический словарь.- Л.: Гидрометеоиздат,1988. 5. Левківський С.  С.,   Падун M.  M.
Раціональне використання і охорона водних ресурсів. – К.: Либідь, 2006. – 280 с.
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ПОЧВЕННАЯ КИСЛОТНОСТЬ ПОЧВ КРАСНОЯРУЖСКОГО
РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ И МЕРЫ

МЕЛИОРАЦИИ КИСЛЫХ ПОЧВ

Крисанов Д.П., Петин А.Н.
Белгородский государственный национальный исследовательский университет

Деградация почв представляет собой совокупность природных и
антропогенных процессов, приводящих к изменению функции почв,
количественному качественному ухудшению их состава, свойств и режимов
природно-хозяйственной значимости земель. Из сферы сельскохозяйственного
производства в результате деградации земель, перевода их в другие виды
использования, исключаются значительные площади угодий.

Плодородие почвы изменяется в зависимости от природных процессов
почвообразования и производственной деятельности человека, который вносит
удобрения, обрабатывает почву, проводит осушение и орошение земель. Чтобы
обеспечить бездефицитный баланс минеральными веществами в почве для
нормального развития растений необходимо вносить органические и
минеральные удобрения согласно научно обоснованных норм на
запланированный урожай, как в основное, припосевное внесение и в виде
подкормки.

На жизнедеятельность микроорганизмов в почве большую роль играет
кислотность. Отдавая предпочтение минеральному питанию растений мы явно
недооцениваем роль органического земледелия это ведет к резкому изменению
кислотности.

Резкое сокращение объемов известкования почв в России привело к тому,
что повышенная кислотность вновь стала лимитирующим фактором получения
высоких урожаев сельскохозяйственных культур. В северо-таежной зоне
страны увеличение таких почв после 1990 г. составляло 1% в год, в
среднетаежной — 0,5 и в южно-таежной — 1,3%. Указанные негативные
процессы неизбежно приведут к ухудшению свойств почв, снижению их
плодородия и урожайности зерновых культур до 8-10 ц/га, т.е. до уровня 40-
летней давности [5].

Выявлены обыкновенные черноземы с значением рН 5,0. Потери от
наличия кислых почв составляют 15-16 млн. тон сельскохозяйственной
продукции в пересчете на зерно в год.
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Технологическая система известкования разрушена, баланс кальция
отрицательный, идет процесс подкисления почвенной среды на 0,03 единицы
рН в год.

В структуре пахотных почв Краснояружского района преобладают
черноземы типичные - 17044 га (61 %), выщелоченные - 10147 га (36%),
оподзоленные 845 га (3%). Механический состав этих почв
тяжелосуглинистый и легкосуглинистый. На протяжении 40 лет контроль за
плодородием почв осуществляет ФГУ «Центр агрохимической службы»
Белгородский». В районе проводятся сплошные обследования пахотных
почв. При сплошном обследовании одна объединенная почвенная проба
(состоящая из 20-40 почечных проб) отбирается из пахотного (0-25 см) слоя
с площади 20 га. В почвенных пробах количество органического вещества
определяется по методу Тюрина в модификации ЦИНАО (ГОСТ 26213-93).
Подвижные формы фосфора и обменные формы калия (по Чирикову) - в
соответствии с ГОСТ 26204-91 рН солевой вытяжки - по методу ЦИНАО по
ГОСТ 26483-85 [3].

Органическое вещество в большей мере определяет пищевой режим почв,
оказывая на него прямое влияние как источник элементов питания, и
косвенное, обусловленное действием различных групп органических веществ
на физико-химические и водно-физические свойства почв. Средневзвешенная
величина содержания органического вещества в пахотном слое почв района на
протяжении 1984-2004 г.г. практически не изменилась и составляет 4,5 % при
среднеобластном показателе 4,9 %.

Одна из основных целей локального агроэкологического мониторинга
получение оперативной информации о закономерностях изменения содержания
как необходимых для растений, так и токсичных элементов в почвенном
профиле. Концентрация этих элементов в почве во многом определяет
величину урожая сельскохозяйственных культур и его качество.

Подвижные формы фосфора равны 148 мг/кг, обменные формы калия 122
мг/кг почвы рН солевой вытяжки - 5,5. Областные показатели соответственно
равны - 115; 125; 5,9.

Важный фактор почвенного плодородия, оказывающий значительное
влияние на формирование урожая сельскохозяйственных культур, -
кислотность почв на кислых почвах на 30-40 % уменьшается эффективность
применения удобрений, в продукции интенсивно накапливаются радионуклиды
и тяжелые металлы, снижается устойчивость агроценозов к неблагоприятным
погодным условиям. Многочисленные исследования свидетельствуют о том,
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что процессе сельскохозяйственного использования увеличивается кислотность
пахотных почв ЦЧР[1].

По результатам VIII цикла агрохимического обследования отмечена
устойчивая тенденция к подкислению почв, что является следствием
недостаточных темпов известкования. Среди приемов повышения плодородия
кислых почв известкование занимает одно из первых мест. Нуждаемость почв в
известковании при внесении извести устраняет отрицательное влияние кислой
реакции на растения и микроорганизмы, обогащает почвы кальцием.
Известкование существенно изменяет питательный режим почвы: доступность
одних питательных веществ увеличивается, а других уменьшается. Изменение
реакции среды в почве оказывает большое влияние на физиологические
процессы в растениях по использованию аммиачной и нитратной форм азота.
Известь положительно влияет на физические свойства почв, создает более
благоприятный фон для использования азотных и калийных удобрений,
снижает поражаемость растений болезнями, изменяет состав и количество
сорняков на полях.

Кислотность почвы оказывает большое влияние на подвижность
питательных веществ почвы. При известковании улучшается фосфорное
питание. Известкование влияет на физические свойства почвы. Действие
извести на структуру почвы проявляется непосредственно и при помощи
растений и микроорганизмов. Непосредственное действие заключается в том,
что кальций, внесенный с известью, коагулирует коллоиды, как правило,
улучшает микроструктуру почвы и повышает ее водопрочность.

Внесение извести в почву облегчает ее обработку (рис. 1). Известь
вызывает большие изменения свойств почвы. Несмотря на это, известь не
может полностью удовлетворять растения в питательных веществах. Поэтому
известкование необходимо сочетать с внесением органических и минеральных
удобрений.

Одним из основных показателей почвенного плодородия являются
содержание подвижных форм фосфора, в Краснояружском районе его величина
больше среднеобласного показателя на 33 мг/кг почвы, существенного
изменения содержания обменного калия в почвах не зафиксировано.
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Рис. 1. Внесение извести в почву на территории Краснояружского района

Ежегодно хозяйствами района проводится отбор проб с площадей посева
сахарной свеклы на наличие основных показателей плодородия почв, гумуса и
степени кислотности, заключения, выданные Агрохимцентром «Белгородский»
являются нормы внесения удобрений и извести.

Рис. 2. Погрузка извести
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Ежегодно на территории Краснояружского района агрохимической службой
помимо сплошного обследования сельскохозяйственных угодий проводится
локальный агроэкологический мониторинг на реперном участке. Реперный
участок заложен в районе на площади пашни 52 га, с левой стороны поля вдоль
трассы п. Красная Яруга «Мостыще», идущей мимо площадки № 1 «Бройлер».

В районе в 2005 году по хозяйствам было проведено сплошное
агрохимическое обследование пашни. Из общей обследованной площади
пашни - 24796 га, в хозяйствах района имеется 65 % кислых почв, что
составляет 16,22 тыс. га (16214 га).

Почвенная кислотность отрицательно влияет на развитие и урожайность
сельскохозяйственных культур. Для устранения данного фактора необходимо
проводить известкование. Все это позволит получать в дальнейшем высокую и
устойчивую урожайность сельскохозяйственных культур, а также увеличить
эффективность вносимых удобрений.

За VIII цикл исследования почв в районе, процент кислых почв
увеличился на 9,9 %. В качестве мелиоранта хозяйства применяют известь с
ООО «Краснояружский сахарник» и дефекат ОАО «Дмитротарановский»
Белгородского района. Согласно принятой в районе программы проводилось
известкование на почвах с кислотностью РН-4,5-5,1 ежегодно:

Наименование хозяйства Ед.изм. годы
2008 2009 2010 2011 2012

ЗАО Краснояружская
зерновая компания» Га 1496 1500 1500 1500 1500

ООО «Агропик» Га 200 292 292 292 292
Всего по району Га 1696 1792 1792 1792 1792

На территории области действует долгосрочная целевая программа
«Внедрение биологической системы земледелия на территории Белгородской
области на 2011-2018 годы», один из пунктов программы применение
химических мелиорантов проводится по программе «Известкование кислых
почв на территории Белгородской области на 2010-2015 годы».

На сегодня задание областного плана известкования по району
выполнено на 6,7 раза больше областного плана и на 100 % выполнен
районный согласно программы.
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СТАТУС КАЛЬЦИЯ В  ЭКОЛОГИЧЕСКИХ
УСЛОВИЯХ ГОРОДА КАМЕНКА

Пэдурарь Н.В., Капитальчук М.В., Пэдурарь В.К.*
Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко

* Клинико-Диагностическая Лаборатория ГУ «Каменская ЦРБ»

Введение. Издавна известно о многообразных и значительных функциях
кальция в человеческом организме. Кальций обладает высокой биологической
активностью, играет важную роль в формировании костной ткани,
минерализации зубов, функционировании мышечной ткани, миокарда, нервной
системы, участвует в процессах свертывания крови [7, 8]. Особенно необходим
данный элемент в период роста.  Недостаточное потребление кальция в детском
возрасте и нарушение его всасывания, которое возникает вследствие
гиповитаминоза D [3, с. 202], приводят к расстройству фосфорно-кальциевого
обмена, что является причиной развития рахита у детей [6, с. 227].  С рождения
до 25 лет человек накапливает кальций, депонируя его в костях. После 35 лет
организм под действием гормона паращитовидной железы «перекачивает»
кальций из костей в кровь и к 70 годам теряет до 30% запасов кальция. У
женщин потери кальция связанны к тому же с периодами беременности и
грудного вскармливания, а также с наступлением климакса [5, с. 437].
Избыточное поступление в организм магния, фосфора, свинца, цинка, кобальта,
железа, калия и натрия может привести к дефициту кальция [8, с. 51].

Кальций ежедневно поступает в организм с пищей и водой. Значительное
количество кальция содержится в молочных продуктах. В меньших
концентрациях кальций присутствует в огородной зелени, овощах, орехах, рыбе
[8, с. 47]. Усвоение кальция из пищи повышено у спортсменов и лиц,
занимающихся физическим трудом, так как двигательная активность
способствует переходу кальция в костную ткань [7, с. 79]. Усвоение кальция с
годами уменьшается и редко превышает 30% от его потребленного количества [4,
с.183]. С увеличением потребления кальция степень его усвоения снижается [4, 9].
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Считается, что вода не может быть источником кальция, так как
количество кальция, поступающего с питьевой водой, составляет лишь 10-15%
его общего поступления в организм [4, с. 181]. Мы можем не пить воду в
чистом виде, но она всегда поступает в больших количествах в наш организм с
приготовленной пищей. Очевидно поэтому некоторые авторы [4, с. 96]
считают, что вода – один из наиболее существенных компонентов пищевого
рациона, роль которого часто игнорируется при обсуждении питания. Жесткая
питьевая вода может служить источником кальция, но при этом надо учитывать
формы солей и их усвояемость, а также соотношение с магнием [4, с. 184].
Отрицательные последствия вызывает как повышенная, так и пониженная
минерализация питьевой воды. Обнаружилось, что у людей, употребляющих
жесткую воду с высоким содержанием кальция, заболевания сердечно-
сосудистой системы и гипертония наблюдаются крайне редко [4, с. 181]. По
данным ВОЗ, у населения районов с пониженной минерализацией воды
наблюдается повышенный уровень заболеваемости гипертонической болезнью,
рахитом, остеохондрозом, ишемической болезнью сердца, а также отмечаются
повышенное разрушение зубной эмали, патология беременности у женщин,
обострение аллергических реакций и некоторые другие негативные
последствия [1, с. 143].

Цель данного исследования проанализировать содержание кальция в
организме населения города Каменка и содержание антагонистов этого
элемента – магния и фосфора. А также рассмотреть состав питьевой воды
исследуемого региона, который предположительно может влиять на
концентрации кальция в сыворотке крови населения.

Материалы и методы
Сбор результатов анализов на элементы Ca, Mg, P   производился в

Клинико-Диагностической Лаборатории ГУ «Каменская ЦРБ». Анализы
проводились фотоколориметрическим методом [10]. Было обследовано 142
жителя города Каменка. Результаты анализа питьевой воды были получены в
Республиканском центре гигиены и эпидемиологии, лаборатории санитарно-
гигиенических испытаний. Обработка результатов исследования производилась
стандартными статистическими методами.

Результаты и обсуждение
Диапазон концентраций кальция в сыворотке крови жителей города

Каменка значительно шире представленной нормы содержания этого элемента
(табл. 1).
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Таблица 1
Содержание кальция в сыворотке крови человека г. Каменка

Норма
ммоль/л [10]

Диапазон Среднее
значение

Стандартное
отклонение

Всего человек

2,02 – 2,6 1,2 – 4,0 2,5 0,34 142

Далее, мы решили проследить, для какого возраста характерны избыток
или недостаток кальция в сыворотке крови рассматриваемой выборки.

Как мы видим из таблицы 2, избыток кальция в сыворотке крови
наблюдается во всех рассматриваемых нами возрастных периодах, причем
процентное соотношение соизмеримо, за исключением группы от 40 до 50 лет.
Недостаток гораздо реже встречается в нашей  выборке, и он не обнаружен в
возрастных периодах с 30 до 50 лет.

Таблица 2
Содержание кальция в разные возрастные периоды г. Каменка

     Возраст Норма (кол-во
человек, %)

Избыток  (кол-во
человек, %)

Недостаток (кол-
во человек, %)

Всего (кол-во
человек, %)

До 30 лет 14 61 6 26 3 13 23 16
30-40 лет 10 77 3 23 - - 13 9
40-50 лет 13 93 1 7 - - 14 10
50-60 лет 28 72 8 20 3 8 39 28

60 и старше 39 73 12 23 2 4 53 37

Возможно, у людей старше 50 лет мы наблюдаем избыток кальция в
сыворотке крови потому что, как указывалось выше, после 35 лет организм под
действием гормона паращитовидной железы «перекачивает» кальций из костей
в кровь и к 70 годам теряет до 30% запасов кальция [5]. То есть содержание в
сыворотке крови кальция не отражает общую обеспеченность человека этим
элементом. Но так как избыток одинаково встречается до 40 и после 50 лет, то
возможно есть другие причины связанные с биогеохимическими условиями.
Чтобы ответить на этот вопрос мы рассмотрели показатели питьевой воды
города Каменка по pH, общей жесткости и сухому остатку, так как  известно,
что жесткая питьевая вода некоторых районов может служить источником
кальция [4, с. 184].

Таблица 3
Показатели питьевой воды г. Каменка

Показатель Значения Норма
рН 9,0 6,5-8,5

Общая жесткость 300 350 мг/дм3

Сухой остаток 922 1000 мг/дм3
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Из таблицы 3 видно, что превышает норму только один показатель – pH.
Величина pH воды – один из важнейших показателей качества вод. Величина
концентрации ионов водорода имеет большое значение для химических и
биологических процессов, происходящих в природных водах, а также влияет на
процессы превращения различных форм биогенных элементов, изменяет
токсичность загрязняющих веществ. В соответствии с требованиями к составу
и свойствам воды – источников питьевого водоснабжения величина рН не
должна выходить за пределы значений 6,5-8,5 [2, с.52]. В нашем случае рН
составил 9, это говорит о том, что в питьевой воде, кроме Са(НСО3)2 и
Mg(НСО3)2 присутствуют Na2CO3 или NaНCO3 [2, с.53].  Остальные показатели
близки к верхним пределам нормы, хотя и не превышают ее, что
свидетельствует о достаточном содержании в воде растворенных солей кальция
и магния. Таким образом, можно предположить, что именно вода является
важным фактором в насыщении организма кальцием прямо (употребляя
питьевую воду и готовя на ней пищу) или косвенно (накапливаясь по пищевым
цепям).

На усвоение любого элемента влияет не только его количество в
компонентах окружающей среды, продуктах питания, но также и присутствие
элементов антагонистов или синергистов. В нормальных концентрациях магний
и фосфор способствую лучшему усвоению кальция, а при избытке одного из
этих элементов может нарушаться баланс остальных двух. Так, избыток магния
может приводить к дефициту кальция и фосфора, а избыточное поступление
фосфора повышает уровень выведения кальция [7, с. 84-85], то есть по
отношению к кальцию и магний и фосфор (по литературным источникам)
выступают как антагонисты.

В нашем случае мы наблюдаем в организме жителей г. Каменка,
избыточное содержание кальция и магния при нормальной концентрации
фосфора (9%), повышенные уровни магния и фосфора при нормальном
содержании кальция (10%), одновременно высокие концентрации кальция,
магния и фосфора (5%). Нами также замечено что, повышенные концентрации
магния или фосфора, или и магния и фосфора в сыворотке крови,
сопровождаются увеличением концентраций кальция, занимающие верхние
пределы нормы. Исходя из сказанного, мы констатируем, что в наших
биогеохимических условиях мы не наблюдаем антагонистических отношений в
организме человека кальция, магния и фосфора, а скорее наоборот.

Избыток магния в сыворотке крови исследуемой выборки наблюдался у
49%, а с нормальным содержанием этого элемента оказались только 45%
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жителей города Каменка. Для фосфора характерно преимущественно
нормальное содержание (76%) в сыворотке крови, хотя также наблюдаем и
избыток (24%).

Выводы
1. В экологических условиях города Каменка наблюдаются случаи с

избытком элементов: Mg (49%), P (24%), Ca (22%) в сыворотке крови
населения.

2. Замечено, что у людей, у которых есть превышение Ca, наблюдается
превышение Mg и P в экологических условиях города Каменка.

3. На превышение содержания Mg, Ca в организме жителей города
Каменка может оказывать влияние питьевая вода, т.к. показатели по жесткости
и сухому остатку воды в верхних пределах нормы, а рН превышает норму.
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ХІМІЧНИЙ СКЛАД АТМОСФЕРНИХ ОПАДІВ – ІНДИКАТОР СТАНУ
ДОВКІЛЛЯ

Піпаш Л.І., Папарига П.С., Андрійчук Н.Ф.
Карпатський біосферний заповідник

Карпатський біосферний заповідник (КБЗ) є природоохоронною, науково-
дослідною, еколого-просвітницькою установою, метою якої є збереження
фонду флори і фауни, їх окремих видів та спільнот, типових чи унікальних
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екологічних систем. Маючи статус біосферного заповідника ця установа
входить до міжнародної системи резерватів, у яких повинен здійснюватись
глобальний екомоніторинг, який визначає основні зміни екосистем.

Однією з найбільш дієвих форм контролю за станом довкілля є постійні
комплексні гідрохімічні дослідження на землях природно-заповідного фонду.
Починаючи з 2003 року ведеться моніторинг хімічного складу води основних
водотоків КБЗ, а з 2006 року започатковано гідрохімічний моніторинг
атмосферних опадів (снігу та дощу). Згідно досліджень [1, 3], в останні роки
проблема “кислотних опадів” є дуже актуальною, тому значна увага в
Карпатському біосферному заповіднику (КБЗ) приділяється вивченню
забруднення атмосферних опадів. При РН < 5,6 опади вважаються кислими (по
Сміту) шкідливий вплив яких відчувають на собі водойми, ґрунти і, відповідно,
вся біота.

Разові проби свіжого дощу і снігу відбирались на території центральної
садиби КБЗ, ур.Підділ (метеопост), за допомогою пробовідбірника (широкий
стакан з лійкою), що виставлявся на період випадання опадів на висоті 1 м над
поверхнею грунту [4]. Показник РН в атмосферних опадах визначався
електрометричним методом за допомогою приладу РН-150.

Середні проби атмосферних опадів (зібрані у хімічно інертний посуд за
місяць) були проаналізовані в хімічній лабораторії КБЗ на вміст головних іонів
сольового складу: SO4

2-, HCO3
-
, CI-, Ca2+, Mg2+, Na+ +  K+  в мг/дм3, згідно

стандартних методик. Всі прилади, що використовувались при аналізі, пройшли
державну повірку.

Результати досліджень за 2009 – 2011 р наведені в таблицях 1 і 2.
Таблиця 1

Динаміка показника РН атмосферних опадів за 2009 – 2011 р.

