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3

ВСТУП
Навчальна дисципліна «Технології біорекультивації. Біоремедіація грунтового
й водного середовищ» є фундаментальною в системі базової вищої освіти під час
підготовки фахівців за напрямом 6.051401 – «Біотехнологія».
Метою дисципліни є пізнання основ біоремеедіації та біорекультивації,
використання екологічних і біологічних особливостей рослин задля естетичного,
оздоровчого та архітектурно-художнього облаштування ландшафтів.
Завдання курсу:
- оволодіння знаннями про процеси біорекультивації та біоремедіації;
- оволодіння студентами методами рекультивації земель;
- одержання й узагальнення нових знань про вплив порушень земної
поверхні на навколишнє середовище;
- визначення ролі меліорації у захисті ґрунтів та зменшенні впливу
несприятливих природних умов;
- оцінка впливу порушень земної поверхні на навколишнє середовище;
- оволодіння методами рекультивації земель;
- з’ясування

доцільності

(рибогосподарського,

використання

рекреаційного,

напряму

рекультивації

ландшафтно-культурного,

сільськогосподарського, лісогосподарського);
- формування емоційно-ціннісного ставлення студентів до навколишнього
середовища на основі знань про природу.
Перелік знань і умінь студентів
Студент повинен знати: нормативно-правові основи рекультивації
порушених земель; моделі деградації та виснаження ресурсів порушених земель;
основні

види

меліорацій

і

зони

їх

застосування;

способи

осушення

перезволожених ділянок (дренаж) та зрошення засушливих ділянок (іригація);
особливості закріплення пісків трав’яною рослинністю; основи лісомеліорації;
методи фіторемедіації забруднених ґрунтів.
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Студент повинен уміти: аналізувати та оцінювати небезпечні ситуації;
визначати

ступінь

порушеності

земель,

ризики

розвитку

надзвичайних

екологічних ситуацій; визначати стратегію і принципи рекультивації порушених
земель; ідентифікувати тип порушених земель; розробляти екологічно безпечні та
економічно доцільні проектні пропозиції з рекультивації та меліорації порушених
земель; обґрунтовувати шляхи вирішення екологічних проблем; використовувати
біологічні та екологічні особливості основних декоративних рослин у практиці
біорекультивації територій; організовувати культурний ландшафт.
Міждисциплінарні зв’язки: базується на знаннях переважної більшості
дисциплін професійної та практичної підготовки фахівця, забезпечує вивчення
дисциплін «Сучасні біотехнології в агросфері», «Основи біоіндикації та
біотестування»,

«Проектування

біотехнологічних

виробництв

(основи

проектування)».
Основними формами роботи є лекції, практичні заняття, самостійна
робота, індивідуальна робота з викладачем.
Формами контролю за процесом і результатами засвоєння матеріалу під
час вивчення дисципліни є поточний модульний контроль успішності, залік.
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1 ПЕРЕЛІК ЛЕКЦІЙ
Змістовий модуль 1. Інженерна фітомеліорація
Тема 1.1 Рекультивація порушених земель
Лекція № 1
Тема. Процес біорекультивації
Навчальні елементи: технічна ерозія, рекультивація, сільськогосподарська,
лісогосподарська, рибогосподарська, водогосподарська, рекреаційна, санітарногігієнічна, будівельна, регіональне планування, рекультивація земель тимчасова,
рекультивація земель постійна, рекультивація ландшафтів.
Антропогенний вплив на ґрунт проявляється в його техногенному
руйнуванні через відкрите добування корисних копалин, будівельної сировини,
торфу, прокладання трубопроводів, проведення геологорозвідувальних робіт
тощо. Техногенне порушення будови ґрунтів також називають технічною
ерозією, а відновлення зруйнованих земель – рекультивацією.
Законодавство

завжди

передбачало

необхідність

включення

проекту

рекультивації у будь-який проект, пов’язаний з техногенним порушенням
ґрунтового покриву, а вартості рекультивації – у собівартість отримуваної рудної
чи нерудної продукції.
Рекультивація земель – комплекс робіт, спрямованих на відновлення
продуктивності і народногосподарський цінності порушених земель, а також на
поліпшення умов довкілля. На діючих підприємствах, пов’язаних з порушенням
земель,

рекультиваційні

роботи

повинні

бути

невід’ємною

частиною

технологічних процесів.
Напрямки рекультивації:
-

Сільськогосподарська

–

створення

на

порушених

сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ та ін);
- Лісогосподарська – створення лісових насаджень різного типу;
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землях