Рік
Кількість
відборів

Кількість
опадів,

мм

РН % опадів з
РН < 5.6 від

суми опадів за
рік

сер. min max

2009 40 1112.6 5,51 4,41 6,80 53,9
2010 32 1340,1 5,59 4,74 6,90 62,7
2011 27 919,9 5,35 4,16 6,40 38,2

2009р: Із 40 відборів проб атмосферних опадів проведених за рік, у 19-ти
– показник РН був < 5,6. Тобто 53,9 % опадів (599мм), які випадали за цей
період, були кислими. Величина РН знаходилась в межах 4,41 – 6,80 одиниць.
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Таблиця 2
Динаміка хімічного складу атмосферних опадів за 2009 -2011 р *.

Рік
Головні іони, мг/дм3

Заг.мін,
мг/дм3HCO3

- Cl- SO4
2- Ca2+ Mg2+ Na++K+

2009
1,9-8,2

5,2
1,4-3,8

2,2
1,8-9,4

3,8
0,8-3,4

1,5
0-0,4
0,01

2,2-5,2
3,3

10,8-25,2
16,0

2010
2,5-7,6

4,9
1,4-3,2

2,1
2,3-6,5

4,2
0,6-3,1

1,4
відс

1,5-6,3
4,0

9,1-23,6
16,5

2011
5,7-8,9

6,9
1,8-3,1

2,2
2,5-5,9

4,4
0,8-2,0

1,5
відс

2,8-6,3
4,8

15,2-24,1
19,8

· в чисельнику наведені мінімальні та максимальні значення,  в знаменнику –  середні.

Cередньорічне значення показника РН виводилося в залежності від
кількості відборів та кількості опадів пропорційно і, як видно із таблиці 1,
становило 5,51 одиниць.

Середні значення РН за літній та осінній сезони були менше
рівноважного (5,6) і становили відповідно 5,22 та 5,14 одиниць РН, тоді ж і
випала найбільша кількість кислих опадів близько 515 мм (в загальному біля 46
% від річної кількості опадів).

Мінімальні значення РН = 4,41 визначено у пробах дощу відібраних: 6
вересня, 30 серпня (4,47 од. РН), 8 липня (4,63 од. РН) та 22 червня (4,60 од.
РН) під час проходження сильних зливових дощів.

Загальна мінералізація в середньомісячних пробах опадів, відібраних на
метеопосту Центральної садиби (ЦС), становила 10,8– 25,2 мг/дм3.

За період із серпня по жовтень дощова вода відповідала сульфатно-
натрієвому типу (переважаючий аніон - SO4

2-, переважаючий катіон - Na+), що й
обумовило значне підкислення опадів до РН = 4,77 – 4,82 в той період.

Максимальна кількість сульфатів (9,4 мг/дм3 або 27 % екв.) визначена у
середній пробі за квітень, що, очевидно, й викликало зниження РН до 5,25. Тип
води – сульфатно-кальцієвий.

У всіх інших випадках опади за хімічним складом відповідали
гідрокарбонатно - натрієвому типу.

2010 р: Із 32 відборів проб атмосферних опадів проведених за рік, у 18-ти
– показник РН був < 5,6. Тобто 62,7 % опадів (840,8 мм), які випадали за цей
період, були кислими.

Найбільш дощовим місяцем року був липень (220,3 мм). Максимальна
кількість кислих опадів (165,1 мм, або 100 % від місячної кількості) випала у
вересні.
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Найбільша кількість кислих опадів близько 565,1 мм (в загальному біля
42 % від річної кількості опадів) випала за зимовий та осінній сезони.

Мінімальні значення РН = 4,74 визначено у пробах дощу відібраних: 16
жовтня, 29 листопада (4,83 од. РН), 4 серпня (4,89 од. РН) та 26 вересня (4,97
од. РН), в основному, під час проходження сильних зливових дощів.

Середні значення РН за зимовий та осінній сезони були менше
рівноважного (5,6) і становили відповідно 5,31 та 5,30 одиниць РН.

Середньорічне значення РН опадів за 2010-й рік становило 5,59 одиниць.
Загальна мінералізація в середньомісячних пробах опадів, відібраних на

метеопосту Центральної садиби (ЦС), становила 9,1 – 23,6 мг/дм3.
За період із грудня по квітень та з серпня по листопад дощова вода

відповідала сульфатно-натрієвому іноді кальцієвому типу (переважаючий аніон
- SO4

2-, переважаючий катіон - Na+ або Сa2+), що й обумовило значне
підкислення опадів до РН = 5,14 – 5,42.

Максимальна кількість сульфатів (6,5 мг/дм3 або 24,5 % екв.) визначена у
середній пробі за грудень-січень, що, очевидно, й викликало зниження РН до
5,32 в той період. Тип води – сульфатно-натрієвий.

У всіх інших випадках опади за хімічним складом відповідали
гідрокарбонатно - натрієвому типу.

2011 р:  У цьому році найбільш дощовим місяцем був червень.  Кількість
опадів – 255,0 мм, з них: 29,8% (76 мм) були кислими.

Із 27 проб атмосферних опадів відібраних за 2011-й фенологічний рік, у
11-ти – показник РН був < 5,6. Тобто, 38,2 % опадів (351 мм), які випадали за
цей період, були кислими.

Максимальна кількість кислих опадів (126,7 мм, або 53,5 % від місячної
кількості) випала у грудні у вигляді дощу та снігу.

За зимовий та літній  сезони випало найбільше кислих опадів, близько
300 мм (32,6 % від річної кількості). Середні значення РН за зимовий, літній та
осінній сезони були менше рівноважного (5,6) і становили відповідно 5,40, 5,39
та 5,35 одиниць РН.

Мінімальні значення показника РН були зафіксовані у пробах дощу
відібраних: з 19 по 20 червня – 4,16; 30 червня – 4,22;  з 01 по 07 липня – 4,23;
20 жовтня – 4,38 одиниць РН, в основному, під час проходження сильних
зливових дощів.

Загальна мінералізація в середньомісячних пробах атмосферних опадів
(дощ), відібраних на метеопосту Центральної садиби (ЦС), становила 15,2 –
24,1 мг/дм3.
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За червень дощова вода відповідала сульфатно-натрієвому типу
(переважаючий аніон - SO4

2-, переважаючий катіон - Na+ ), що й обумовило
підкислення опадів до РН = 5,25.

У всіх інших випадках опади за хімічним складом відповідали
гідрокарбонатно - натрієвому типу.

Джерелами підвищення кислотності опадів можуть бути як природні так і
антропогенні фактори, хоча останні виступають домінантами. Відповідно до
закону кругообігу води в природі водяна пара, піднімаючись висхідними
атмосферними течіями, приєднує до себе завислі в повітрі хімічні компоненти
різної етіології та переноситься на значні відстані. В подальшому, випадаючи у
вигляді дощу чи снігу, опади самі по собі починають грати роль фактора
екологічного ризику. Отже, результати вищенаведених даних та попередніх
досліджень [2,3] вказують, що проблеми транскордонних переносів полютантів
різної генези атмосферними течіями мають місце навіть на заповідних
територіях розташованих на значних відстанях від промислово розвинутих
регіонів. Паралельний аналіз даних переважаючих напрямків вітрів може
вказати на ймовірний забруднювач. Тому подальші дослідження стану
атмосферних опадів та створення відповідної бази даних є вкрай необхідними і
дозволять глибше розібратись у причинно-наслідкових зв’язках впливу
антропогенних факторів на стан навколишнього середовища та прогнозувати
подальший розвиток ситуації.
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РОЗПОДІЛ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН В ЗЛИВОВИХ СТОКАХ
ВПРОДОВЖ ДОЩІВ З УРБАНІЗОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ

Піціль А.О.
Житомирський Національний Агроекологічний Університет

Серед значної кількості джерел забруднення довкілля істотну небезпеку
являють зливові води, що утворюються внаслідок випадіння атмосферних
опадів на поверхню урбанізованих територій. Відповідно сучасним вимогам в
галузі охорони довкілля, зливові води з урбанізованих територій не можна
відносити до категорії умовно чистих вод, їх слід розглядати як істотне джерело
забруднення довкілля.

Ступінь забруднення поверхневого стоку залежить від ряду факторів:
географічного розташування, кліматичних умов, інтенсивності та тривалості
випадіння атмосферних опадів, забрудненості повітряного басейну, санітарного
стану басейну водозбору, виду поверхневих покриттів територій; наявності
поблизу промислових зон, автомобільних доріг та об’єму транспортних
навантажень [1]. На характеристику поверхневого стоку з одного боку
впливають джерела забруднень та фактори санітарного стану водозбірного
басейну, а з іншого – фактори, що обумовлюють швидкість та ступінь змиву
накопичених забруднень. Тому при оцінці якості поверхневого стоку необхідно
проаналізувати вміст домішок на протязі всього надходження стоку для
визначення закономірностей та механізмів винесення забруднень [2].

Об’єктом дослідження є процес забруднення довкілля поверхневим стоком з
урбанізованих територій (м. Житомир). В основу роботи покладено
експериментальне дослідження автора на малих урбанізованих водозборах якості
поверхневого стоку та зміни концентрацій забруднень які вимиваються з
водозборів на протязі дощів. Були відібрані чотири водозбори які представляють
типову міську територію: багатоповерхової забудови, зони з переважанням
індивідуальної присадибної забудови, промислової зони. Мережа зливової
каналізації на всіх водозборах повна роздільна представлена у вигляді
самопливних колекторів, розгрузка дощових стічні вод надходить самопливом без
очистки на пряму в водні джерела м. Житомира річки Тетерів, Кам’янка.

За період спостережень (весна літо 2008) були відібрані проби дощового
поверхневого стоку від 8 дощів від початку до закінчення. Характеристика
дощів наведена в таблиці № 1. Відбір проб відбувався порціонно, інтервал між
пробами від початку дощу дорівнював 15-20 хвилин, а в наступний період 20-
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40 хвилин. Також були визначенні витрати та швидкість в замикаючому створі.
Визначення хімічного складу дощових вод проводилось в атестованій
лабораторії санепідемстанції м. Житомир.

Натурні спостереження на наших водозаборах показали, що концентрації
забруднюючих речовин в зливових стоках з урбанізованих території не
являються постійними, змінюючись не тільки від однієї зливи до іншої, але
навіть за час одного дощу. Як правило, графік залежності за часу концентрації
забруднень в стоці має яскраво виражений максимум в початковій фазі зливи
так званий «перший вибух». Це пояснюється підвищеною інтенсивністю дощу
на його початку: сильний дощ володіє великим ерозійним потенціалом, тому
формуючий їм поверхневий стік виносить в водойми велику кількість
забруднень, накопичуваних на водозборі за час сухої погоди. Оскільки
концентрації забруднень речовин в поверхневому стоці зазнають коливання на
протязі однієї окремої взятої зливи, для характеристики забруднення стоку
нами була введена середня концентрація забруднення (СКЗ). Вона визначається
відношенням загальної маси (М) забруднюючої речовини, що надійшла з
зливовим стоком в річку, до об’єму (V) цього стоку:

ò
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Тут C (t) і Q (t) - залежать від часу концентрації і витрати, зливових
стоках з водозбору в ході дощу. Використання СКЗ забезпечує заміну дійсної
залежності C (t) імпульсом величини СКЗ, тривалість якої збігається з
тривалістю дощу. Середня концентрація є середньозваженою по стоку: добуток
СКЗ для дощу та обсягу водного стоку, який сформувався під час дощу до
навантаження (в одиницях маси) від неточкового джерела. Маючи вимірювання
СКЗ для дощу на конкретних водозборах можна зробити певні висновки про
статистичних характеристиках розподілу величин СКЗ.

Таблиця 1
Характеристика дощів за період спостережень

№ Дата Тривалість,
год. хв.

Кількість
опадів, мм

Інтенсивність, л/(с∙га) Кількість
днів

без дощу.
Середня

інтенсивність
Max за 10

хв.
1 12.06.08 03    49 21,6 15,72 126,69 12
2 14.06.08 04    05 12,1 8,23 11,7 2
3 18.06.08 01    57 14,6 20,8 88,35 4
4 21.06.08 01    53 19,7 29,06 133,36 3
5 29.06.08 03    23 14,0 11,5 35,01 8
6 01.07.08 05    36 17,8 8,83 20,0 2
7 05.07.08 06    14 16,9 17,53 87,01 4

 8 09.07.08 02    50 19,1 18,73 95,02 4
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Процеси сплеску концентрацій забруднень спостерігалися у всіх
дослідних зливах на наших водозборах Отримані результати свідчать, що
інтервали між сплесками був коротше з опадами з більш високою
інтенсивністю. Найбільший винос забруднень з поверхневим стоком у річки
відбувався в ранніх фазах на початку дощу. Винос забруднення був не
пропорційний обсягу стоку з водозбірних території. Найбільша кількість
забруднень виносилась на початку зливового стоку. На рисунку 1
представлений кумулятивний розподіл забруднюючих речовин за показниками:
завислі речовини (ЗР), хімічне споживання кисню (ХСК), азот, фосфор в
зливових стоках в безрозмірних одиницях. Графік розподілу кількості
забруднення від обсягу показав, що концентрація забруднення не зв'язана з
площею водозбору і обсягом стоку, в продовж всієї зливи. Якщо кількість
забруднюючих речовин виноситься з водозбору пропорційно обсягу стоку,
криві навантаження забруднень в стоках будуть поєднуватися з бісектрисою.
Чим більше винос забруднень в дощовому стоці, тим криві будуть вище
бісектриси.

Графік розподілу кількості забруднення від обсягу показав, що
концентрація забруднення не зв'язана з площею водозбору і обсягом стоку, в
продовж всієї зливи. Якщо кількість забруднюючих речовин виноситься з
водозбору пропорційно обсягу стоку, криві навантаження забруднень в стоках
будуть поєднуватися з бісектрисою. Чим більше винос забруднень в дощовому
стоці, тим криві будуть вище бісектриси. Криві чотирьох параметрів якості
стічної води протягом восьми дощів були вище бісектриси, звідси випливає
висновок, що більша частина забруднюючих речовин була доставлені
початковим об'ємом стоку.

Різниця між кривими і бісектрисою була використана для доказу
величини першого сплеску концентрації забруднення. Так як максимальний
рівень виносу забруднення в початковий період дощу для кожної зливи склав
30% від середнього рівня виносу в продовж всього дощу, тому перші 30% від
обсягу всього стоку були використанні як індикатор для оцінки величини
першого сплеску забруднення для злив і виносу забруднюючих речовин з
водозборів (Q30%).

Середні значення завислих речовин, ХСК, загального азоту, фосфору
являють відповідно 70.9%, 60,1%, 45,7%, 53.3%. Транспортування
забруднюючих речовин від перших 30% стоку є високою особливо для
завислих речовин, ХСК. Звідси можливо зробити висновок, що завислі
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речовини та органічні сполуки є основними забруднювачами поверхневих вод
що виносяться з поверхневим стоком з водозборів м. Житомир.

Рис.1. Розподілу рівня  забруднення від об’єму стоку.
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2. Косач П.В. Формирование и очистка поверхностных и моечных сточных вод (на примере
Москвы) / П.В. Косач, Е.В. Алексеев // Сантехника. – 2001. – № 3. – С. 50–53.
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ВИКОРИСТАННЯ ГЛИНИСТИХ МІНЕРАЛІВ В ОЧИЩЕННІ
ПІДЗЕМНИХ ВОД ВІД ТРИТІЄВОГО ЗАБРУДНЕННЯ

Руденко І.М.
ДУ Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України

На разі існує проблема в накопиченні тритію в навколишньому
середовищі, особливо в підземній гідросфері. Через розгерметизацію сховищ на
Київському Державному Міжобласному Спецкомбінаті за останні 20 років, в
атмосферу було викинуто 4 ТБк тритію, стільки ж надійшло у підземні
водоносні горизонти.

Внаслідок вже проведених досліджень відомо, що глинисті мінерали
мають властивості до поглинання важких ізотопів водню. Глинисті мінерали є
достатньо потужним геохімічним бар’єром на шляху поширення тритієвого
забруднення. Це відбувається за рахунок шаруватої будови, наявності в складі
глин ОН-груп, та великої питомої поверхні глинистих частинок.

Накопичення тритію глинистими мінералами є багатостадійним процесом
[1]. Спочатку при  насиченні водою, формується так звана механічно зв’язана
(адсорбційна) вода, що заповнює пори та капіляри та утримується на поверхні
частинок в мінеральній масі. Це енергетично слабко зв’язана вода, яка здатна
видалятися з глинистих мінералів при температурі до 105–110°С.

На наступній стадії, після встановлення адсорбційно-десорбційної
рівноваги, молекули НТО в процесі дифузії переходять з розчину в міжшаровий
або канальний простір, внаслідок чого формується більш енергетично зв’язана з
мінералом фізико-хімічна вода.

Далі включаються хімічні механізми ізотопного обміну між іонами
дисоційованих молекул НТО та гідроксильними групами мінеральної матриці,
коли виникають найбільш міцні енергетичні зв’язки.

Оскільки глинисті породи є потужними гідроізолюючими утвореннями з
низькою гідравлічної проникністю та малим коефіцієнтом дифузії доступ
молекул НТО до обмінних позицій в глинистих мінералах та їх взаємодія з
мінеральними частинками суттєво обмежені. Тому необхідним є утворення
композитів з регульованою гідрогеофільтрацією. Для цього створюються
мінеральні композити глин з більш грубоуламковими мінералами [2].

Для експериментального дослідження фільтраційних та сорбційних
властивостей композитів були створені системи на базі монтморилонітових та
палигорськітових глин Черкаського родовища. Для виготовлення модельних
систем монтморилонітові та палигорськітові глини подрібнювали до порошку
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сухою щільністю 1,08, 0,741 г´см–3. У якості інертної речовини в експериментах
використано кварцовий пісок з пористістю 22%, в гранулометричному складі
якого переважали фракції з розміром частинок від 1 до 0,1 мм. Співвідношення
глинистого мінералу до кварцового піску приведені в табл. 1.

Таблиця 1
Склад модельних систем

Склад, %
Глинистий мінерал / пісок кварцовий
5 / 95 10 /90 15/85

Монтморилоніт /пісок кварцовий М 1 М 2 М 3
Палигорскіт /пісок кварцовий П 1 П 2

Ці суміші ретельно перемішувалися, та поміщалися в фільтраційну
колонку, через яку профільтровували тритієву або дистильовану воду.

Експерименти виконувалися у два етапи. На першому етапі крізь
мінеральну мембрану пропускали НТО. На другому етапі, з метою визначення
ступеня утримання тритію у мінеральній структурі, крізь ту ж мембрану
профільтровували дистильовану Н2О. Визначення вмісту тритію в пробах
фільтрату виконано за допомогою рідинного сцинтиляційного β-спектрометра
Triumf, розробленого в Інституті геохімії навколишнього середовища НАН
України.

Для можливості використання мінеральних мембран для зниження
концентрації тритію в НТО, що фільтрується, визначається потенціальна
ефективність композиту відносно накопичення тритію. Вона оцінена
інтегральним показником Kn, який обчислюється, як відношення сумарного
запасу тритію, накопиченого в мембрані до запасу тритію у вихідній НТО, що
профільтрована крізь мембрану (1):

Kn = Qm ´ Qw
-1 ´ 100 %, (1)

де: Qw – запас тритію у вихідній НТО, яку профільтрували крізь мінеральне
середовище, Бк; Qm – запас тритію в мінеральному середовищі, який
обчислюється як різниця запасів тритію в НТО на вході в мінеральне
середовище та його запасу у фільтраті Qf після пропускання крізь мембрану, Бк.

При цьому слід враховувати, що з часом все більший вклад у відтворення
адсорбційної ємності таких мембран буде вносити радіоактивний розпад тритію.

Утворений запас тритію в мінеральній мембрані частково представлений
у поверхнево адсорбованій формі, а частково у структурно зв’язаній формі.
Співвідношення цих частин в глинисто-піщаних  композитах представлено на
рисунках 1 і 2.
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Qstr Qads

З представлених даних випливає, що в монтморилоніт-піщаних
композитах збільшення вмісту глинистого мінералу призводить до збільшення
коефіцієнта накопичення (Kn) але, одночасно, внаслідок малої швидкості
фільтрації, до збільшення адсорбованої форми знаходження тритію в
композиті. В палигорськіт-піщаних композитах збільшення вмісту глинистого
мінералу не супроводжується таким різким перезподілом запасу тритію між
адсорбційною і структурно зв’язаною формами знаходження внаслідок більшої
швидкості фільтрації і, відповідно, менших значень коефіцієнта Kn.

В подальшому дуже важливо дослідити закономірності та механізми
входження тритію не лише в глинистих а й в структуру інших мінералів, які
містять в своєму складі ОН-групи. Питання є актуальним, адже на території
України знаходяться 5АЕС та 5 сховищ радіоактивних відходів, які є
потенційними джерелами тритієвого забруднення.

А
Kn = 24,6

Б
Kn = 90,8

В
Kn = 95

Рис. 1. Співвідношення запасу
тритію в адсорбованій (Qads) та
структурно зв’язаній (Qstr) формах
знаходження в системах М-1 (А),
М-2 (Б) та М-3 (В)

А
Kn = 31,5

Б
Kn = 69,6

Рис. 2.  Співвідношення запасу тритію в адсорбованій (Qads) та структурно
зв’язаній (Qstr) формах знаходження в системах П-1 (А) та П-2 (Б)

Список використаних джерел
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– 227. 2. Van Ree C.C.D.F., Weststrate F.A., Meskers C.G., Bremmer C.N. Design aspects and
permeability testing of natural clay and sand-bentonite liners//Geotechnique. 1992. – 42, №1. – P.
49-56.
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АНАЛІЗ ВМІСТУ ТА РОЗПОДІЛУ ТРИТІЮ В КОМПОНЕНТАХ
ВОДНИХ ЕКОСИСТЕМ ЗОНИ ВПЛИВУ

ПІВДЕННО–УКРАЇНСЬКОЇ АЕС

Стеценко Д.О.,  Дикарєв О.О.
ДУ «Інститут Геохімії навколишнього середовища НАН України»

Вміст тритію у водних об’єктах зони впливу Південно-Української АЕС
(р. Південний Буг, став–охолоджувач) змінюється в широких межах: від 6,4 до
247,8 Бк×дм–3. Так вміст тритію у воді ставка–охолоджувача становить близько
214 Бк×дм–3. Найбільші показники вмісту тритію спостерігаються в місцях
скиду з 1–го (247,8 Бк×дм–3) та 2-го (236,2 Бк×дм–3) блоків АЕС. За даними
лабораторії зовнішньої дозиметрії цеху радіаційної безпеки Південно-
Української АЕС вміст тритію у водних об’єктах зони впливу АЕС у 2011 році
становив: р. Південний Буг до АЕС (с. Олексіївка) – 12,0 Бк×дм–3, р. Південний
Буг після АЕС (с.  Бузьке )  –  12,0  Бк×дм–3, Ташлицьке водосховище (став–
охолоджувач ПУ АЕС) – 163,0 Бк×дм–3.

Слід відмітити, що середній вміст тритію в ставках–охолоджувачах АЕС
України становить 100 Бк×дм–3 (Тритій у біосфері). Для порівняння – вміст
тритію у воді р. Південний Буг становить 10 Бк×дм–3.

Аналіз вмісту тритію у водній рослинності ставка–охолоджувача ПУАЕС
не показує збагачення органічної речовини та вільної води водних рослин
важким ізотопом порівняно із середовищем їх існування. Вміст ОЗТ в очереті
звичайному ставка–охолоджувача коливається від 93,5 до 123,7 Бк×дм–3, при
тому, що вміст ОЗТ в цій рослині при фонових концентраціях тритію в
зовнішньому середовищі становить 5 – 18 Бк×дм–3. Вміст тритію у вільній воді
очерету збільшений у порівнянні із ОЗТ і коливається в межах від 114,5 до
504,2 Бк×дм–3. Найбільший показник вмісту тритію у вільній воді рослини
спостерігається в місці скиду з 1–го блоку АЕС і становить 504,2 Бк×дм–3.
Вміст ОЗТ в куширі темно-зеленому (зона впливу ПУАЕС, р. Південний Буг)
становить 17,8 Бк×дм–3, при показнику вмісту тритію у воді водойми – 6,4 –
14,2 Бк×дм–3.

Загалом спостерігається підвищення вмісту ОЗТ та НТО у водних об’єкта
зони впливу Південно–Української АЕС у порівнянні з фоновими ділянками.
Для аналізу результатів було застосовано величину співвідношення 3Н/1Н, що
має розмірність Бк×г–1. Вираження ізотопного співвідношення в такій
розмірності зумовлено міркуваннями зручності використання: 1 Бк тритію має
вагу 2,786×10–15 г, що утруднює візуальне сприйняття цифри такої розмірності.
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У разі необхідності отримання безрозмірної величини (г×г–1) для перерахунку
слід застосовувати наведений вище коефіцієнт.

Органічна складова та вільна вода досліджуваних об’єктів збіднена на
важкий ізотоп. Найбільше фракціонування зафіксовано у вільній воді очерету в
точці № 6 (скид 1-го блоку), де α=2,07, що свідчить про нещодавній викид
тритію. У зразках рослинності відібраних на р. Південний Буг коефіцієнт
фракціонування знаходився в межах 0,54 – 2,71, що свідчить про збагачення
органічної складової та вільної води рослин тритієм (табл.).

Таблиця
Фракціонування тритію біооб’єктами водних екосистем зони впливу ПУАЕС

№
точки
відбор
у

Об’єкт
дослідження

3Н/1Норг,
Бк×г–1

3Н/1Нводн.,
Бк×г–1

3Н/1Нвільної

води., Бк×г–1 α1 α2 α3

1 Очерет
 звичайний 1,11 1,93 1,64 0,58 0,85 0,68

2 Очерет
 звичайний 1,05 2,17 1,10 0,48 0,51 0,95

3 Очерет
 звичайний 0,84 1,86 1,56 0,45 0,84 0,54

4 Очерет
 звичайний 0,96 1,67 1,03 0,58 0,62 0,93

5 Очерет
звичайний 0,95 2,13 1,02 0,44 0,48 0,92

6 Очерет
 звичайний 0,90 2,23 4,54 0,40 2,04 0,20

8 Очерет
 звичайний 1,06 1,84 1,04 0,58 0,56 1,03

9 Очерет
 звичайний 1,03 1,68 1,08 0,61 0,65 0,95

12 Кушир 0,16 0,06 0,12 2,71 2,07 1,31
13 Кушир 0,16 0,13 0,07 1,26 0,54 2,33

Став-
охолодж
увач

Риба (сом
канальний, окунь
сонячний)

0,35 0,95 0,95 0,22 0,61 0,37

Примітка . α1 – (3Н/1Норг., Бк×г–1 ) / (3Н/1Нводн. Бк×г–1), α2 – (3Н/1Нвільн. води, Бк×г–1 ) /
(3Н/1Нводн. Бк×г–1), α3 - (3Н/1Норг., Бк×г–1 ) / (3Н/1Нвільн. води. Бк×г–1).

Збагачення органічної складової та вільної води рослин свідчить про
встановлення рівноваги процесу розподілу тритію між біооб’єктом та
оточуючим його середовищем. Отримані результати підтверджують гіпотезу
про накопичення тритію біооб’єктами всупереч механізму біоасиміляції.
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3Н/1Норг, Бк/г

y = 0,4203x + 0,1624
R2 = 0,8814

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

0 0,5 1 1,5 2 2,5

3Н/1Нводн, Бк/г
Рис. 1. Фракціонування тритію в органічно зв’язану форму водяною

рослинністю

Збіднення органічної складової та вільної води біооб’єктів у ставку-
охолоджувачі ПУАЕС можна пояснити тим, що процес становлення рівноваги
між компонентами екосистем після останнього викиду тритію не завершено.
Такий розподіл тритію, що спостерігається у водно-болотних екосистемах
ставка–охолоджувача свідчить про наявність викидів важкого ізотопу водню з
інтервалом, який дозволяє розсіятися продуктам попереднього викиду. зони
впливу ПУАЕС, і дає час встановитись новій рівновазі в системі – вода
водойми – вільна вода рослин. Причому рівновага в системі вільна вода рослин
– органічно зв’язаний тритій – встановитись не встигає. Про що й свідчать
низькі концентрації ОЗТ.

НОВИЙ МЕТОД ОТРИМАННЯ ЙОДИДУ ХІТОЗОНІЮ

Шаповал І.В.
Сумький державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка

В наш час зріс науковий і практичний інтерес у вивченні та використанні
полімерів природного походження, зокрема, таких як хітин і хітозан. Серед вже
одержаних і в певній мірі вивчених модифікатів хітозану особливу увагу
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привертають препарати, що містять йод. Вони виявляють високу бактерицидну
активність та відсутність будь-якої подразнюючої дії при використанні, а також
досить ефективні навіть у малих концентраціях. Все це було виявлено при
обробці пошкоджень шкіри (опіки, травми, запальні процеси та ін.).

Метою даної роботи є розробка нової більш простої та економічної
методики отримання йодиду хітозонію.

Нами були використані такі методи дослідження: потенціометрія,
капілярна віскозіметрія, переосадження та  ліофільне висушування.

Вивчивши літературу та врахувавши вади попередніх методик отримання
йодиду хітозонію нами був розроблений новий метод його одержання, який
включав такі етапи нової розробки:

1) Брали певну масу хітозану, будь якої молекулярної маси (100-700 кДА).
2) До взятої наважки хітозану в хімічному стакані додавали

дистильованої води в масооб’ємному співвідношенні хітозан - вода (1:15):
утворену після перемішування суміш хітозану з водою залишали на добу для
намокання полімеру.

3) До витриманої в часі суміші додавали краплями концентрований
розчин йодидної кислоти (W = 55%) при інтенсивному перемішуванні вмісту
хімічного стакану, до розчинення полімеру при контролі рН розчину, що
утворювався. Додавання розчину кислоти припиняли при рН = 6,5,
перемішування продовжували ще протягом 30 хв. При цьому утворюється
гомогенний, прозорий в’язкий концентрований розчин, подібний до гелю. На
нашу думку, цей розчин може бути першою лікарською формою для
використання. За необхідності, в цей розчин можна вводити до 10% етанолу (70
– 90 %-вогои), або розбавляти його водою, що надає розчину меншої в’язкості,
а присутність спирту посилює дезінфікуючу здатність препарату, при цьому
прискорюється також і висихання розчину та утворення плівки при
використанні для загоювання ран.

Крім цього, нам вдалося посилити лікувальний (бактерицидний) ефект
цієї форми введенням в розчин AgNO3 в дуже малій концентрації
0,00001 моль/л, що виключає утворення в системі осаду AgІ, адже при цьому не
досягається величина добутку розчинності (ДР) AgІ, і отже, розчин містить
активні йони Ag+, бактерицидна дія яких добре відома.

Внаслідок поступового окиснення йодиду хітозонію при його контакті з
повітрям, може утворюватись, імовірно, невелика кількість вільного йоду, який
посилює антимікробний ефект і зв’язується йодидом хітозонію з утворенням
гомогенного полігалогеніду за схемами:
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Таким чином, кінцевий продукт, очевидно, має дві форми йоду – аніонну І-

та молекулярну І2, що, безумовно, лише підвищує його антимікробну
ефективність та певну кількість структурних ланок хітозану в макромолекулах
після часткового окиснення йодиду хітозонію.

Висновки. 1. Розроблена нова методика одержання йодиду хітозонію, яка
дозволяє одержувати продукт значно швидше і економічніше. 2. В отриманий
препарат за необхідності можна вводити в процесі його одержання інші
лікарські засоби ( етанол, антибіотики, вітаміни, тощо ). 3. Проведені попередні
клінічні дослідження ( м. Харків, м. Суми ) одержаної лікарської форми
показали високу її ефективність і перспективність в медичній практиці.
4. Йодовмісний модифікат хітозану може бути рекомендований як вихідна
речовина для одержання інших біологічно активних.

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОЗИЦІЇ ОЦІНКИ ПРОЦЕСІВ ФОРМУВАННЯ
ЯКОСТІ ПИТНОЇ ВОДИ НА ПРИКЛАДІ МІСТА ЧЕРНІВЦІ

Шевчук Ю.Ф.
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Якість питної води вимагає дедалі більшої уваги дослідників, оскільки
вона завжди була і буде важливою складовою життя людини [1; 2; 4]. Кількість
і якість води з водогону є сутністю даної проблеми, враховуючи те, що
незадовільний стан водних об’єктів – одна з головних причин низької якості
питної води. Трансформація якісного стану води, що подається на виході з
водозаборів, відбувається в мережах водоподачі як мінімум у двох стадіях: по-
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перше, в магістральних стовбурних водоводах, по-друге у водопровідній
мережі господарсько-питного водоспоживача [5;7; 8]. Особливості історичного
розвитку та геоморфологічних умов розташування забудов і житлових масивів
Чернівців сильно ускладнюють існування та поточну підтримку технічного
стану мереж водопостачання та водовідведення. Наявність крутих схилів,
значне техногенне підсилення зсувних процесів спричиняють руйнування всіх
підземних комунікацій на території приблизно 80 % міста. Тому надзвичайно
актуальне  дослідження зміни якості питної води за схемою ”Джерело
водопостачання – водозабір  – станція водоочистки – РЧВ – водопровідна
мережа – водоспоживач” [3; 8].

Водопостачання м. Чернівці забезпечується поверхневими водами р.
Дністер та потоку ґрунтових вод р. Прут. Тому якість питної води жителів м.
Чернівці залежить від екологічного стану поверхневих вод р. Дністер та р.
Прут, якості водопідготовки, стану трубопроводу Дністер-Чернівці, стану
резервуара чистої води та водопровідної розподільчої мережі, яка в свою чергу
істотно залежить від зміни морфологічних характеристик міста.

На рис. 1 зображено схему трансформації якості питної води від джерела
водопостачання до споживача.

Тобто все це можна охарактеризувати як просторову мінливість системи
отримання якісної питної води, яка може розглядатись як сукупність
багатовимірних явищ. У такій системі необхідно звертати увагу на різноманіття
факторів формування та трансформації природних і антропогенних
неоднорідностей, викликаних як умовами на поверхневих водоймах,
водозаборах, та мережах водопостачання, так і внутрішніми морфологічними
процесами [6].

Характерною особливістю часової динаміки якості води є наявність
тенденції до мінливості середніх концентрацій, на фоні яких спостерігаються
коливання з великими амплітудами й частотами. Труднощі вивчення
закономірностей часової динаміки просторових неоднорідностей зумовлені
необхідністю отримати інформацію про коливання показників у часі одночасно
в декількох точках по ділянці річки, водозабору та водопроводу.

При цьому для виконання багатьох завдань аналізу і контролю якості
води можуть використовуватись:

- дисперсійний аналіз (при зіставлені співпорівнених вимірів деяких
параметрів); дискримінантний і кластерний аналіз ( для розв’язання задач
класифікації спостережень); метод головних компонентів (для виявлення
конфігурації точок спостережень); метод механічного згладжування (при
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визначенні тренду часових динамічних рядів); метод планування експерименту
(для розв’язання задач оптимізації складу стічних вод з точки зору
незадовільної дії на об’єкт).

Рис. 1. Блок-схема системи формування якості питної води централізованого
водопостачання
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Якість води основних джерел централізованого водопостачання суттєво
відрізняється від фонових значень її параметрів, що зумовлене незадовільною
водогосподарською діяльністю, забрудненням річкового стоку і підземних
водоносних горизонтів органічними сполуками, фенолами, нітратами,
нафтопродуктами, патогенними мікроорганізмами тощо.

Динаміку та трансформації якості води під впливом природних і
антропогенних факторів у процесі водопостачання м. Чернівці з поверхневих та
підземних джерел визначають технологічні й гідравлічні процеси.

Відбір проб здійснюється на таких етапах водопостачання: 1 – й з річки
Дністер; 2 – й  з РЧВ водоочисної станції Митків; 3 – й з РЧВ міста Чернівці; 4
–й з підземних джерел водопостачання: РЧВ водонасосних станцій Рогізна,
Біла, Магала; 5 – й в пунктах побутових споживачів питної води.

Оцінка якості поверхневих вод,  як джерел питного водопостачання
виконується згідно з нормативним документом ГОСТ 2761 шляхом зіставлення
значень показників зі значеннями, які відносили їх до відповідного класу якості
води. Параметри якості питної води визначаються за ДСаНПіН 2.2.4–171.
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ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА БІОЛОГІЯ

МІКРОБІОЛОГІЧНИЙ КОНТРОЛЬ ХВОРОБ КАРТОПЛІ
 (SOLANUM TUBEROSUM L.) ПРИ ТРИВАЛОМУ ЗБЕРІГАННІ

 Ткаленко Г.М.,1 Бородай В.В.,2 Бальвас К.М.2
1Інститут захисту рослин НААН України

2Національний університет біоресурсів і природокористування України

Картопля один з найважливіших продуктів харчування з високим
потенціалом врожайності, для більш повної реалізації якого на сучасному етапі
необхідне створення гнучких наукомістких технологій, які включають елементи
біологічного захисту рослин. Цінність картоплі полягає у високій якості
картопляного крохмалю, обумовлено його чистотою, великою потенційною
в'язкістю, смаковими властивостями. Кислотність картоплі сильно зростає за
ураження хворобами, що ускладнює осадження та відділення крохмалю від
домішок в процесі його виробництва. Рослини картоплі уражуються багатьма
мікроорганізмами грибного, бактеріального і фітогельмінтозного походження, як
в період вегетації, так і при зберіганні. Значні втрати продукції відбуваються при
зберіганні картоплі, якщо бульби уражені комплексом збудників патогенів, що
призводить до змішаної інфекції [1].

Основним в стратегії захисних заходів при вирощувані картоплі є захист
не від конкретного патогенну чи хвороби, а застосування біотехнологій, тобто
комплексу заходів, які ґрунтуються на конструктивному поєднанні прийомів, і
забезпечують необхідні умови в період вегетації рослин.

За останні роки знизилася крохмалистість картоплі, 50% вирощуваної
картоплі не відповідає стандартам, 25-60% бульб містять токсичні речовини
(пестициди, солі важких металів, нітрати та ін.) вище допустимих рівнів.
Рослинництво країни знаходиться під постійним негативним впливом
абіотичних факторів навколишнього середовища. В результаті стресових
впливів, викликаних різкими коливаннями погодних умов, глобального
потепління клімату і дії комплексу антропогенних факторів відбувається
зниження врожайності, лежкоздатності і харчової цінності продукції.

Відомо, що при вирощуванні картоплі на продовольчі цілі
пред’являються жорсткі санітарно-гігієнічні вимоги, особливо до продукції, яка
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йде на переробку для дитячого  та дієтичного харчування. Використання
біологічних препаратів на цій культурі дозволяє отримати екологічно безпечну
продукцію та знизити пестицидне навантаження на агроценоз.

Застосування мікробіологічних препаратів в період вегетації картоплі
сприяє зниженню щільності популяцій збудників захворювань в ґрунті та на
бульбах нового урожаю і підвищує резистентність рослин до них [2, 3]. Однак,
в період довготривалого осінньо-зимого зберігання бульби картоплі втрачають
стійкість і стають сприйнятливими до таких хвороб, як суха фузаріозна гниль,
фомозна гниль, мокра бактеріальна гниль, фітофтороз та інші. Тому актуальним
є вивчення ефективності застосування мікробіологічних препаратів за обробки
бульб перед закладанням, для збереження їх якості.

Дослідження проводили в лабораторіях промислової біотехнології
кафедри екобіотехнології та біорізноманіття і технологічного і технохімічного
контролю якості продукції рослинництва НУБіП України, лабораторії
мікробіологічного методу захисту Інституту захисту рослин НААН України в
період 2011–2013 років.

Антагоністичний ефект біопрепаратів оцінювали в лабораторних умовах
in vitro за різних концентрацій 1%, 5% і 10%  на КГА методом стандартних
паперових дисків (просочених розчинами препаратів різної концентрації,
розкладених по периметру чашок Петрі). В центрі розміщували агаровий блок
із збудником хвороб картоплі – Fusarium oxysporum та Alternaria alternata (1х1
см2). Чашки інкубували за температури 23-25ºС. Зону затримки росту збудника
визначали за діаметром стерильної зони.

 Для дослідження використовувалися ранньостиглі сорти картоплі
української селекції Повінь та Скарбниця  (Інститут картоплярства НААН).
Перед закладанням на зберігання бульби картоплі обробляли біопрепаратами за
допомогою ручного пульверизатора з двох сторін. Картопля зберігалась у
сховищі за температури 4-8°С протягом 6 місяців. Дослідження були проведені
у трьохкратній повторності. Були використані препарати: Ридоміл Голд МЦ 68
WG, в.г. – хімічний еталон, Фітоцид-Р (на основі Bacillus subtilis 1,0 x 109

КУО/см3, ПП «БТУ-Центр», Україна) – біологічний еталон, Планриз (на основі
бактерії Pseudomonas fluorescens штам АР-З3, титр 2,5 х 109 кл/мл, Україна) та
Триходермін (на основі гриба-антагоніста Trichoderma lignorum M  –  40,  титр
1х109 см3, Україна).

На початку та в кінці зберігання проводили облік втрати маси, вмісту
крохмалю та сухих речовин. Дослідження втрати маси визначали шляхом
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зважування бульб у кінці зберігання і перерахунку до маси бульб, які були
закладені на зберігання.

Для визначення кількості сухих речовин методом висушування, з бульби
проби вирізали повздовж 1/8 частину і тонко подрібнювали. Відбирали 2-4
паралельні проби (по 20 г) в попередньо висушені й зважені бюкси, потім знову
зважували. Бюкси з відкритими кришками поміщали в сушильну шафу і
сушили протягом 7 годин за температури 100–1050C [4]. Масову частку сухих
розчинних речовин (СРР) визначали за допомогою рефрактометра. Метод
базується на визначенні масової частки сухих розчинних речовин за
показником заломлення.