- Рибогосподарська – створення в пониженнях техногенного рельєфу
рибницьких водойм;
- Водогосподарська – створення в пониженнях техногенного рельєфу водойм
різного призначення;
- Рекреаційна – створення на порушених землях об’єктів відпочинку;
- Санітарно-гігієнічна, яка передбачає біологічну або технічну консервацію
порушених земель, надають негативний вплив на навколишнє середовище,
рекультивація яких для господарського використання економічно не ефективна;
- Будівельна – приведення порушених земель у стан, придатний для
промислового і цивільного будівництва.
У більшості випадків сховища і звалища різного роду відходів утворюються
на місцях колишніх кар’єрів по видобутку мінеральних сировинних ресурсів.
Багато з цих кар’єрів розташовуються в заплавах річок з вкрай
несприятливими гідрогеологічними умовами: водонепроникними породами,
високим стоянням рівня грунтових вод, розвантаженням потоку грунтових вод у
поверхневі водні джерела. Загроза шкідливого впливу на стан навколишнього
середовища в цих випадках зростає ще більше, а у деяких місцях протягом всього
часу існування сховищ відходів і звалищ відбувається зараження ґрунтових вод і
навколишнього простору.
Рекультивація та санування техногенно забруднених територій – це
комплексний процес, при формуванні якого необхідно враховувати наступні
фактори:
• регіональне планування, перспективний план розвитку території, району;
• вимоги органів, у функції яких входить захист навколишнього середовища;
• економічні умови регіону.
Вирішити це завдання можна тільки на основі використання новітніх
будівельних технологій і матеріалів, наукових досягнень у галузі геотехніки,
геології та механіки ґрунтів, що дозволяють повернути «мертві» площі в міську
або районну структуру.
У даний час існують наступні способи рекультивації забруднених територій:
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1. Вивезення відходів і подальше їх поховання на спеціальних полігонах;
2. Вивезення відходів після попередньої сепарації (поділу на складові
частини) та переробки з метою зменшення частини відходів, що підлягають
подальшому поховання та їх повторного використання;
3. Санування території без вивезення відходів і забезпечення санітарних і
технічних умов для подальшого її використання.
Рекультивація земель – порівняно новий науково-технічний напрям в
теоретичному і практичному плані.
Рекультивація від лат. rе – відновлення або повторність дії чи явища і
cultus – обробіток, введення, розведення, дослівно введення у використання,
повторне використання (Л.В. Моторина, 1975).
Як свідчать літературні джерела, термін рекультивація одержав поширення з
розвитком відкритого способу випробування корисних копалин, зокрема відкрито
добування кам’яного вугілля в провінції Рейнладс (Німеччина). Наприклад, за
визначенням В. Кнабе(W. Knabe, 1959) рекультивація – це сукупність людської
діяльності, спрямованої на відновлення культурного ландшафту. Інші автори під
рекультивацією

розуміють

усі

заходи,

за

допомогою

яких

матеріал,

«вивантажений» після гірничих розробок, шляхом цілеспрямованого підвищення
родючості перетворюється у ґрунт.
У російській літературі термін рекультивація вперше зустрічається у праці
І.В. Лазаревої в 1962 році. Запозичуючи цей термін у зарубіжних авторів, вона
розглядає рекультивацію земель, як "спеціальний захід з підготовки ґрунту для
сільськогосподарського або рільничого використання."
І.І. Руський (1979) вказує, що під рекультивацією

треба розуміти

відновлення порушених промисловістю земельних ділянок з метою використання
їх в інших галузях народного господарства. На його думку, рекультивація в
кожному випадку має свою специфіку і соціально-економічну доцільність. У
результаті рекультиваційних робіт можуть створюватись землі, придатні для
сільського і лісового господарства, цивільного і промислового будівництва,
організації зон відпочинку та ін.
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Чеський вчений О.Штис (1962) підкреслював, що рекультивацію не можна
розуміти лише як дію, суто спрямовану на відновлення ґрунтового фонду, а треба
розглядати у більш широкому розумінні, зокрема як процес поліпшення
ландшафту, який включає відновлення всіх його абіотичних і біотичних
компонентів, порушених промисловими гірничими роботами.
Розглядаючи рекультивацію як комплекс заходів, спрямованих на створення
нового ландшафту, цей процес він називає ще «ренатуралізацією».
У науковій літературі США і Канади в рекультивації прийнято три терміни:
restoration, reclamation, rehabilitation.
• Restoration – повне відновлення, причому порушена поверхня землі
відновлюється до такого стану, який вона мала до початку розкриття родовища.
• Reclamation –