Для визначення вмісту крохмалю в бульбах використовували
загальноприйнятий метод визначення, заснований на прямій пропорційній
залежності між питомою масою картоплі і вмістом в ній крохмалю.

Статистичну обробку даних проводили за стандартно прийнятими
методиками.

Проведені дослідження показали, що Тrichoderma lignorum і Bacillus
subtilis проявили антагоністичну активність щодо тест-культур: Fusarium
oxysporum Schlecht. та Alternaria alternata (Fr.) Keissl. в усіх випробуваних
концентраціях. Так, грибний біопрепарат Триходермін затримував ріст
Fusarium oxysporum при 1% концентрації – на 13 мм, 5%-ій – на 8,3, 10%-ій – на
8,2  мм;  а Alternaria alternata відповідно на 9,9, 7,8 і 8,0 мм. Радіуси зони
затримки росту фітопатогенних мікроміцетів застосування бактеріального
препарату Фітоциду-р коливались в межах 8,1–10,2 мм та 9,3–11,7 мм
відповідно. Таким чином, антагоністична активність біопрепаратів
Триходерміну і Фітоциду-р була найбільш виражена за використання їх в 1%
концентрації, за вищих концентрацій (5% і 10%) їх активність щодо цих
збудників знижується.

Застосування біопрепаратів знижувало втрати маси бульб порівняно з
контролем, так за 6 місяців зберігання за обробки мікробіологічними
препаратами втрати маси були у 1,3-1,6 рази меншими,  ніж у контролі (рис.1).
Бульби сорту Повінь мали в цілому дещо більші втрати маси, ніж бульби сорту
Скарбниця. Основні втрати маси (більші, ніж в контролі в 1,4–1,6 рази)
спостерігались у варіанті з хімічним еталоном – фунгіцидом Ридоміл Голд МЦ.

У процесі зберігання на бульбах картоплі у контрольному варіанті
спостерігались такі хвороби, як фомозна гниль, суха фузаріозна гниль, мокра
бактеріальна гниль, кільцева гниль і фітофтороз, тоді як при застосуванні
біопрепаратів Планриз і Фітоцид – в основному тільки фітофтороз і фомоз в
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незначній кількості. В меншому ступені уражувалися бульби збудником
фузаріозної сухої гнилі оброблені Триходерміном.

Рис. 1. Втрата ваги бульб картоплі після 5 місяців зберігання

Одним з важливим показників якості картоплі є вміст крохмалю в
бульбах картоплі. На початку досліду було проведено моніторинг хімічного
складу бульб картоплі. У сорту Скарбниця вміст крохмалю становив 19,0% від
загальної маси, вміст сухих речовин – 21,7%, у сорту Повінь ці показники
становили 19,6 і 21,3% відповідно (рис.2).

Рис. 2. Вміст основних елементів хімічного складу бульб
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Аналізуючи дані в кінці зберігання картоплі, варто зазначити, що за
використання біопрепаратів такі показники якості, як кількість крохмалю та
сухих речовин перевищували показники контролю. Відповідно у сорту Повінь
втрати крохмалю коливались в межах 5,48–7,67% проти 8,48% та у сорту
Скарбниця  – 3,0–3,2% проти 4,3%. Подібна тенденція спостерігалась і при
визначенні сухих речовин.

Відзначено поліпшення таких технологічних показників бульб, як розмір
крохмальних зерен і потемніння м'якоті бульб. Це в кінцевому рахунку відіграє
важливу роль в збереженні якості продовольчої картоплі і придатності його до
переробки за тривалого зберігання. Встановлено, що біопрепарати мають
пролонгуючу дію на імунізацію картоплі та овочів, змінюють спрямованість
обміну речовин в бік скорочення накопичення небажаних продуктів
метаболізму, які погіршують технологічні та кулінарні властивості. В
оброблених бульбах знижується швидкість накопичення редукуючих цукрів в
1,2–1,8 рази, змінюється активність ферментів, що призводить до скорочення
втрат, стабілізації товарної якості та харчової цінності продукції в процесі
тривалого зберігання. Використання біопрепаратів при зберіганні картоплі
знижує активність гідролітичних ферментів, що каталізують розпад крохмалю і
одночасно підвищується активність ферментів, які беруть участь в адаптації
рослинних тканин до несприятливих умов зовнішнього середовища.

Застосування мікробіологічних препаратів Триходермін, Планриз та
Фітоцид у концентрації 1% за обробки бульб перед закладанням картоплі є
ефективною екологічною альтернативою. Зменшує в 1,3–1,6 втрати маси,
крохмалю та сухих речовин і ураженість хворобами в 1,6–2,0 рази в період
зберігання, що дозволяє отримати якісний посадковий матеріал, крохмаль та
картоплепродукти.
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SELECTION OF YEAST CULTURE SACCHAROMYCES CEREVISIAE
PROSPECTIVE FOR BIOTECHNOLOGY USE IN THE WINEMAKING,

FOOD AND PHARMACEUTICAL INDUSTRIES

Bayraktar V. N.
Odessa Mechnikov National University, Ukraine

Yeast cultures Sacharomyces cerevisiae isolated from local zoning grapes
particularly valuable in their selection for biotechnology in winemaking, aroma,
flavor and ethanol production for wine, food and pharmaceutical industries. Most
valuable yeast strains received from the nature, where yeasts exposed to the natural
solar radiation including ultraviolet rays that gives stable, natural uninduced
mutations. Yeast cultures isolated by selection they have a number advantages. They
are resistant up to 15 v/v% of ethanol, to the high and low temperature, they have a
short lag phase. They are resistant to instability osmotic pressure, provide the most
complete fermentation of carbohydrates in grape must. Selected yeast cultures from
local, regional, released varieties of grapes from which in future will be produced
regional wines, stored, and underlines the specificity of regional flavors and
fragrances. After grapes processing there remains of grape pomaces which is great
product for ethanol producing.

The  aim  of  this  work  was  to  get  yeast  strains  during  uninduced  natural
selection and inducted yeast selection with non-ionizing electromagnetic influences
such as: infrared laser, magnetic fields, ultraviolet rays.

 To achieve the goal it was used treatment of yeast cultures with a infrared
laser device, model AMLT-01 (Ekaterinburg, RF) was held with semiconducter laser
on wavelengths of 890 nm, with the total power rate at the output not less than 10 Wt.
The power density of infrared laser treatment at 5 mWt/cm2. Biostimulating infrared
laser used in the research and it worked at the streaming operation in infrared
spectrum with wavelength of 890 nm of total exposure rate 10 Wt. A semiconductive
laser  with  a  light  emitting  diode  was  based  on  Gallium  Arsenide  crystals  -  GaAs
(Gallium arsenide laser). Emitting source was a diode of LDN-7 model. Time of laser
exposures for yeast cultures was 1; 3; 5; 10; 15; 20 minutes, at 5 cms near to the yeast
surface. Total number of conducted infrared laser yeast treatments was 10 with an
interval of 3–4 days between yeast laser treatments. The results of laser treatment
showed stimulating effect on yeast and it increased enzymatic activity in the rate 18-
23%. Exept stimulating effect to enzymatic activity it did action including to redox
enzymes. Laser treatment increase power of fermentation. We did not found other
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selective effects on infrared laser to the yeast. Due to infrared laser treatment, there is
stimulating mytosis in yeast cells. The infrared power at dose 400-800 mWt/cm2

inhibit cells proliferation after 20 seconds of infrared laser, and after 15 min of such
treatment gives the effect of yeast cells destruction. Biostimulating level of doses the
infrared laser treatment are in the range from 10 to 100 mWt/cm2. All stimulatory
effects develop gradually, and require accumulation of laser dose during 5-15
minutes [1]. In the Fig 1 showed large ovale form cells after infrared laser treatment.

Fig. 1. Morphology of Saccharomyces cerevisiae yeast culture 6-10 hours after
infrared laser treatment. (cells look large and ovale-roundish after infrared laser

biostimulation)

 Next representative of non-ionizing electromagnetic influences is magnetic
field treatment. We used the following parameters of magnetic field frequency: 160 Hz
with an intensity of 5 mT and an exposure time of 30 minutes. Based on our laboratory
tests, the yeast cultures that were not exposed to magnetic field treatment had a high
correlation between the activities of alcohol dehydrogenase and cocarboxylase. The
groups of yeast that underwent magnetic field treatment had a high correlation between
the activities of alcohol dehydrogenase, alanine-aminotransferase, amylase and
phosphatase. Morphology of Saccharomyces cerevisiae yeast followed by magnetic
field treatment illustrated that between 30–70% of the magnetic field treated yeast
died. The surviving yeast cultures in the grape must (confirmed by Gram stain)
revealed increased enzymatic activity and a high correlation between levels of
potassium and calcium, as well as between levels of potassium and magnesium. Based
on our research the magnetic field treatment could be recommended for cases wherein



334

it is necessary to urgently inhibit wine fermentation in bottles and in cases with
excessive fermentation of sparkling wines. It could be easily utilized by exposing
bottled wines to a magnetic field for 30 minutes [2, 3]. In the Fig 2 shown dead yeast
cultures after magnetic field treatment.

Fig. 2. Morphology of Saccharomyces cerevisiae yeast culture 7-10 hours after
magnetic field treatment. (White yeast cells look like empty combs are dead other

stained in violet colour are alive)

 In the field of our interest for the yeast selection included such of non-ionizing
electromagnetic influences as ultraviolet (UV) rays. They have germinative effect,
after UV rays action can be changed DNA structure and this leads mutations.
Therefore after UV treatment of yeast culture Saccharomyces cerevisiae we can obtain
desirable mutations, which could induce yeast strains with a new desirable properties.
We used for the research UV devices, model BUV-30 and PRK-230. The lamp
distance from the surface of yeast were for the UV lamp model BUV-30 – 30 cms and
for UV lamp model PRK-230 – 50 cms. Time of exposure stepwise from 30 sec; 1
min; 2 min; 3 min; 4 min; 5 min. One regime with interval every other day. Total UV
treatment procedures were – 10 [4]. In the Fig 3 showed morphology of yeast cells 7–
10 hours after ultraviolet treatment.

Selection of yeast culture it is difficult task and near work which require a lot of
attention, efforts, accuracy, time. Therefore selection even one yeast strain with a new
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desirable properties which could be proposed for industrial use in biotechnology of
wine, food and pharmaceutical industries it is great work.

All isolated from different varieties of grapes yeast cultures were identified by
PCR analysis and deposited in the international culture collections such as: NRRL
(National Research Regional Laboratory, USA), NCYC (British National Yeast
Collection, UK), MAFF – Genbank of Japan (Agrobiological Research Instutute,
Tsukuba, Japan). It was investigated phenotypes for each isolated yeast culture.
Testing showed that there are exist mainly killer phenotypes, they produces killer
toxins which kill the yeast culture a phenotype – sensitive [5, 6].

Fig. 3. Morphology of Saccharomyces cerevisiae yeast culture 7–10 hours after
ultraviolet (UV) treatment. (Cells look large and ovale-roundish after ultraviolet

treatment and, each yeast cell contain 2–4 ascospores)

Conclusion: Natural uninduced selection is most effective and desirable
because obtained by such selection strains most stable, durability and stability has
acquired properties. For the yeast strains received due to ultraviolet treatment they are
not stable and can mutate frequently under UV used condition. For yeast culture most
important to be with a stable properties and should not be a subject of variability.
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EVALUATION CRITERIA OF YEAST SACCHAROMYCES CEREVISIAE
AND REQUIREMENTS FOR THEIR USE IN BIOTECHNOLOGY

Bayraktar V.N.
Odessa Mechnikov National University, Ukraine

Yeast culture Saccharomyces cerevisiae used for biotechnology in wine, food,
parfume, pharmaceutical industries, produces during fermentation alcohol (ethanol).
Concentration and rate of ethanol production depends on the strength of fermentation,
enzymatic activity fermented grape must or grape pomace. Therefore as relevant as
ever yeast cultures with high biotechnological properties capable to working even in
unusual, extreme temperature and nutrient conditions. Before to yeast culture will
gets to the industry it is obligatory condition is to evaluate biotech culture properties
on certain criteria, which confirm that yeast culture safe and has exactly biotech
properties [1].

The following criteria of assessment for yeast Saccharomyces cerevisiae
Laboratory strains (isolated authors strains from different varieties of vineyards) and
industrial (commercial) yeast culture obtained by hybridization, were included in the
research.

The aim of this investigation was to indicate prospective for biotech purposes
yeast culture Saccharomyces cerevisiae and to determine the criteria for its
evaluation.

To achieve the goal it was used and taking into account complex criteria
included  resistance  to  different  factors  and  conditions,  recovery  of  0.1%  TTC  and
many other tests showed below in the Tab 1.
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Table 1
Evaluation criteria in yeast Saccharomyces cerevisiae for biotech purposes
Investigated criteria for the yeast strains with biotechnological properties

    1 The production level of hydrogen sulfide gas.
    2 The production level of sulfur dioxide.
    3 The level of consumption of sulfur dioxide during fermentation.
    4 The phenotype of yeast culture, the type of killer toxin produces (K2).
    5 Assimilation sources of carbohydrates.
    6 The degree of foam formation.
    7 The degree of volatile acids production.
    8 The level of triglycerides production (the degree of lipid metabolism).
    9 The ability to recover of  2,3,5-triphenyl-tetrazolium-chloride ( 0.1% TTC ).
  10 Acid resistance to low values of pH.
  11 Resistance to high concentrations of sulfites.
  12 Resistance to ethanol: 5, 10, 15%  concentration.
  13 Resistance to the low temperatures (resistance to cold) (+4° C).
  14 Resistance to the high temperatures (thermo resistance) (+42° C).
  15 The quantitative content of organic acids in the wine stocks after fermentation (tartaric,

malic, lactic, citric, acetic acids).
  16 The quantitative content of phenolic compounds in the wine stocks after fermentation

completed.
  17 The ability to the starch degradation.
  18 The duration of the lag-phase in yeast strains.
  19 The speed of fermentation.
  20 The requirements to the nitrogen assimilation.

Biotechnological properties of wine yeast strains.
During fermentation of grape must usually in use either a natural, wild yeast

strains of grapes, or pure industrial culture of wine yeast. Wild yeast culture usually
difficult to control, because properties are not a stable. Therefore in wine industry
usually in use pure yeast culture with well known biotechnological properties which
easily could be controlled [2].

Spontaneous fermentation using wild yeast cultures is rational to use in the
normal composition of grape must and favorable temperature during fermentation. At
the spontaneous fermentation first develops yeast strains of genus Hanseniaspora
apiculata, then Saccharomyces cerevisiae (formerly  classified  as  strains  of
Saccharomices vini, Saccharomices oviformis, Saccharomices uvarum).

Grape must fermentation better to use in any unstability and variation of
composition in grape must, or the inability to create and support normal conditions
for grape must fermentation. In this case better to use the following yeast strains of
genus Saccharomyces cerevisiae (formerly classified as Saccharomyces vini,
Saccharomyces oviformis, Saccharomyces bayanus).  The morphology of isolated
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yeast  cells  showed  on  Fig.  1-2,  they  were  stained  by  Gram  method.  Some  cells  of
yeast are large and either rounded or oval shaped (Fig. 1-2).

As prospective for biotechnological use, yeast strain must to have the following
properties:

1. High fermentative activity (the rate of CO2 formation).
2. High duplication rate by budding, and biomass productivity (growth rate).
3. High reproduction rate (higher than in wild yeast), or it will be necessary to

carry in the grape must a large amount of industrial yeast that they are will not be
able to be superessed by wild yeast strains.

4.  Yeast strains must be resistant to the microbial content in grape must
(bacteria, mycelial fungi).

5.   Individual properties of wine yeast strains are dictated by the terms of wine
production such as: resistance to acidity, resistance to high content of SO2, etc.

Fig. 1. Morphology of Saccharomyces cerevisiae yeast culture isolated from white
grape variety «Chardonnay (“Koblevo”)» NRRL Y - 63636

Fig. 2. Morphology of Saccharomyces cerevisiae  industrial yeast culture developed
by hybridization «Vin-13 (Anchor)»
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Table 2
Prospective wine yeast cultures Saccharomyces cerevisiae deposited in the

international culture collections in USA, United Kingdom, Genbank of Japan.
No Yeast culture isolated from grape

cultivars obtained from vineyards of
Agrocompany “Koblevo” and Tairov`s
Research Institute

NRRL
collection
number

MAFF
(Genbank of
Japan)

USRCB
collection
number

  1 Chardonnay  (“Koblevo”) Y-63636 230119 Y-3480
  2 Riesling Rhenish  (“Koblevo”) Y-63637 230120 Y-3481
  3 Rcatsiteli   (“Koblevo”) Y-63638 230121 Y-3482
  4 Sauvignon (“Koblevo”) Y-63639 230122 Y-3483
  5 Traminer (“Koblevo”) Y-63640 230123 Y-3484
  6 Bastardo (“Koblevo”) Y-63641 230125 Y-3486
  7 Cabernet-Sauvignon (“Koblevo”) Y-63642 230126 Y-3487
  8 Irshai Oliver  (“Koblevo”) Y-63643 230127 Y-3488
  9 Merlot   (“Koblevo”) Y-63644 230129 Y-3490
10 Muscat Ottonel  (“Koblevo”) Y-63645 230130 Y-3491
11 Odessa`s Black  (“Koblevo”) Y-63646 230131 Y-3492
12 Muscat Hamburg`s  (“Koblevo”) Y-63647 230132 Y-3493
13 Muscat Pearl  (Tairov`s Institute) Y-63648 230137 Y-3499
14 Fetyaska  (Tairov`s Institute) Y-63649 230138 Y-3500
15 Iskorka   (Tairov`s Institute) Y-63650 230139 Y-3501
16 Golubok  (Tairov`s Institute) Y-63651 230140 Y-3502
17 Traminer  (Tairov`s Institute) Y-63652 230141 Y-3503
18 Yarilo (Tairov`s Institute) Y-63653 230142 Y-3504
19 Illichevskiy Early (Tairov`s Inst.) Y-63654 230143 Y-3505
20 Muscat White (Tairov`s Institute) Y-63655 230144 Y-3506

Conclusion: To determine all necessary criteria and evaluation of
biotechnological properties of yeast culture it requires an integrated approach using a
variety tests. It include determination of resistance to different physical and chemical
factors includind temperature, pH, alcohol etc. It is very important the speed and
power fermentation. Because from that directly depends the productivity and level of
alcohol forming.
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СОРТИ ПЕРЦЮ СОЛОДКОГО ЯК ФАКТОР БІОКОНТРОЛЮ
ФІТОПАТОГЕННИХ МІКРОМІЦЕТІВ В АГРОФІТОЦЕНОЗАХ

Безноско І.В.
Інститут агроекології і природокористування НААН, м. Київ

Перець солодкий характеризується високим вмістом фізіологічно
активних речовин. Він цінний завдяки великій кількості вітамінів В1,  В2, Р, А,
РР, Е, цукрів, органічних кислот (лимонна, яблучна і щавлева), жиру та сирої
клітковини. За вмістом вітаміну В перець займає серед овочевих культур
провідне місце. Його плоди містять вітаміну С в десять разів більше, ніж
лимон, а за вмістом каротину він не поступаються моркві. Плоди перцю
різняться різноманітним складом мінеральних солей. У складі золи плодів є
солі калію,  натрію,  кальцію,  магнію,  заліза,  алюмінію,  фосфору,  сірки,  хлору,
марганцю, міді, цинку, фтору, йоду [1].

Всі різновиди перцю мають велику кількість біологічно активних
речовин, які здатні стимулювати чи стримувати розвиток фітопатогенних
грибів в агрофітоценозах. Відомо, що стійкість або сприйнятливість рослин є
результатом взаємодії двох геномів – рослини і патогенна. Саме така взаємодія
між сортами рослин та патогенними мікроорганізмами є причиною збільшення
пестицидного тиску в агрофітоценозах. Він спричинює жорсткий хімічний тиск
на патогенну і корисну біоту та значною мірою впливає на біотичне
різноманіття, розбалансовуючи сукупність видів рослин і мікроорганізмів, а
також їх угруповань в агрофітоценозах [2, 3].

Проаналізовано Державний реєстр сортів рослин, придатних для поширення
в Україні. Встановлено, що в Україні зареєстровано понад 75 сортів перцю
солодкого, які вирощуються на 5 тис. га. Посіви культури в основному
зосереджено в. Степу та Лісостепу: Київській, Харківській та Полтавській
областях [4].

Сорти рослин перцю солодкого є живителями фітопатогенних грибів
Fusarium oxysporum Schlecht. (F. uasintectum Atk.), Verticillium alboatrum Rein. et
Berth, Alternaria solani (Ell. et Mart.) Sor, Cladosporium capsici (Marsch. &
Steyaret), Cercospora capsici (Marsch. & Steyaret Septoria lycopersici Spe.),
Phytophthora capsici means, Erysiphe communis f. Solani, Septoria lycopersici Spe .
Зазначені гриби є некротрофними фітопатогенами, які характеризуються
широкою спеціалізацією і зберігаються на насінні, рослинних рештках та у
ґрунті (табл. 1). Як свідчать дані, представлені в таблиці, зазначені
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фітопатогенні гриби здатні викликати в’янення та плямистість органів рослин.
Вони уражують широкий спектр овочевих, зернових, плодових,технічних
культур і утворюють на їх поверхні численні генерації спор, що здатні
мігрувати у просторі та інфікувати культурні рослини в різних сівозмінах [4].

Таблиця 1
Спеціалізація некротрофних мікроміцетів, що паразитують на сортах

перцю солодкого в агрофітоценозах України

Хвороба Збудник Культури-
живителі

Інфекційні
структури

Сфера
накопичення

В’янення
фузаріозне

Fusarium oxysporum
Schlecht. (F.
uasintectum Atk.)

Овочеві
Зернові
Технічні,
Плодові

Міцелій, конідії,
хламідоспори.

Насіння,
рослинні
рештки

Суха
плямистість або
альтернаріоз

Alternaria solani (Ell.
et Mart.) Sor.
(синонім
Macrosporium solani
Ell. et Mart.)

Зернові,
Овочеві,
Технічні,
плодові

Міцелій,
Конідії,
Мікроконідії,
Макроконідії

Насіння,
рослинні
рештки,
ґрунт

Біла плямистість
або септоріоз

Septoria lycopersici
Speg

Зернові,
Овочеві,
Технічні,
Плодові

Пікніди,
Пікноспори.

Насіння,
рослинні
рештки,

Вертицильозне
в’янення

Verticillium
alboatrum Rein. et
Berth

Овочеві
Зернові

Міцелій, конідії,
хламідоспори

Грунт,
рослинні
рештки

Оливкова
плямистість

Cladosporium capsici
(Marsch. & Steyaret)

Зернові,
Овочеві,
Технічні,
плодові

Міцелій, конідії. Грунт,
рослинні
рештки

Фітофтороз Phytophthora capsici
means

Овочеві зооспорами рослинні
рештки.

Борошниста
роса

Erysiphe communis f.
solani

Овочеві Міцелій, конідії Грунт,
рослинні
рештки

Церкоспореоз Cercospora capsici
(Marsch. & Steyaret)

Овочеві
Зернові

Міцелій, конідії Грунт,
рослинні
рештки

Отже, в Україні дедалі більше розповсюджуються некротрофні
фітопатогенні гриби, які здатні уражувати сорти перцю солодкого впродовж
вегетації і утворювати велику кількість інфекційних структур, та зберігаються
на рослинних рештках, у ґрунті та насінні у вигляді конідій, міцелію,
хламідоспор, пікнік, перетворюючись на джерела інфекції у наступних
вегетаційних періодах.
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Тому необхідно розробити методи, які забезпечать виявлення сортів та
гібридів перцю солодкого, що здатні стримувати накопичення інфекційних
структур фітопатогенних грибів і нададуть можливість відібрати для посіву
екологічно безпечні сорти, що знизять використання хімічних засобів захисту.
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ВПЛИВ ЕКСУДАТІВ ПРОРОСТКІВ РІЗНИХ СОРТІВ ПШЕНИЦІ
ОЗИМОЇ НА КУЛЬТУРАЛЬНО-МОРФОЛОГІЧНІ ОЗНАКИ ІЗОЛЯТІВ

ALTERNARIA ALTERNATA

Благініна А.А.
Інститут агроекології і природокористування НААН

Рослини виділяють у навколишнє середовище різноманітні водорозчинні
і леткі органічні речовини. Вважається, що синтез і виділення алелопатично
активних речовин виник у вищих рослин, як засіб захисту від тварин, бактерій,
і грибних патогенів [1]. У формуванні алелопатичного комплексу рослин
важливе місце належить кореневим виділенням [2]. Під кореневими
виділеннями розуміють виділення із живих і неушкоджених коренів [3]. За
даними літератури до їх складу входять різні сполуки: цукри, амінокислоти,
пептиди, ферменти, вітаміни, органічні кислоти, сперти, алкалоїди, терпеноїди,
стероїди, глюкозиди, фенольні сполуки, кумарини, таніни, дубильні речовини,
фітогормони, пурини, нуклеозиди, жирні кислоти, нафтохінони, антрохінони,
складні хінони [3, 4]. У злакових кореневі виділення більш насичені
вуглеводами і для них характерне підвищене виділення біологічно активних
речовин, зокрема вітамінів [4]. Крім того, відмічають різниці у хімічному складі
кореневих виділень різних сортів одного і того ж виду [2]. За даними В. К.
Пузика та Г. Ф. Наумова динаміка вмісту ДНК у виділеннях пшениці підлягає
віковому контролю: зі збільшенням віку проростків від 3 до 5 діб вміст ДНК
зростає. Таким чином характер дії ексудатів 3-5 денних проростків свідчить про
вплив генотипу сорту на фітопатогенні мікроорганізми, що було використано
нами з метою вивчення механізмів взаємодії елементів патосистеми.
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Визначення впливу ексудатів різних сортів пшениці на ріст, розвиток та
інтенсивність спороутворення культур гриба Alternaria alternatа проводили
шляхом модифікації методу, що був розроблений Г. П. Петюхом., Ю. В.
Подобой (2004) для визначення стимуляції росту культур діазотрофних
бактерій ексудатами проростків ячменю [5].

В процесі досліджень встановили диференціацію ізолятів A. alternatа за
культурально-морфологічними показниками: діаметр колоній, швидкість росту
культур, інтенсивність спороутворення та здатність спор до проростання.
Результати представлені на рисунку 1 свідчать, що при культивуванні гриба на
фоні екзометаболітів різних сортів, динаміка росту колоній зберігається. Але
фізіологічна активність культур, особливо на перших етапах субкультивування,
майже завжди зростала. Лише у випадку із сортом Миронівська 808 швидкість
росту міцелію, на перших етапах субкультивування, була нижчою за контроль.
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Рис. 1. Вплив екзометаболитів різних сортів пшениці озимої на динаміку росту
колоній гриба Alternaria alternate

В результаті аналізу діаметрів колоній гриба, було встановлено, що
найвищу стимулюючу дію на початку росту культури мали ексудати сорту
Ремеслівна (рис. 2). Діаметр колоній в цьому варіанті у першу та третю добу
становив 1,5 см та 3,9 см, відповідно. У варіантах з сортами Ювіляр
миронівський, Крижинка та Миронівська 808 діаметри колоній на цих етапах
були майже однаковими і дорівнювали приблизно 1см та 3 см відповідно.

Встановлений характер впливу кореневих виділень проростків має велике
значення в процесі активації інфекційного початку фітопатогена рано навесні.

Отриманні дані свідчать про властивість проростків сортів Ювіляр
миронівський та Миронівська 808 стримувати фізіологічну активність гриба
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Alternaria alterna. Механізм дії ексудатів проростків сорту Ремеслівна
характеризує його як фактор екологічного ризику відтворення життєдіяльності
патогенна навесні.
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Рис. 2. Діаметр міцеліальних колоній культур гриба Alternaria alternatа на фоні
ексудатів проростків різних сортів пшениці.

Результати досліджень, представлені в таблиці 1 свідчать, що кореневі
виділення всіх досліджуваних сортів стимулювали спороутворення гриба.
Найвищий рівень спороутворення культур відмічали на фоні екзометаболітів
сорту Крижинка.

Таблиця 1
Інтенсивність спороутворення гриба Alternaria alternata

№п/п Сорт
Інтенсивність спороутворення

В 10-ти п.з. к. Горяєва, шт млн.шт/мл
конідії проросли конідії проросли

1 Миронівська 808 4,27 ± 0,08 0,97 ± 0,02 1,07 0,24
2 Миронівська 61 2,13 ± 0,04 0,78 ± 0,01 0,58 0,20
3 Ремеслівна 2,07 ± 0,04 1,27 ± 0,01 0,52 0,32
4 Ювіляр миронівський 1,73 ± 0,03 0,73 ± 0,01 0,43 0,18
5 Крижинка 6,8 ± 0,08 3,6 ± 0,02 1,70 0,90
6 Контроль

(без ексудатів)
1,13 ± 0,02 0,33 ± 0,01 0,28 0,08

Визначено при р = 0,05.
Хоча ексудати цього сорту пригнічували початковий ріст міцелію гриба,

кількість пророслих спор в культурі дорівнювала 0,90 мл.шт/мл, що в 10 разів
вище, ніж в контролі. Кореневі виділення сорту Ювіляр миронівський
стимулювали спороутворення гриба лише вдвічі порівняно з контролем.
Кількість спор, що проросли в цьому варіанті дорівнювала 0,18 млн.шт/мл, а у
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варіанті з сортом Ремеслівна інтенсивність спороутворення становила 0,52
млн.шт/мл, а кількість пророслих конідій дорівнювала 0,32 млн.шт/мл.

Враховуючи те, що екзометаболіти проростків сорту Ремеслівна
стимулювали початковий ріст міцелію A. alternatа і сприяли проростанню
конідій фітопатогена, сорт може бути фактором екологічного ризику
забруднення посівів грибами роду Alternaria. За рахунок того, що ексудати
проростків сорту Ювіляр миронівський стримували початковий ріст гриба і
знижували здатність конідій до проростання, вирощування такого сорту знижує
ймовірність забруднення посівів інфекційними структурами Alternaria alternata.

Дослідження в цьому напрямку дають більш глибоко зрозуміти особливості
взаємодії патогена і рослини-господаря, що може бути використано при оцінці
сорту як фактора екологічної безпеки забруднення агрофітоценозів інфекційними
структурами грибів з некротрофним типом живлення.
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ПРИМЕНЕНИЕ СТРУКТУРНО–ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПОДХОДА В
СОВРЕМЕННОЙ ГЕНЕТИКЕ (НА ПРИМЕРЕ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК)

Кабулова  М.  Н.¹,Латыпова Э.  В.¹,Шарафетдинова Л . М.¹, Масаидова И. Б.²
НУУз, Национальный Университет имени Мирзо Улугбека¹, Республика

Узбекистан, г.Ташкент ²

Структурно-функциональный подход – метод  исследования системных
объектов, прежде  всего социальных систем. Структурно-функциональный
анализ различных форм общественной жизни строится на основе выделения в
социальных системах структурных составляющих, и их функций относительно
друг друга [4].

Разроботка  данного подхода в современной социологии связывается с
именами Парсонса и Мертона. В рамках общей антропологии он сформировался
как особое методологическое направление в работах Б. Малиновского и А.
Радклифф-Брауна [1]. Данный метод соотносится со структурным подходом,
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имеет с ним общие «генетические» корни и теоретико-методологические
основания. В середине ХХ века структурный и функциональный анализы были
переосмыслены в рамках как бы их объединяющего системного подхода как два
различных аспекта системного анализа, т.е. исследования систем как целостных
единств и двух взаимнодополняющих и взаимопроникающих друг в друга
стратегий их исследования. Это дало основание универсализировать
функциональные и структурные подходы как восполняющие всеобшие принципы
любого научного познания.

Основные требования структурно-функционального подхода:
1. Изучение строения структуры системного объекта.
2. Исследование его элементов и их функциональных характеристик.
3. Анализ изменения этих элементов и их функций.
4. Рассмотрение развития системного объекта в целом.
5. Представление объекта как гармонически функционирующей системы,

все элементы которой поддерживают эту гармонию.
По нашему мнению, данный подход вполне применим для рассмотрения

роли стволовых клеток в жизнедеятельности человеческого организма. Наш
организм состоит из клеток. С самого рождения в каждом организме
беспрерывно происходят процессы клеточного обновления.

В процессе ежедневной регенерации в человеческом организме
обновляется около миллиарда клеток, исчерпавших свой потенциал. Благодоря
этому человеческий организм сохраеяет жизнеспособность.

Какова же роль стволовых клеток в данном процессе?
Прежде чем рассмотреть данный вопрос, давайте выясним что такое

стволовая клетка и чем она отличается от обычной клетки?
Стволовая клетка – это незрелая клетка, способная к самообнавлению и

развитию в специализированные клетки организма. Она обеспечивает
востановление повреждённых участков органов и тканей.

Стволовые клетки, получив от регулирующих систем сигналы о какой-
либо «неполадке», по кровянному руслу устремляется к поражённому органу.
Благодоря тому, что они меют способность преврощаться в поражённом месте в
необходимые организму клетки, они могут практически восстановить любое
повреждение.

Человеческий организм содержит примерно 50 миллиардов стволовых
клеток, которые регулярно обновляются.

С годами количество таких клеток уменьшается, а к 70 годам их остаётся
совсем мало. Стволовые клетки пожилого человека утрачивают свою
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универсальность – в клетке крови они ещё могут превратиться, а в нервные
клетки уже не могут. Как же их заставить работать на протяжении всей жизни
человека, т. е. онтогенеза?

На ранних стадиях своего развития организм человека практически
полностью состоит из стволовых клеток, которые постоянно приобретают
специализацию, т.е. из них образуются органы и ткани организма.

Способность любых стволовых клеток давать разные клеточные типы
делает возможным изучение молекулярно-генетических событий,
обуславливающих специфическую дифференцировку клеток [3]. Изолировав
стволовые клетки в чистом виде, можно исследовать функции генов,
ответственных за последовательные этапы дифференцировки. Выяснили, что
время последовательного включения генов, контролирующих развитие,
совподает и в постимплантационных зародышах, и в культуре эмбриоидных
тел. Именно поэтому стволовые клетки являются хорошей эксперементальной
моделью для изучения молекулярных механизмов клеточной специализации. В
многообразных значениях понятия биологической функции есть одна общая
черта. Все они выражают либо роль частей, компонентов в целом, либо частное
проявление общей деятельности, т. е. являются выражением отношений целого
и состовляющих его элементов. Именно с этим и связано прежде всего широкое
понимание функции в биологии.

Биологические функции на всех уровнях организации живого обладают
относительной целесообразностью. Эта целесообразность проявляется во
взаимной слаженности и координированности самих функций, в соответствии
каждой отдельной функции своему материальному субстрату и в соответствии
функциональных и структурных изменений воздействию окружающей среды.

Стволовые клетки, являясь малой частью человеческого организма как
целого, существенно влияют на развитие всего организма. Приходя с
кровотоком во все органы и ткани, они остаются в местах разрушения клеток и
замещают собой старые или больные клетки. Происходит последовательное
восстановление всех органов и тканей. Улучшается проходимость сосудов,
восстонавливается полноценное кровоснабжение.

Стволовые клетки результативны в лечении таких болезней, как
ишемическая болезень сердца (ИБС), инфаркт миокарда, стенокардия,
гипертаническая болезень, хроническая сердечная недостаточность,
кардиоскдероз. Сегодня изучение стволовых клеток во многом помогает
исследованию онтогенеза [2]. Всё вышеизложенное свидетельствует о
необходимости продолжения работ со стволовыми клетками.
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Рассматривая данную проблему, мы пришли к следующим выводам:
1. Хотя стволовые клетки предстовляют низший уровень в

иерархическо организованной системе человеческого организма, их роль в
жизнедеятельности человека достаточно значительна.

2. Соотношение стволовых клеток с организмом человека мы можем
рассматривать как соотношение системы и элементов, где человеческий
организм выступает в роли системы, а составные клетки в роли элементов.

3. Диалектическое соотношение системы и элементов свидетельствует о
тесном взаимовлиянии и взаимодействии стволовых клеток с организмом
человека.

4. В процессе  онтогенеза происходит постепнное уменьшение роли
стволовых клеток в жизнедеятельности человеческого организма и увеличение
роли системы.
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РЕПРОДУКЦІЯ БОБОВИХ НА ЗАПЛАВНИХ ЛУКАХ Р. ПСЕЛ
(ЛІСОСТЕПОВА ЗОНА) ЗА ВІДСУТНОСТІ АНТРОПОГЕННИХ

НАВАНТАЖЕНЬ

Кирильчук К.С.
Сумський національний аграрний університет

Насіннєве розмноження – це ключова проблема в житті рослин як
компонентів лучних травостоїв. Работнов Т. О. [6] у своїх роботах
неодноразово підкреслював, що насіннєве розмноження лучних рослин є дуже
важливим для існування лучних фітоценозів. Сучасними авторами насіннєве
розмноження аналізується у часовій послідовності на всіх його етапах,
починаючи від закладання генеративних органів, цвітіння й закінчуючи
дисемініцією та здатністю насіння до проростання [5]. Такий аналіз повинен
проводитися на двох рівнях: з оцінкою репродукції на рівні особин і на рівні
популяцій. Тому вивчення репродукції бобових на різних рівнях існування
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особин як властивості, що забезпечує тривале існування видів у фітоценозах, є
актуальним і має практичне значення.

На рівні особин до показників репродукції, що звичайно враховуються,
відносять кількість квіток, плодів і насіння, що утворюються, а також
репродуктивне зусилля [3]. Репродуктивне зусилля дає оцінку можливостям
особини у конкретних умовах здійснювати алокацію речовин і енергії на
розмноження [9]. При оцінці репродукції на рівні популяції основним показником
є число утворюваного насіння у розрахунку на одиницю площі фітоценозу, яке
визначає величину репродуктивного тиску популяції даного виду на екотоп.

Насіннєва продуктивність лучних рослин сильно варіює за роками – від
декількох штук до 47 тис. шт./м2, що у перерахунку на площу у середньому на
луках складає 1 ц/га [2]. У зв'язку з наявністю в бобових так званого твердого
насіння з міцною насіннєвою шкіркою, вони зберігають схожість у ґрунті
протягом багатьох років, хоча частина насіння здатна проростати відразу після
обпадання або після зимівлі. Відомо, що Trifolium repens створює значні запаси
насіння в ґрунті – до 724 – 916 шт./м2 [4]. Але склад насіння в ґрунтовому банку
бідніше за склад травостою. Коефіцієнт спільності між цими параметрами
лежить на рівні 47–55 % [2].

Сміт Б. вважає [8], що кількість насіння, що продукується рослиною,
залежить від морфологічної структури його особини: за оптимальної структури
репродуктивний вихід максимальний. Один із провідних чинників рівня
репродуктивної здатності рослин – це їх життєвий стан [1]. Репродуктивний
процес істотно залежить від умов існування рослин і дуже чутливий до
найрізноманітніших стресових чинників.

Дослідження репродукції шести видів бобових трав’янистих рослин
(Trifolium pratense L., Trifolium repens L., Medicago falcata L., Medicago
lupulina L., Lotus corniculatus L. та Vicia cracca L.) проводилися на заплавних
луках р. Псел Лісостепової зони України на ділянках, на яких відсутнє
антропогенне навантаження у вигляді випасання, сінокосіння або рекреації (так
звані контрольні ділянки). Використовувалися звичайні методи морфометрії з
урахуванням рекомендацій літературних даних стосовно методів вивчення
цвітіння й плодоношення в бобових рослин [7].

На контрольних ділянках на репродуктивних показниках бобових трав
позначаються їх видова приналежність і загальні еколого-ценотичні обставини
в лучному травостої з його високою видовою насиченістю і загостреною
міжвидовою конкуренцією. За даними табл. 1, один із початкових показників
генеративного розмноження – кількість квіток, що закладаються, у розрахунку
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на одну особину (на рамет у T. repens і V. cracca) в умовах заплавних лук
р. Псел лежить у досліджуваних видів рослин у широкій амплітуді від 46,1 до
538,7 шт. Найбільшим воно є в T. pratense і M. falcata, найменшим, якщо не
враховувати рамети T. repens, які несуть завжди одне суцвіття, у V. cracca і
M. lupulina. Ці показники прямо пов'язані з будовою суцвіть і їх кількістю на
рослині. У конюшини суцвіття найбільш багатоквіткові, у L. corniculatus і
V. cracca кількість квіток у суцвітті не перевищує 10 шт.

Таблиця 1
Основні показники репродукції бобових трав на контрольних ділянках, що не

зазнають постійного антропогенного навантаження
Види рослин T. pratense T. repens M. falcatа M. lupulina L. corniculatus V. cracca

Кількість
квіток, шт./особ. 538,7 46,1 532,5 122,0 319,5 66,5

Кількість
плодів, шт./особ. 470,2 8,3 222,4 96,3 296,1 25,8

Кількість
насіння, шт./особ. 470,2 14,9 738,4 96,3 2472,4 53,6

Кількість
генеративних
особин, шт./м2

7,0 1,5 2,6 1,5 7,0 7,5

Кількість
квіток, шт./м2 3770,9 69,2 1384,5 183,0 2336,5 498,9

Кількість
насіння, шт./м2 3291,5 22,3 1919,8 144,5 17306,8 402,8

Внесок ресурсів у процес розмноження залежить від стану особини й
часто корелює з її розміром. Це означає, що чим більше особина, тим вона має
більшу кількість квіток або суцвіть і, відповідно, може дати більше насіння. Цю
особливість було вперше помічено Willson [10]. Слід зазначити, що йдеться не
просто про розміри особини, а про деякий потенціал, який дозволяє сформувати
більше квіток і насіння. Таким чином, найбільший репродуктивний тиск на
фітоценоз чинять особини високого класу віталітету. Дрібні ж можуть
компенсувати меншу насіннєву продуктивність за рахунок більшої чисельності,
забезпечуючи популяцію достатньою кількістю насіння [3].

Для перевірки цих положень було використано дані про кількість суцвіть
(у T. repens квіток, оскільки суцвіття поодинокі) і розмір надземної фітомаси
досліджуваних видів рослин. Взаємозв'язок цих двох параметрів встановлювали
за допомогою регресійних рівнянь, статистичну достовірність регресії
оцінювали за допомогою техніки дисперсійного аналізу. Одержані дані (рис. 1)
свідчать про виражену позитивну кореляцію між загальною фітомасою особини
та фітомасою її репродуктивних органів. Рослини з більшою фітомасою мають
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більшу кількість суцвіть у розрахунку на одну особину, а значить, можуть дати
більше насіння, ніж особини з меншою фітомасою. Про це свідчать одержані
лінії регресії для шести видів бобових рослин:
T. pratense:  у = 1,859 + 0,808 · x; T. repens:  у = 8,476 + 97,544 · x
M. falcata:  у = 31,324 + 3,065 · x; M. lupulina:  у = 11,606 + 6,584 · x
L. corniculatus:  у = 6,763 + 14,183 · x;  V. cracca: y = 5,079 + 0,797 · x.

T. pratense  M. falcata

V. cracca M. lupulina

L. corniculatus T. repens
Рис. 1. Залежність кількості суцвіть на особину (T. pratense, M. falcata,

V. cracca, M. lupulina, L. corniculatus) та кількості квіток у суцвітті (T. repens)
від їх загальної фітомаси
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Таким чином, рослини високої життєздатності вносять статистично
достовірно у репродуктивний процес більший внесок, ніж низької. Зрештою, це
веде до висновку про залежність підсумків репродукції рослин від
співвідношення в їх популяціях особин різного розміру й різного рівня
життєздатності.

На фітоценотичному рівні аналізу основними показниками репродукції
бобових є потенційний і реальний тиск їх популяцій на екосистему, що
оцінюються наступним чином: перший – за кількістю продукованих квіток,
другий – за кількістю продукованого насіння у розрахунку на одиницю площі.
Перше не завжди більше другого через багатонасіннєвість плодів. Кореляція
між плодзав'язуваністю й потенційним і реальним репродуктивним тиском
популяцій усього r = 0,55 і статистично не достовірна. Це природньо, оскільки
плодозав'язуваність характеризує стан особин, а реальний репродуктивний
тиск, крім того, – і стан популяцій.

В цілому, у видів, що вивчаються, потенційний репродуктивний тиск
лежить на рівні 69,2–3770,9 квіток/м2, а реальний репродуктивний тиск, що
оцінюється як кількість зрілого насіння у розрахунку на одиницю площі, в
амплітуді від 22,3 (T. repens) до 17306,8 (L. corniculatus) шт./м2.

Таким чином, репродукція бобових на заплавних луках р. Псел на
діялянках без антропогенних наватажень залежить від їх видової
приналежності, від співвідношення у популяції особин різної життєвості і має
свої особливості як на рівні особини, так і на рівні популяції.
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АЛЕЛОПАТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ СОРТІВ МОРКВИ ТА БУРЯКА
СТОЛОВОГО ЗА ВЗАЄМОДІЇ ІЗ ГРИБОМ FUSARIUM OXYSPORUM SCHL

Ковтун В.В., Кулинич В.М.
Інститут агроекології і природокористування НААН, м. Київ

Культурні рослини здатні продукувати алелопатично активні речовини. Їх
хімічний склад різноманітний, а сумарна кількість за період вегетації відповідає
величині урожаю рослин [1]. Виділення рослин накопичуються у ґрунті і
залежно від концентрації діють як стимулятори або інгібітори мікроорганізмів,
в тому числі мікроміцетів [2].

Вважається, що синтез і виділення алелопатично активних речовин виник
у вищих рослин як засіб захисту від бактерій і грибних патогенів [3].

Не зважаючи на те, що існує велика кількість публікацій стосовно
характеристики алелопатично активних виділень різних культур, в літературі
мало висвітлені питання щодо виділень коренеплодів.

Дослідження було спрямовано на вивчення впливу метаболітів сортів
моркви та буряка столового за взаємодії із грибом F. oxysporum Schl.

Було протестовано п’ять сортів моркви – Квітневська, Шантане
сквирська, Вереснева, Яскрава, Оленка та сім сортів буряка столового –
Делікатесний, Ліко, Зміна, Сквирський двонасінний, Бордо харківський,
Багряний, Дій.

Дослідження проводили за допомогою методики визначення стимуляції
росту культури діазотрофних бактерій ексудатами проростків ячменю [4]. За
зазначеною методикою отримували ексудати проростків культур. Вплив
продуктів метаболізму різних сортів на інтенсивність спороутворення гриба F.
оxysporum Schl визначали шляхом прямого підрахунку спор за визнаною
методикою [5].

За отриманими результатами виявлено, що кількість конідій на сортах
Вереснева, Оленка не перевищувала контроль, і тому вони мають низький
рівень асоціативної здатності грибів роду F. oxysporum Schl (рис. 1). Сорти ж
Шантане сквирська та Квітневська перевищували контрольні показники більше
ніж у 2 рази, тому їх віднесли до групи з високим рівнем асоціативної
здатності. Це свідчить про можливість екологічних ризиків за вирощування
зазначених сортів. Адже під час вегетації вони можуть стимулювати
пропаголоутворення гриба F. oxysporum Schl, що сприятиме забрудненню
агроценозу інфекційними структурами патогену.
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Рис. 1. Вплив екзометаболітів рослин сортів моркви на інтенсивність
спороутворення гриба F. oxysporum Schl.

За результатами досліджень впливу метаболітів різних сортів буряка
столового було виявлено істотне пригнічення інтенсивності спороутворення
гриба у всіх варіантах (рис. 2).

Рис. 2. Вплив екзометаболітів рослин сортів буряка столового на інтенсивність
спороутворення гриба F. oxysporum Schl.

Слід зазначити, що найбільшу ефективність проявили метаболіти грибів
Зміна, Багряний та Дій. На фоні їх метаболітів інтенсивність спороутворення
гриба не перевищувала 10 млн. шт./мл, в той же час на фоні метаболітів сорту
Делікатесний вона була вищою за 30 млн шт./мл. Отриманні результати
свідчать, що вирощування сортів Зміна, Багряний та Дій можуть істотно
стримувати ріст і розвиток популяцій гриба F. oxysporum Schl порівняно з
сортами Делікатесний, Ліко, Бордо харківський.



355

Отже, екзометаболіти моркви та буряка столового можуть як
стимулювати так і стримувати інтенсивність спороутворення гриба F.
oxysporum Schl.

Отримані результати свідчать про важливість тестування сортів моркви та
буряка столового за ознакою впливу їх метаболітів на інтенсивність
спороутворення F. oxysporum Schl. Це дасть можливість зберегти агроценози
від біологічного забруднення цим патогеном і зменшити пестицидне
навантаження на них.
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ЗМІНИ В ОНТОГЕНЕЗІ ДИХАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ ЦІЛОЇ РОСЛИНИ І
ОКРЕМИХ ОРГАНІВ

Москаленко М.П.
Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка

Темнове дихання бере участь у формуванні продуктивності рослин і
забезпечує енергією всі процеси, пов’язані з ростом і підтримкою структур
рослинної клітини. Концепція темнового дихання, запропонована МакКрі, була
обґрунтована і експериментально підтверджена в роботах Пеннінг де Фріза.
Але більшість досліджень у цьому напрямку виконані на молодих рослинах на
початку вегетації [6]. Тому дослідження онтогенетичного аспекту дихання
рослин є актуальним.

У зв’язку з вищевикладеним метою нашої роботи було дослідити
закономірності змін темнового дихання цілих рослин і окремих органів
кукурудзи в онтогенезі. Виходячи із мети роботи було поставлено завдання
вивчити онтогенетичні зміни інтенсивності дихання окремих органів надземної
частини рослин кукурудзи. Дослідження було проведено в умовах
вегетаційного досліду із використанням інфрачервоного газоаналізатора.
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Максимальна інтенсивність дихання рослин спостерігалась на початку
вегетації, надалі відбувалось її швидке зниження, яке потім уповільнювалось і
до закінчення вегетації спостерігався стаціонарний рівень дихання.

Протягом перших 25–30 діб вегетації інтенсивність дихання стебел була
вище, ніж листків (рис. 1). Надалі відбувалось більш швидке зниження
дихальної активності стебел і у другій половині вегетації інтенсивність дихання
листків була вище, ніж стебел у 5–6 раз. Близьке до зафіксованого нами
співвідношення інтенсивності дихання цих органів протягом вегетації також
отримала К. Н. Голік у дослідах з ярою пшеницею [1].

В онтогенезі листка максимальна інтенсивність дихання спостерігалась у
перші декілька діб росту, потім відбувалось її зниження до відносно постійного
рівня, який зберігався до відмирання листка. Чим вище був розташований
листок, тим нижче був рівень відносної стабільності його дихального
газообміну.
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Рис. 1. Онтогенетичні зміни інтенсивності дихання окремих органів
рослин кукурудзи (мг СО2/г . годину).

Достатньо тісний взаємозв’язок спостерігався також між ярусом листка і
тривалістю періоду відносної стабільності їх інтенсивності дихання. У листків
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середніх і верхніх ярусів цей період був більшим, ніж у нижніх. Так у листків 4-
го ярусу він становив 3–4, 5-го – 10–12, 6-го – 20–22 доби. Листки нижніх і
середніх ярусів перед відмиранням збільшили інтенсивність дихання, тобто
відбувався сплеск їх дихальної активності. Очевидно це пов’язано з процесами
деструкції і реутилізації пластичних речовин у більш молоді органи, з більшою
атрагуючою здатністю. Величина цього сплеску зменшувалась із збільшенням
ярусу листка, а у листків 10-го ярусу він був відсутній взагалі.

Таке підсилення дихання листків при пожовтінні спостерігалось не
завжди і не у всіх об’єктів, що вивчались з цієї точки зору. Часто відмирання
листків відбувалось на фоні поступового зниження рівня дихального
газообміну [4, 5]. Скоріш за все сплеск дихальної активності листків, що
відмирають все ж існує, але його важко зафіксувати через нетривалість,
невелику вагу органів, що відмирають і обмежені можливості апаратури
газометрії.

Головко Т. К. і Семіхатова О. А. при вивченні дихання конюшини
червоної на другий рік вегетації прийшли до висновку, що онтогенетичні зміни
інтенсивності дихання окремого листка визначаються швидкістю його старіння
[2, 3]. Результати нашого дослідження вказують на правомірність такого
висновку.

Інтенсивність дихання волоті і качану на початку їх росту були
близькими до інтенсивності дихання листків, а потім відбувалось її швидке
зниження до фаз цвітіння волоті і качану.

Таким чином, на підставі проведеного дослідження було встановлено, що
інтенсивність дихання надземної частини кукурудзи в розрахунку на одиницю
сухої речовини протягом онтогенезу зменшувалась у відповідності до зниження
швидкості росту. Окремі органи відрізнялися за інтенсивністю дихання.
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Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка1

Державний ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою
«Кадетський корпус» ім. І. Г. Харитоненка2

Здоров’я підростаючого покоління визнається однією з важливих
проблем державного рівня. Негативні тенденції у стані здоров’я сучасної
молоді є наслідком збільшення несприятливого впливу комплексу факторів
ризику, серед яких одне із головних місць займають фактори, пов’язані з
навчанням. Перш за все, звертають на себе увагу інформаційне перевантаження
учнів і надмірна інтенсифікація навчального процесу, що пред’являє підвищені
вимоги до дитячого організму. Це збільшує ймовірність виникнення
«шкільних» хвороб, для попередження яких доцільно застосування системного
підходу до організації навчально-виховного процесу на основі даних
моніторингу функціонального стану учнівської молоді і аналізу діючих
факторів внутрішньошкільного середовища [1; 2]. Перспективним у цьому
відношенні визнається відновлення системи початкової спеціальної підготовки
хлопців-підлітків в умовах кадетських навчальних закладів, в яких
передбачається не тільки підвищення освітнього рівня і фізичного розвитку
дітей, а й їх етичного і естетичного виховання, особливо в сучасних умовах
зростаючої кризи духовних цінностей. Крім того, постійне перебування кадетів
в освітньому закладі інтернатного типу сприяє чіткому дотриманню режимних
елементів (тривалість занять, відпочинку, сну), організації раціонального
харчування, підвищенню рухової активності підлітків, що забезпечується
відповідною матеріальною базою освітнього закладу. Все це спрямовано на
формування у хлопців-підлітків морального і фізичного здоров’я, позитивної
мотивації до здорового способу життя [3].

Метою даної роботи було з’ясувати особливості морфофункціонального
стану хлопців-підлітків на початку їх навчання в умовах кадетського корпусу з
подальшим моніторингом фізичного і психічного розвитку, а також стану
здоров'я кадетів протягом всього періоду навчання в даному освітньому
закладі.

Дослідження проводилося на базі Державного ліцею-інтернату з
посиленою військово-фізичною підготовкою «Кадетський корпус»
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ім. І. Г. Харитоненка. Були обстежені хлопці-підлітки 13−15 років; всього
66 осіб. Визначались соматометричні (зріст і вага тіла) і фізіометричні (ЧСС,
АТ, ЖЄЛ, м’язова сила) показники, на основі яких розраховувались
адаптаційний потенціал (АП), життєвий індекс (ЖІ), силовий індекс (СІ), індекс
маси тіла (ІМТ).

За даними антропометрії довжина і маса тіла обстежених підлітків
загалом відповідає регіональним стандартам [4]. Розподіл учнів кадетського
корпусу за рівнем фізичного розвитку на основі індивідуальних
соматометричних показників характеризується найбільшою часткою серед
обстежених осіб із середнім фізичним розвитком – 68,2%; кількість підлітків
фізичний розвиток яких оцінений як високий і вище середнього, складали 4,5%
і 21,2% відповідно; хлопців із фізичним розвитком нижче середнього рівня
виявлено 6,1%. Осіб із низьким зростом серед обстеженого контингенту
протягом дослідження не виявлено. Серед обстежених чисельність осіб з
гармонійним фізичним розвитком складала 80,3%, з дисгармонійним розвитком
– 19,7 %: з надлишковою масою тіла − 10,6% осіб, а з її дефіцитом – 9,1%. Слід
звернути увагу, що за показником ІМТ 42,4% учнів мали масу тіла, яка
вважається оптимальною (ІМТ=20,1−25 кг/м2), тоді як у 54,5% осіб цей
показник свідчить про недостатню масу тіла і лише у 3% осіб маса тіла визнана
надлишковою.

Результати визначення функціональних показників серцево-судинної
системи (ЧСС та АТ) свідчать про відповідність цих характеристик
нормативним величинам більш, ніж у 90% випадків. Це обумовлює високі
адаптаційні можливості обстежених: за величиною адаптаційного потенціалу
(АП) у 95,5% осіб адаптацію оцінено як задовільну і у 4,5% учнів
спостерігається напруження механізмів адаптації. Проте слід зазначити, що
функціональні параметри дихальної і м’язової систем у більшості учнів
виявилися нижчими за нормативні. Це негативно позначилось на величині
життєвого (ЖІ − ЖЄЛ, мл/маса, кг) і силового (СІ − м’язова сила
кисті, кг/маса тіла, кг) індексів. Життєвий індекс оцінено як відхилення у 83,3%
осіб, а силовий індекс – 78,8% кадетів.

Таким чином, результати проведеного дослідження свідчать про
наявність деяких морфофункціональних відхилень у хлопців-підлітків 13–15
річного віку на початковому етапі їх навчання в кадетському корпусі, що
можливо є наслідком недостатньої рухової активності і фізичних навантажень,
нераціональним харчуванням тощо. Отримані дані можуть бути використані
для проведення порівняльного аналізу функціонального стану і здоров’я кадетів
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в процесі їх навчання, оцінки впливу окремих факторів навчального
середовища, з метою своєчасної корекції в системі організації навчально-
виховного процесу відповідно адаптаційним можливостям кожного учня.
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ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СИТУАЦІЯ ЩОДО ТУБЕРКУЛЬОЗУ
У ШОСТКІНСЬКОМУ РАЙОНІ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Пташенчук О.О., Корх Я.А.
Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка

На території нашої області щорічно виявляється близько 700 хворих на
туберкульоз. На 1 січня 2013 р. на диспансерному обліку знаходилося 13059
осіб, із них 1464 особи з активною формою туберкульозу.

Протягом 2012 р. в Сумській області вперше був виявлений 651 хворий
на туберкульоз. За рейтинговою оцінкою захворюваності на туберкульоз у 2012
р. Сумська область мала показники нижчі, ніж середні в державі: 56,6 на 100
тис. населення області проти 68,1 в Україні відповідно [3].

У 2011 р. найвищий показник захворюваності на туберкульоз серед
районів Сумської області спостерігався у Шосткінському районі – 74,4 на 100
тис. населення при загальнообласному показнику – 57,2 на 100 тис.Також
високі показники зафіксовані у Краснопільському (73,1 на 100 тис. населення),
Глухівському (64,9), Ямпільському (61,6) та Путивльському (60,6) районах.

Лідером по захворюваності на туберкульоз у 2012 р. став Ямпільський
район, збільшивши відповідний показник майже вдвічі – 105,4 на 100 тис.
населення. Високі показники захворюваності знову спостерігалися в
Путивльському (81,7) та Краснопільському (73,7) районах. Дуже зросли
показники захворюваності у Білопільському (75,4), Буринському (62,6)
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Лебединському (66,1), С.– Будському (73,9) та Тростянецькому (64,3) районах.
Середній показник для Сумської області при цьому складав 56,6 на 100 тис.
населення.

Одночасно з цим у порівнянні з 2011 р. спостерігається різке зниження
даного показника в Глухівському (з 64,9 у 2011 р. до 42,1 – у 2012 р.) та
Шосткінському (з 74,4 до 60,1 відповідно) районах.

У 2011 та 2012 рр. у Шосткінському районі захворюваність на
деструктивні форми туберкульозу була нижчою в порівнянні з
середньообласними показниками: 6,9 та 5,9 на 100 тис. населення проти 15,1 та
15,9 відповідно.

Разом із тим у Шосткінському районі у 2012 рр. спостерігається
найнижчий показник серед районів області щодо кількості профілактичних
обстежень методом флюорографії – 552,3 на 1 тис. дорослого населення
(середній відповідний показник по області складає 651,6). Хочеться
сподіватися, що низькі показники Шосткінського району 2012 р. щодо
захворюваності та деструктивних форм туберкульозу – це наслідок гарної
профілактичної роботи, а не зниження кількості діагностичних досліджень чи
штучного покращення показників [3].

Аналіз динаміки захворюваності на туберкульоз показав поступове
зниження даного показника по Україні протягом 2007-2011 рр. і невелике
підвищення у 2012 р. Разом із тим показники захворюваності на туберкульоз у
Сумській області протягом останніх двох років дещо зросли: з 51,0 на 100 тис. у
2010 р. до 57,2 і 56,6 у 2011 та 2012 рр. відповідно. Однак, при цьому середні
показники по Сумській області все одно залишаються нижчими за
загальноукраїнські (рис. 1) [5].

Зовсім інша картина спостерігається у Шосткінському районі: постійне
значне зростання даного показника з 2007 по 2011 рік: 50,2 на 100 тис.
населення у 2007 р., 57,3 – у 2008 р., 59,7 – у 2009 р., 69,7 – у 2010 р. та 74,4 – у
2011 р.. При чому, починаючи з 2008 р. захворюваність на туберкульоз в
Шосткінському районі є вищою, ніж в середньому по Сумській області, а в
2010 та 2011 рр. ці показники є навіть вищими за загальноукраїнські (69,7 та
74,4 проти 68,4 та 67,2 на 100 тис. населення відповідно) (рис. 1). Важко
пояснити різке зниження захворюваності в даному районі у 2012 р. до 60,1 на
100 тис. населення, що потребує наступного вивчення та моніторингу.

Високі показники захворюваності у Шосткінському районі Сумської
області можна певною мірою пояснити специфікою даного району: близьким
сусідством Шосткінської виправної колонії № 66 (с. Гамаліївка в 6 км від
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м. Шостка); великою кількість працюючих підприємств важкої промисловості,
які забруднюють атмосферу; близьким розташуванням кордонів з Росією та
Білоруссю; великою кількість непрацюючих мешканців міста, які знаходять
роботу за кордоном, та яких важко охопити профілактичними медоглядами
тощо.

Рис. 1. Динаміка захворюваності на туберкульоз в Україні, Сумській області та
Шосткінському районі протягом 2007–2012 рр.

Структура захворюваності на туберкульоз. При порівнянні показників
захворюваності на туберкульоз міських та сільських жителів Сумської області
та Шосткінського району було з’ясовано, що кожного року відповідні
показники серед сільських мешканців вищі, що відповідає загальноукраїнській
картині. Так, у 2011 р. показник захворюваності на туберкульоз у сільських
мешканців України складав 70,4 на 100 тис. населення проти 65,8 у містян; У
Сумській області 58,6 проти 56,52; у Шосткінському районі – 88,6 проти 72,02
відповідно.

Причиною цього є несвоєчасне раннє виявлення туберкульозу в селян. У
багатьох сільських мешканців хворобу виявляють у занедбаному стані, що є
причиною створення великого резервуару тубінфекції в сільській місцевості.
Крім того, ускладнення доїзду хворих до лікувально-профілактичних установ
районів та області, несвоєчасне й нерегулярне проходження профілактичних
флюорографічних обстежень населення, гірші побутові умови, низький
матеріальний і життєвий рівень спричинюють підвищення захворюваності на
туберкульоз у сільській місцевості [4].
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У 2012 р. соціальна структура вперше виявлених хворих на туберкульоз у
Сумській області, як і приблизно в минулі роки, була наступною: на першому
місці знаходяться непрацюючі працездатного віку – 51,8%, робітники – 14,7%,
пенсіонери – 12,9%, зареєстровані в інших відомствах – 4,0%, студенти – 3,5%,
службовці – 3,2%, медичні працівники – 1,8%, інші особи – 3,0%. Аналогічних
даних по Шосткінському району ми не знайшли, але, очевидно, що тенденції
мають бути схожими [1].

Щодо 51,8% непрацюючих осіб, то вони – не обов’язково безхатченки. В
цю цифру потрапляють і ті, хто працює, не укладаючи контрактів, а зарплату
отримують в конвертах. Подібних робітників важко охопити профілактичними
флюорографічними обстеженнями, що і находить своє відображення у високих
показниках захворюваності. Пацієнтські організації давно намагаються
привернути увагу держави до того, як змінився контингент, хто все частіше
стає жертвою палички Коха. На їх думку, давно слід змінити стратегію та
тактику профілактичної і лікувальної роботи, направлену перш за все на групи
ризику, асоціальні групи, тоді як допомоги потребують співробітники
бюджетної сфери, в тому числі медики, підприємці, робітники агрофірм,
пенсіонери та студенти.

Показники смертності. З огляду на статистичні дані, починаючи з 2008
р. спостерігається поступове зниження показників смертності від туберкульозу
як в Україні, так і в Сумській області: з 22,4 на 100 тис. населення до 15,4 в
Україні та з 24,0 до 15,2 в Сумській області відповідно (рис. 2). При цьому
середні показники смертності по області є стабільно вищими за
загальноукраїнські.

На фоні цієї загальної картини зниження смертності від туберкульозу в
Шосткінському районі протягом вказаного періоду спостерігається значне та
постійне зростання цього показника: 12,1 на 100 тис. у 2007 р., 16,8 – у 2008 р.,
18,5 – у 2010 р., 18,7 – 2011 р., 19,8 – у 2012 р. Високий рівень смертності від
туберкульозу в Шосткінському районі можна, знов таки, пояснити специфікою
даного району, несвідомим ставленням населення до власного здоров’я,
оскільки частина хворих перериває основний курс лікування в зв’язку з
побутовим пияцтвом та наркоманією, інші самовільно залишають стаціонар,
категорично відмовляються від лікування (таких у Шосткінському районі в
2010 р. зафіксовано 3,7%).

Загальний відсоток пацієнтів у Шосткінському районі, лікування яких
виявилося невдалим, у 2011 році складає 15,4.
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Рис. 2. Смертність від туберкульозу в Україні, Сумській області та
Шосткінському районі (2007–2012 рр.)

В області затверджено 87,0 штатних посад лікарів-фтизіатрів, зайнято
80,5. Відсоток укомплектування складає 92,5%, серед них 22 особи (33,8%)
пенсійного віку. Протягом 2 років відсутні лікарі-фтизіатри в С.–Будському та
Ямпільському районах, а у Краснопільському – навіть 9. Забезпеченість
медичними сестрами 95%. У Шосткінському районі працює 7 лікарів-
фтизіатрів, 2 з яких – пенсійного віку. Через недостатнє фінансування заклади
лише на 50% забезпечені медичним обладнанням у відповідності до Табелю
оснащення. Санітарно-гігієнічним вимогам відповідають 80% закладів охорони
здоров’я області, що надають допомогу хворим на туберкульоз [1, 2, 6].

Стаціонарна допомога хворим на туберкульоз області надається
Сумським обласним (зі стаціонаром на 250 ліжок) та Шосткінським (на 115
ліжок) протитуберкульозними диспансерами, 7 відділеннями центральних
районних лікарень на 570 тубліжках (що на 10 ліжок менше, ніж в 2011 р.).
Протягом року в Сумській області проліковано 1827 хворих. Для лікування
хворих на туберкульоз дітей області в Сумській міській дитячій лікарні
функціонує відділення на 25 ліжок. Шосткінський обласний дитячий
протитуберкульозний санаторій розраховано на 110 тубліжок.

За 9 показниками протитуберкульозної роботи Шосткінський район за
підсумками роботи в 2012 р. зайняв 9-е рейтингове місце серед 18-ти по
Сумській області.

Необхідно посилити просвітницьку та профілактичну роботу щодо
проведення флюорографічних обстежень дорослого населення з метою
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раннього виявлення туберкульозу та запобігання збільшенню вперше
виявлених деструктивних форм туберкульозу.
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РОЛЬ ЭКОТОКСИКАНТОВ В ИЗМЕНЕНИИ КАТАБОЛИЗМА
ТЕСТОСТЕРОНА У ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ЖИВОТНЫХ

Шарафетдинова Л.М.1, Хусниддинова У.Б.1, Абдувалиев А.А.2,
Латыпова Э.А.¹, Гильдиева М.С.3

1Национальный Университет, г. Ташкент; 2Межвузовская научно-
исследовательская лаборатория Ташкентской медицинской Академии, г.

Ташкент; 3Республиканский онкологический научный центр МЗ Республики
Узбекистан, г.Ташкент

Ключевым и конечным этапом синтеза эстрогенов является конверсия
андростендиона до эстрона и конверсия тестостерона до эстрадиола,
катализируемая ферментом ароматазой (эстрогенсинтетазой). Интерес к
данному ферменту обусловлен его способностью влиять на локальный уровень
эстрогена в ткани молочной железы. В норме ароматазная активность выявлена
в жировой ткани, в фибробластах кожи, в строме и паренхиме ткани молочной
железы, в плаценте, мышечной и костной ткани, в гонадах [1].

Ген ароматазы человека локализуется на 15-й хромосоме и содержит 10
экзонов, только 9 из которых кодирующие. Ароматаза является
цитохромзависимым ферментом и обозначается как CYP19. В большинстве
опухолей молочных желез уровни эстрогена модулируют рост опухоли и
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зависят от активности СYP19. Следует отметить, что активность фермента
ароматазы является маркером активности канцерогенных процессов.
Активность ароматазы обнаруживается в 60-70% опухолей молочных желез [2].
Локальное образование эстрогенов в гормонозависимых тканях следует
рассматривать как важный детерминирующий фактор эстроген-
индуцированного канцерогенеза, а повышенная активность ароматазы в
опухоли может являться неблагоприятным прогностическим критерием при
злокачественных новообразованиях.

Целью настоящего исследования явилось изучение действия
экотоксикантов на изменение содержания тестостерона в сыворотке крови
экспериментальных животных.

Рис. 1. Результаты изменения содержания гормона тестостерона в сыворотке
крови экспериментальных животных после введения экотоксикантов. Группа I

– введение NaNO3 (1,2 мг/кг, 30 введений), группа II - KNO2 (30 мг/кг, 30
введений), группа III – совместное введение NaNO3+KNO2 (1,2 мг/кг + 30 мг/кг,

30 введений), группа IV – контроль

Экспериментальным животным было проведено введение в течение 30
дней экотоксикантов NaNO3 (1,2 мг/кг, группа I), KNO2 (30 мг/кг, группа II),
совместное введение NaNO3+KNO2 – группа III, группу IV составили
контрольные животные, которым было проведено введение растворителя
(физиологический раствор) в объеме и режимах опытных групп. Определение
тестостерона в сыворотке крови экспериментальных животных проводили с
помощью коммерческих наборов для твердофазного иммуноферментного
исследования.

На рис. 1 показаны результаты изменения содержания гормона
тестостерона в сыворотке крови экспериментальных животных после введения
экотоксикантов.
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Использование NaNO3 (группа I) вызвало значительное увеличение
содержания тестостерона в сыворотке крови до уровня 62,0±4,34 нмоль/л.
Введение экспериментальным животным KNO2 (группа II) не привело к
статистически достоверному отличию содержания гормона по сравнению с
контрольной группой IV. Совместное использование NaNO3+KNO2

продемонстрировало, как и в случае с группой I, значительное увеличение
уровня тестостерона – 63,0±4,41 нмоль/л. При этом, учитывая результаты
определения стероидного статуса в опытной группе II, повышение уровня
гормона в группе III следует отнести за счет воздействия NaNO3.

Заключение. Введение экспериментальным животным NaNO3 в дозе 1,2
мг/кг индуцирует нарушение катаболизма тестостерона, что приводит к
повышению уровня содержания гормона в сыворотке периферической крови.
Это может служить демонстрацией сигнального пути индукции канцерогенеза
экотоксикантами.
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АНАТОМО-МОРФОЛОГІЧНОЇ ОСОБЛИВОСТІ БУДОВИ
ЛИСТКА У ДЕЯКИХ ВИДІВ РОСЛИН, ЩО ЗРОСТАЮТЬ В УМОВАХ

НЕДОСТАТНЬОГО ЗВОЛОЖЕННЯ

Солодовник А.А., Закорко Н.Г.
Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка

Оригінальні дані анатомічної будови листків 9 видів ксерофітних рослин
(представники родин Poaceae, Asteraceae, Euphorbiaceae, Scrophulariаceae,
Lamiaceae), аналіз яких свідчить про їх пристосованість до дефіциту вологи це:
форма клітин епідерми, товщина кутикули, наявність волосків, характер
опушення, розподіл клітин гіподерми.

Дослідження підтвердили, що кутикула є у всіх видів, які ми вивчали,
проте виміри її показали найбільш товстий шар у Stipa capillata – 9,75 мкм,
Festuca cinerea – 6,75 мкм, Verbаscum phlomoides – 4,87 мкм; найменші у
Leymus arenarius – 1,62 мкм, решта видів мають однаковий за товщиною шар
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кутикули – 3,25 мкм. Навність кутикули говорить про пристосованість видів
до умов дефіциту вологи. Найбільш розвинена кутикула у рослин
посушливих місцевостей, у яких вона є одним із важливих пристосувань для
зменшення непродуктивного випаровування води. За формою клітин
епідерми на поперечному розрізі всі вивчені види розділилися на дві групи.
До першої належить більшість вивчених рослин, у яких клітини верхньої
епідерми овальної форми,  і лише у двох видів –  Ceneraria  maritime  та
Euphorbia variegatum, епідерма представлена клітинами неправильної форми
[2,  3,  7].  Нижня епідерма у більшості вивчених видів складається з клітин
неправильної форми, і лише три види мають клітини овальної форми. У
чотирьох досліджуваних видів виявлені трихоми, що можуть бути віднесені
як до морфологічних так і до анатомічних ознак. Трихоми є
багатоклітинними покрівельними, зірчастими, галузистими, а також
залозистими. Покривають вони як адаксіальну так і абаксіальну сторони
листка у Cineraria maritime, Artemisia  vulgaris. Найбільш інтенсивне
опушення у Verbascum phlomoіdes. Це також пристосування до умов
існування. Спостерігається така закономірність: у рослин з незначно
розвиненою кутикулою, – розвинене інтенсивне опушення.

У трьох вивчених нами видів Stipa capillata, Festuca cinerea, Festuca
valesiaca виявлений один ряд однорідних клітин гіподерми приблизно
однакових за розмірами, що свідчить про підсилення механічних
властивостей епідерми, а також водоутримуючу здатність, що є важливим в
умовах недостатньої зволоженості. У всіх вивчених нами видів основна
тканина листка – мезофіл – як у представників однодольних, так і
дводольних не диференційований на палісадний і губчастий, а є однорідним,
що являється пристосувальною ознакою. Механічна тканина у всіх
досліджуваних нами видів представлена коленхімою і склеренхімою, а лише
у Verbascum phlomoides зустрічається особливий тип механічної тканини –
склереїди. Склеренхіма розташована як з адаксіальної, так і з абаксіальної
сторони листка в обкладці провідного пучка [1, 5, 3, 7]. В посушливих
умовах клітини механічних тканин підсихають і дають змогу листку
закручуватись в трубочку, а у вологу погоду клітини відновлюють тургор, і
листкова пластинка знову розгортається – це пристосування до зменшення
транспірації в умовах  дефіциту вологи. Шарнірні або моторні клітини, які
розташовані у основі вигину листкової пластинки у Stipa capillata, при втраті
тургору дають змогу листку скручуватись у трубку,  і тоді продихи
виявляються ізольованими від навколишнього сухого повітря в середині
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замкнутої порожнини, де за допомогою транспірації створююється
підвищена вологість. Це явище спостерігається у сухі і жаркі години дня. У
вологу погоду клітини епідерми відновлюють тургор, і листкова пластинка
знову розгортається. Провідні пучки – колатерального типу, лише у Festuca
cinerea пучок амфівазального типу. У всіх досліджуваних видів листки
прості.  У більшості з суцільною листковою пластинкою,  а у Artemіsia
vulgaris простий листок з розчленованою пластинкою. Розміри за довжиною
листка варіюють від 10 до 300 мм, за шириною: від 1 до 25 мм, за товщиною
– від 1 до 2 мм. Виражене  опушення наявне у Cineraria maritime, Artemіsia
vulgaris, Verbаscum phlomoіdes, незначне у Stipa capillata ( 2–3 волоски в полі
зору мікроскопа), у інших представників опушення відсутнє.

Таким чином, досліджувані нами листки мають загальний план будови:
верхня і нижня епідерма, між ними знаходиться основна, механічна і провідна
тканини. У всіх вивчених зразків виявлені основні особливості в будові: це
наявність однорідного мезофілу незалежно від таксономічного положення. Інші
ж особливості дають різноманітну картину – це і форма клітин епідерми, і
наявність кутикули, і її товщина, і розподіл трихом та їх типи. Виявлена така
закономірність: чим тонший шар кутикули, тим більш розвинене опушення.
Розподіл механічних або арматурних тканин також по-своєму характеризують
вивчені нами види. Так у більшості є склеренхіма і коленхіма, крім Artemіsia
vulgaris і Euphorbia variegatum – де коленхіма відсутня, а ось у Verbаscum
phlomoіdes є коленхіма, склеренхіма та склереїди. Наявність гіподерми – це
один із факторів адаптації до умов непродуктивного випаровування вологи.
Нами виявлені амфівазільний тип провідного пучка, що в листковій пластинці
зустрічається дуже рідко. Наявність шарнірних або моторних клітин у Stipa
capillata є ще одним з факторів пристосувань до дефіциту вологи.
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МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ОЦІНЮВАННЯ СОРТІВ/ ГІБРИДІВ ОГІРКА ЗА
ВПЛИВОМ НА ІНТЕНСИВНІСТЬ ПРОПАГУЛОУТВОРЕННЯ

ФІТОПАТОГЕННИХ МІКРОМІЦЕТІВ

Стерлікова О.М.
Інститут агроекології і природокористування НААН, м. Київ

В останні десятиліття збереження природного середовища розглядається
як головна умова соціально-економічного прогресу. Захист рослин від хвороб
визначає стабільність сільськогосподарського виробництва, яке покликане
забезпечити населення доброякісними продуктами харчування та здоровим
середовищем проживання. Створення сортів і гібридів культурних рослин,
стійких проти комплексу шкідливих організмів, є одним із актуальних завдань,
це пов’язано із завданнями охорони природного середовища від забруднення і
підвищення рентабельності рослинництва.

Важливим чинником поширення фітопатогенних грибів в ареалі
виробництва культурних рослин є їх сприйнятливість. Гриби колонізують
сприйнятливі рослини набагато швидше, ніж стійкі та інтенсивніше утворюють
спори [1]. Вирощування сприйнятливих сортів стає гарним поживним
середовищем для великого різноманіття фітопатогенів, а надмірне
використання хімічних засобів захисту рослин та мінеральних добрив
призводить до формування резистентних патотипів, поширення епіфітотій, до
накопичення в агроценозах токсичних залишків, зменшення чисельності
корисної мікробіоти, що призводить до порушення нормального
функціонування та відновлення агроекосистем.

Традиційні методи селекції забезпечують лише оцінку сорту за
імунологічними реакціями рослин у відповідь на зараження фітопатогенними
грибами некротрофного типу живлення, але не передбачають оцінювання сорту
за впливом на інтенсивність пропагулоутворення грибів, оскільки бал ураження
рослин не завжди відповідає результатам їх оцінки за чисельністю інфекційних
структур фітопатогенних грибів.

У зв'язку із цим було розроблено методику оцінювання різних сортів/
гібридів огірка за впливом на інтенсивність пропагулоутворення
фітопатогенних грибів некротрофного типу живлення [2]. Вона включає
методи стерилізації насіння різних за стійкістю сортів/ гібридів огірка,
пророщування насіння у вологих камерах до утворення зародкових корінців,
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приготування спорової суспензії, інокуляцію проростків суспензією конідій
гриба, інкубування інокульованих рослин за оптимальних для розвитку гриба
умов та підрахунок спор за загальновизнаною методикою у лічильній камері
Горяєва-Тома.

Критерієм оцінки сорту/ гібриду є кількість пропагул фітопатогенних
грибів, що утворились під їх впливом. Основним показником екологічної
безпеки сорту/гібриду є інтенсивність спороутворення у порівнянні з
оптимальною концентрацією спор, що використовують для створення штучних
інфекційних фонів. Всі сорти/гібриди, що здатні стримувати формування
інфекційних структур, є екологічно безпечними і тому перспективними для
вирощування, а ті що стимулюють – екологічно небезпечними.

Використання розробленої методики, забезпечує виявлення
сортів/гібридів огірка, які здатні стримувати накопичення інфекційних структур
фітопатогенних грибів в агрофітоценозах України. Вирощування таких
сортів/гібридів знизить кількість і спектр хімічних засобів захисту рослин в
агрофітоценозах, що підвищить врожайність, екологічну чистоту і якість
продукції.

Список використаних джерел
1. Тарр С. Основы патологии растений / С. Тарр. – М. : Мир, 1975. – 587 с.  2. Пат. 57035
Україна, МПК А 01 G 1/04 (2011.01). Спосіб визначення впливу сортів та гібридів огірка на
інтенсивність спороутворення фітопатогенних грибів / А. І. Парфенюк, О.  М.  Чміль;
власник Інститут агроекології УААН. – № u 2010 08278; заявл. 02.07.2010; опубл.
10.02.2011, Бюл. № 3.

ОСОБЛИВОСТІ АНДРОГЕННОГО І ЛІПІДНОГО ПРОФІЛЮ КРОВІ
ТА РИЗИК РОЗВИТКУ АТЕРОСКЛЕРОЗУ У ЖІНОК З РІЗНИМ

РЕПРОДУКТИВНИМ СТАТУСОМ

Супрун І.М.
Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка

Вікові зміни репродуктивного статусу жінки обумовлюються
фізіологічними перебудовами ряду ендокринних функцій, асоціюються зі
змінами у ліпідному спектрі крові та мають відношення до підвищеного ризику
розвитку атеросклеротичного процесу в організмі жінки.
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Мета дослідження – вивчити особливості андрогенного та ліпідного
профілю крові у жінок з кардіалгіями в репродуктивному віці, в періоді пери- та
постменопаузи.

  Показники концентрації вільного тестостерону, дегідроепіандростерон
сульфату (ДГЕАс) та загального холестеролу (ХС) були вивчені у жінок з
кардіалгіями, які перебували у репродуктивному віці (гр. 1, 35,7±1,4 р., n=20), у
перименопаузі (гр. 2, 47,7±0,4 р., n=20) та постменопаузі (гр. 3, 60,9±1,1 р.,
n=20). Застосовували ферментативний, імуноферментний та статистичний
методи дослідження.

  Середній показник концентрації вільного тестостерону в крові жінок гр. 3
(1,07±0,09 пг/мл) був достовірно нижчим, ніж в гр. 1 (1,87±0,09 пг/мл) та гр. 2
(1,88±0,11пг/мл). Подібна особливість була характерною і для середнього
показника концентрації ДГЕАс, який становив в крові жінок гр. 3 – 0,47±0,05
мкг/мл, гр. 2 – 0,68±0,06 мкг/мл та гр. 1 – 1,0±0,10мкг/мл. Достовірно більші
рівні холестеролемії були зафіксовані в гр. 3 (6,43±0,29ммоль/л) та гр. 2
(6,53±0,20 ммоль/л) у порівнянні з гр. 1 (5,34±0,18ммоль/л). Кореляційний
аналіз показав наявність у жінок досліджуваної когорти значущого негативного
зв’язку показників концентрації андрогенів крові та позитивного зв’язку
показника концентрації ХС з віком.

Висновок: встановлені вікові зміни андрогенного та ліпідного профілю
крові жінок можуть розглядатися як такі, що мають проатерогенну
спрямованість.

ПОШИРЕНІСТЬ ВРОДЖЕНОЇ І СПАДКОВОЇ ПАТОЛОГІЇ
СЕРЕД НОВОНАРОДЖЕНИХ М. ШОСТКИ І

ШОСТКІНСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Торяник В.М.
Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка

Вроджена та спадкова патологія є серйозною медичною і соціальною
проблемою не лише в Україні, але й в усьому світі, не дивлячись навіть на
значні успіхи у вивченні генетичних основ її виникнення і поширення в
популяціях. За останні десятиріччя ця проблема набула особливої соціально-
медичної значущості через те, що значно зросла питома вага вроджених вад
розвитку (ВВР) в структурі причин перинатальних та неонатальних
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захворювань та смертності новонароджених. У світі щорічно 2,5–3% усіх но-
вонароджених мають різні вади розвитку, зокрема майже 1% мають генні
хвороби, приблизно 0,8% – хромосомні синдроми, 1,5–2% – ВВР. Частота ВВР
зростає з віком і у 10 років може становити 5–7% за рахунок не виявлених
одразу після народження аномалій розвитку органів слуху, зору, нервової та
ендокринної систем [1].

Причинами ВВР можуть бути спадкові й екзогенні фактори; окрему групу
становлять мультифакторіальні ВВР. До спадкових факторів належать генні,
хромосомні та геномні мутації, до екзогенних – різні фактори фізичного
(йонізуюча радіація), хімічного (ліки, куріння, алкоголь, дефіцит вітамінів і
мікроелементів), біологічного (червінка, цитомегаловірус) характеру. Усі ці
фактори називають тератогенними, оскільки вони пошкоджують клітини на
ранніх стадіях ембріогенезу або спричинюють в них мутації. Завдяки
вітчизняним дослідникам (П. Г. Світлов) стало відомо, що в певні періоди
(критичні) чутливість плоду до дії тератогенів особливо висока. Найбільш
небезпечними (критичними) періодами є кінець І і початок ІІ тижня, а також
середини ІІІ і VІ тижнів. Водночас відомо, що кожний орган у процесі
ембріогенезу має свій тератогенний термінаційний період. У вивчення цих
періодів суттєвий внесок зробили вітчизняні науковці – Г. І. Лазюк, І. Р.
Бариляк [3].

В Україні щорічно 5–8% новонароджених з’являються з тими чи іншими
вродженими і спадковими дефектами (зокрема, у абсолютно здорових молодих
людей ризик народження неповноцінної дитини становить 5%), із них близько
2% мають тяжку патологію, не рідко несумісну з життям – майже 40% ранньої
дитячої смертності обумовлено генетичною патологією, і це 2-ге місце в
структурі дитячої смертності [2]. Якщо враховувати також, що можливості
хірургічної корекції багатьох вад,  які перебігають з розумовою відсталістю,  є
малоперспективними, то нагальною стає необхідність розробки комплексу
заходів, спрямованих на профілактику цих захворювань. Найбільш діючими
методами профілактики вродженої і спадкової патології є медико-генетичне
консультування і перинатальна діагностика. А це вказує на те, що дослідження
стану популяційного здоров’я населення України і окремих її регіонів та
ефективності діяльності медико-генетичної служби України в цілому і що
називається на місцях щодо контролю та профілактики вродженої і спадкової
патології залишаються актуальними.

Місто Шостка і Шосткінский район розташовані на півночі Сумської
області. Населення міста на кінець 2012 р. становило 79 727 осіб,  району –
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приблизно 111340 осіб. Демографічна ситуація у м. Шостці і Шосткінському
районі та її динаміка в цілому відповідає показникам Сумської області і
характеризується від’ємним природним приростом населення за рахунок
переважання смертності над народжуваністю. Однак, динаміка природного
приросту протягом 2000–2012 рр. є позитивною, тобто характеризуючись в усі
роки досліджуваного періоду від’ємними значеннями, природний приріст з
2005 р. зріс майже на 42%.

Результати вивчення рівня поширеності ВВР серед
новонароджених/живонароджених м. Шостки і Шосткінського р-ну у 2000–
2012 рр. показали, що у 2000 р. у м. Шостці та Шосткінському районі частота
вроджених вад розвитку та спадкової патології у новонароджених мала
максимальні значення – 26 дітей з 680, тобто 38,23 на 1000 живонароджених
дітей. І цей показник перевищував середньообласний на 26,9% і
середньоукраїнський – на 8,6%. Суттєво більшим – у 1,4 рази, був рівень
вродженої і спадкової патології серед новонароджених/живонароджених
порівно із Сумською областю та Україною і у 2005 р. З 2006 р. випадки ВВР та
спадкової патології серед новонароджених м. Шостки і Шосткінського району
порівняно з Сумською областю і Україною навпаки порідшали – в середньому
на 5 з 1000 народжених живими. Загальна динаміка поширеності ВВР та
спадкової патології серед новонароджених/живонароджених у Шосткінській
ЦРЛ була позитивною і призвела до зниження частоти випадків даної патології
з 2000 більш, ніж удвічі. Аналогічною була ситуація і в Сумській області, і в
Україні загалом, що, насамперед, пояснюється розвитком і поліпшенням роботи
медико-генетичної служби України.

Структура вродженої та спадкової патології новонароджених/живо
народжених була представлена 14-ма нозологічними одиницями. В усі роки
досліджуваного періоду фіксувалися ВВР та деформації кістково-м’язової
системи, найчастіше – клишоногість. ВВР системи органів кровообігу у
новонароджених/живонароджених були відсутні лише у 2008 році, а
сечостатевої системи – лише у 2010 році, причому протягом більшості років
виявлявся крипторхізм,  гіпоспадія, розщеплення губи та піднебіння. ВВР
нервової системи та хромосомні синдроми виявлялися п’ять разів – найчастіше
це була гідроцефалія та синдром Дауна. Множинні вади розвитку
спостерігалися у 2003, 2004, 2008 та 2010 роках, ВВР органів травлення – у
2002, 2005 та 2010 роках. ВВР органів дихання у вигляді гіпоплазії легень та
синдрому Крузона  були зафіксовані лише у 2007 р., деформації черевної стінки
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– лише у 2004 р. у вигляді пуповинної грижі, синдром Пфайфера – лише у 2001
р., а адреногенітальний синдром – лише у 2009 році.

У структурі ВВР новонароджених/живонароджених протягом більшості
досліджуваних років перше місце посідали аномалії кістково-м`язової системи.
Питома вага ВВР нервової системи у загальній структурі була найвищою у
2004 р. – 3%, найнижчою – у 2006 р. – 1,45%. Питома вага ВВР ока, вуха,
обличчя спочатку зростала з майже 3% у 2000 р. до 3,3% у 2002 р., потім
знижувалася – у 2010 р. до 1,4%, тобто майже вдвічі. Поширеність вроджених
вад серця мала найвищий рівень у 2000 році, і до 2010 р. знизилася більш, ніж у
2 рази. Питома вага ВВР органів травлення у загальній структурі вродженої та
спадкової патології новонароджених/живонароджених в роки їх виявлення
змінювалася в бік зменшення, але незначно. В той же час питома вага ВВР
сечостатевої системи значно коливалася, зменшуючись протягом року з 2000 р.
в 1,6 рази, потім зростаючи до 2003 р. в 1,8 рази, потім знову знижуючись до
2007 р. у 2,75 рази, потім зростаючи протягом року в 1,75 рази і знову
знижуючись у 2009 р. у 2,3 рази. Значними коливаннями по роках
характеризувалася і питома вага  ВВР та деформацій кістково-м`язової системи,
однак характеризувалася загальною тенденцією до зниження – протягом
досліджуваного періоду в 1,75 рази.

Як зазначалося вище, хромосомна патологія у новонароджених/
живонароджених була зафіксована у 2001, 2002, 2003, 2005 2007 та 2010 рр.,
причому в усі роки, крім 2002 р. вона була представлена синдромом Дауна. У
2002 р. 5,9% становив синдром Дауна, 5,8% – синдром Шерешевського–
Тернера. Найбільшою питома вага хромосомної патології у загальній
структурі вродженої та спадкової патології новонароджених/
живонароджених м. Шостки і Шосткінського р-ну була у 2007 р. – 4%, у 2012
цей показник становив 2,75%.

Отже, динаміка випадків ВВР та спадкової патології серед
новонароджених/живонароджених м. Шостки та Шосткінського району
протягом досліджуваного періоду характеризувалася тенденцією до зниження.
Це пояснюється покращенням у Шосткінській ЦРЛ виявляємості вад у
перинатальному періоді за рахунок УЗД вагітних, біохімічного перинатального
скринінгу, амніоцентезу та преконцепційної профілактики. У подальшому
ефективність попередження вродженої і спадкової патології у
новонароджених/живонароджених м. Шостки та Шосткінського району буде
залежати від системи профілактичних заходів, спрямованих на:
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1. Широке впровадження преконцепційної профілактики шляхом
підсилення нагляду відповідних служб міста за дотриманням санітарного
законодавства у комунальному та професійному середовищі, а також –
контролю за забрудненням довкілля; створення освітніх матеріалів (програм)
для населення щодо профілактики вродженої та спадкової патології;
забезпечення пропаганди методів та засобів первинної профілактики хвороб
генетичної етіології у засобах масової інформації; проведення семінарів з
питань преконцепційної профілактики спадкової патології для акушер-
гінекологів, неонатологів, педіатрів, сімейних лікарів, дільничних терапевтів.

2. Удосконалення діяльності служб перинатальної діагностики:
забезпечення служб УЗД району кваліфікованими кадрами та сучасними
технічними ресурсами; забезпечення обов’язкового проведення масового
ультразвукового скринінгу вагітних у встановлені терміни; активне
формування селективного потоку хворих та своєчасне направлення їх у медико-
генетичний кабінет для консультування; створення на основі даних УЗД
уніфікованого комп’ютерного реєстру вродженої патології плоду та інших
генетичних порушень на базі медико-генетичного кабінету з використанням
єдиної міжнародної класифікації [4].
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ОЦІНКА ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ СТУДЕНТІВ-ПЕРШОКУРСНИКІВ
м. КОЛОМИЯ (ЗА АНТРОПОМЕТРИЧНИМИ ПОКАЗНИКАМИ)

Язловицька Л.С., Грещук Р.А.
Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича

Підвищення адаптивних можливостей організму під час адаптації до
комплексу факторів специфічних для навчання у вузі, особливо в умовно критичні
вікові періоди, являє собою багаторівневий соціально-психологічний процес і
супроводжується значною напругою компенсаторно-пристосувальних систем
організму студента. У студентському періоді життя можна виділити період гострої
адаптації (1–2 курси навчання у вузі). Його тривалість визначається
індивідуальними особливостями студента (інтелектуальні здібності, здоров’я,
психологічні особливості особистості, матеріальна забезпеченість, тощо). Особи
16–17-річного віку, потрапляючи у студентські навчальні групи, починають
відчувати на собі вплив низки соціальних чинників психічного та
психофізіологічного характеру, що в свою чергу може порушувати фізіологічний
стан організму та погіршувати показники стану здоров'я.

Об’єктивним показником стану фізичного здоров’я  є рівень фізичного
розвитку, який тісно пов'язаний з багатьма чинниками, що впливають на стан
здоров’я молоді [1]. Метою роботи є оцінка фізичного розвитку студентської
молоді, віком 16–17 років за низкою антропометричних показників.

Обстежували на початку навчального року практично здорових
студентів 1-го курсу Коломийського медичного коледжу (20 хлопців та 20
дівчат).  Вимірювали зріст (см), масу тіла (МТ, кг), обвід грудної клітки
(ОГК, см). Розраховували індекс гармонійного розвитку (ІГР, ум. од.) [1].
Статистичний аналіз даних проводили за допомогою критеріїв Мана-Вітні,
кутового перетворення Фішера (φ) та 95% довірчого інтервалу. Опис
вибіркового розподілу досліджуваних параметрів проводили на основі
значень медіани (Ме), нижнього (25%) та верхнього (75%) квартилей (Ме
[25%; 75%]).

Результати вимірювання обводу грудної клітки (ОГК) показали, що і у
хлопців (86,1[85,3;86,6] cм), і у дівчат (82,9[82,6;83,2] cм) вони менші  в
порівнянні зі статево-віковими стандартами. Проте, у хлопців величина ОГК
була закономірно більшою, ніж у дівчат. Серед досліджуваних студентів, не
виявлено осіб з величинами ОКГ нижче середніх та низьких відповідно до
статево-вікових центильних номограм. Найбільша кількість молоді мала
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середні величини ОКГ (серед хлопців – 70 %, серед дівчат –75 %). У решти
студентів даний показник був вище за середні значення.

Встановлено, що за зростом юнаки (171 [169; 175] cм) були вище, ніж
дівчата (164 [ 159;165] см). А при співставленні отриманих величин зі статево-
віковими нормами з’ясувалось, що у хлопців та дівчат даний показник нижче
вікових коливань. Серед досліджуваних першокурсників осіб з явним зниженням
зросту відповідно до статево-вікових центильних номограм не виявлено.
Найбільша кількість молоді була середнього зросту (80 % хлопців та 55% дівчат).
Інші 45% дівчат за даним показником розділились на дві приблизно однакові
часткові групи: вище середнього та нижче середнього зросту (20% та 25%
відповідно). Відмітимо, що серед  хлопців у 15% спостерігалась тенденція до
зниження, і тільки  у  % – тенденція до збільшення зросту.

Аналіз фізичного розвитку (ФР)  студентів (величина маси тіла –  МТ)
показав, що даний показник знаходився в межах статево-вікових коливань
(62,5 [53,4; 74,3] кг у хлопців і 56,0 [52,2; 62,8] кг у дівчат). Суттєвих
гендерних відмінностей за даним показником не виявлено. Серед
досліджуваних зустрічались хлопці з середньою вагою (20%), дефіцитом МТ
(25%) та з тенденцією як до її зниження (20%) так і до надлишку (35%).
Хлопців з явним зростанням маси тіла не виявлено. Оцінка ФР дівчат за
даним показником свідчить про те,  що дівчат з надлишком МТ (40%)  було
більше,  ніж з дефіцитом МТ (10%).  У  50%  дівчат вага тіла відповідала
середнім значенням регіональних стандартів розвитку. Таким чином, серед
студентів переважала молодь з середньою та надлишковою МТ, особливо
серед дівчат. Зростання МТ у студентів можна пояснити нераціональним
харчуванням, сучасним гіподинамічним стилем життя, що є основним
фактором для низьких затрат надмірно споживаної енергії. Адже доведено,
що довготривалий перегляд телепередач та гра за комп’ютером призводять
до збільшення МТ [3].

Гармонійний ФР за величиною ІГР (відповідність МТ його довжині) в
обстеженій нами групі студентів виявлено у 10% хлопців та 45% дівчат, що
нижче середнього показника по Україні. Серед досліджуваних студентів був
значний відсоток дисгармонійно розвинутих людей як за рахунок дефіциту
маси тіла (МТ) (45%), так і за рахунок її надлишку (28%). При цьому, у
дівчат дисгармонія пов’язана переважно з дефіцитом МТ (45%), а у юнаків –
як з дефіцитом (45%),  так і з надлишком МТ (45%).  Різко дисгармонійний
розвиток, обумовлений надлишком МТ виявлено у 15% хлопців та 10%
дівчат. Аналогічна тенденція до зростання кількості підлітків з
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дисгармонійним статусом за рахунок надлишку МТ виявлена у учнів м.
Косова (Івано-Франківської області), тоді як в сільській місцевості
дисгармонійність учнів Чернівецької області була обумовлена в основному
дефіцитом МТ [2].

Отже, серед досліджуваної групи студентів-першокурсників тільки 28%
мають гармонійний фізичний розвиток, при цьому у юнаків гармонійний
розвиток зустрічається в 4,5 рази рідше, ніж серед дівчат.
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	Постановка завдання. Основним завданням цієї статті є розкриття змісту складників методики ідентифікації геосистем та її апробація на прикладі тестових ділянок берегової зони Київського водосховища.





	Виявлено вплив господарської діяльності на часові та просторові зміни параметрів гідрографів близько 5,5 тис. випадків формування дощових паводків в 65 водозборах Карпато-Подільських приток Дністра за допомогою визначення коефіцієнтів виснаження кривої спаду гідрографа паводка вегетаційного періоду року протягом 1930-2009 рр.
	Для всієї досліджуваної території середнє значення = 0,76. Редукція явища за площею водозбору відображається інтенсивнішим збільшенням коефіцієнтів виснаження кривої спаду гідрографа паводка  на менших басейнах (у верхній частині басейнів, що мають два і більше гідроствори). Просторовий та часовий розподіл  показує для лівобережних приток Дністра, особливо подільських, значно вищі значення коефіцієнтів аніж для решти території, що зумовлено як фізико-географічними чинниками, так і більшою антропогенною діяльністю у регіоні досліджень (рис. 1).
	Визначено вплив головних чинників господарської діяльності в басейнах Карпато-Подільських приток Дністра на водний режим. За допомогою дисперсійного аналізу системи “STATISTICA” встановлено, що існує вплив розміщення гідрологічних постів та період отримання  на величину значень середніх коефіцієнтів виснаження гілки спаду гідрографа паводка. Встановлено існування зв’язків (множинний регресійний аналіз), структури зв’язків та отримано статистичну оцінку внеску головних факторів формування коефіцієнтів виснаження кривої спаду гідрографа паводка (факторний аналіз) для 65 гідрологічних постів, що розташовані в басейнах Карпато-Подільських приток Дністра. Головними чинниками формування  є: землі господарського використання, селитебні системи, розораність, заболоченість, еродованість орних земель, середньозважений похил річки. Визначено існування 10-річної циклічності та ознаки існування більш довгого приблизно 35-40-річного циклу середніх значень коефіцієнтів виснаження кривої спаду гідрографа паводка із загальним періодом спостережень 74 роки методом спектрального (Фурьє) аналізу. Зпрогнозовані квазі-ньютоновським методом значення  показали зростання показників до 2016-2017 рр.
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	Питьевая вода — это вода, которая предназначена для ежедневного неограниченного и безопасного потребления человеком и другими живыми существами.  Человек должен употреблять только чистую и качественную питьевую воду. По данным Всемирной организации здравоохранения около 90% болезней человека вызывается употреблением для питьевых нужд некачественной воды, а также использование неподготовленной воды в бытовых целях [4, 5].
	Таким образом, за исключением жесткости воды отобранных из 5-ти скважин все органолептические, химические и микробиологические показатели питьевой воды города Мценска не превышают ПДК по СанПиН 2.1.4.1074−01. Хотя очень высокая жесткость и меньшее содержание фтора, железа и меди в питьевой воде, отобранных из многих скважин, также вызывает тревогу. Так как жесткая вода не применима в ряде отраслей промышленности, теплотехники и неблагоприятна при бытовом использовании. Резко ухудшается моющая способность и возрастает расход мыла. Жесткая вода способствует развитию ряда заболеваний у людей. Поэтому жесткость питьевой воды не должна превышать 7 мг-экв/л.
	Недостаток фтора в питьевой воде может вызвать у населения города кариес зубов, ревматизм, сердечно - сосудистые патологии, заболевания почек и др., а меди и железа – анемию. Содержание фтора в питьевой воде не должно быть меньше 7 мг/л.

	Середні проби атмосферних опадів (зібрані у хімічно інертний посуд за місяць) були проаналізовані в хімічній лабораторії КБЗ на вміст головних іонів сольового складу: SO42-, HCO3-, CI-, Ca2+, Mg2+, Na+ + K+  в мг/дм3, згідно стандартних методик. Всі прилади, що використовувались при аналізі, пройшли державну повірку.
	The requirements to the nitrogen assimilation.
	V. cracca M. lupulina
	Рис. 1. Залежність кількості суцвіть на особину (T. pratense, M. falcata, V. cracca, M. lupulina, L. corniculatus) та кількості квіток у суцвітті (T. repens) від їх загальної фітомаси