біологічне

відновлення,

причому

земна

поверхня

відновлюється через створення умов, сприятливих для існування організмів, які
жили на цій території до початку робіт, або організмів близького видового
складу; друге тлумачення – залучення порушених земель для якогось іншого
використання.
• Rehabilitation – відновлення порушених земель і наступне використання їх
у

господарстві

нешкідливості

із
для

дотриманням

екологічної

рівноваги,

навколишнього

середовища

і

забезпеченням

збереженням

місцевих

естетичних цінностей; друге тлумачення – створення умов для нового або істотно
відмінного від попереднього використання земель.
У стислому тлумачному словнику з рекультивації земель (1980) є ще такі
терміни: рекультивація земель тимчасова, рекультивація земель постійна,
рекультивація ландшафтів.
 Тимчасова рекультивація здійснюється на землях, де у перспективі
планується зміна їх використання: повторна переробка корисних копалин,
будівництво та ін. Ця рекультивація, як правило, зводиться до озеленення і
закріплення поверхні від ерозії, а також дотримання санітарно-гігієнічних норм.
 Постійна рекультивація здійснюється на землях, де не передбачена
зміна попереднього (до розробки родовища) використання земель. Рекультивація
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ландшафтів – це рекультивація земель, яка не обмежується лише локальними
заходами стосовно «приведення до ладу» окремих порушених ділянок, а
передбачає комплексне перетворення порушених земель у загальній системі
заходів щодо оптимізації техногенних ландшафтів.
На сучасному етапі розвитку продуктивних сил суспільства багато
вітчизняних і зарубіжних учених рекультивацію порушених земель розглядають
як

комплексну

проблему

відновлення

продуктивності

та

реконструкції

ландшафтів, порушених промисловістю, створених на місці «промислових
пустель» нових культурних ландшафтів.
Державний стандарт «Охорона природи. Рекультивація земель. Терміни і
визначення» трактує рекультивацію як комплекс робіт, спрямованих на
відновлення продуктивності та народногосподарської цінності земель, а також
поліпшення умов навколишнього середовища.
На думку Б.П. Колесникова (1974), науково-технічну основу рекультивації
земель становить комплекс таких біологічних і географічних наук, як
ландшафтознавство та

біогеоценологія,

геоботаніка

та

екологія

рослин,

ґрунтознавство та агрохімія, лісівництво та фітомеліорація.
С.С. Трофимов (1974) вважає, що теоретична основа рекультивації повинна
опиратися на біологічний, екологобіоценотичний і біохімічний фундамент, тому
що порушення земель у процесі гірничих робіт відбувається хаотично та стихійно
і за характером супроводжується катастрофічним знищенням не тільки раніше
існуючого природного ландшафту, але й геологічного фундаменту на глибину до
декількох десятків і навіть сотень метрів.
Л.В. Моторина і В.О. Овчинников (1975) досить справедливо звертають
увагу на те, що неточність у термінології може призвести до серйозних помилок.
На їхню думку, підміна поняття «рекультивація» терміном «фітомеліорація»
зводить весь складний процес до однієї із завершених стадій рекультивації. Вони
вважають, що поняття рекультивації ґрунтів і порід є не цілком правомірним,
оскільки об’єкти рекультивації – це не тільки ґрунти, яких на порушених
ділянках може й не бути, і не гірські породи, а порушені землі в цілому.
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Таким чином, рекультивація земель – це здійснення різноманітних робіт,
метою яких є не тільки часткове перетворення природних територіальних
комплексів, порушених промисловістю, але й створення на їх місці ще більш
продуктивних і раціонально організованих елементів культурних антропогенних
ландшафтів, тобто в кінцевому рахунку оптимізація техногенних ландшафтів,
поліпшення умов навколишнього природного середовища.
В останні роки рекультивація земель входить до програми «Людина і
природа» і порушує досить складні питання медико-біологічного характеру, які
пов’язані з розвитком і запобіганням різним захворюванням, що призводять до
інвалідності та передчасної смерті.
Враховуючи це, в основу теорії рекультивації порушених земель повинна
бути покладена концепція просторової локалізації та нейтралізації шкідливих
впливів відкритих гірничих робіт на довкілля і створення умов для активного
самовідновлення з використання родючих ґрунтів, попередньо знятих із земель
гірничого відводу. Основний фундамент проведення рекультиваційних робіт
селективне

і

скероване

формування

оптимальних

гірничопромислових

ландшафтів для цільового народногосподарського призначення.
В умовах інтенсивного землеробства і бурхливого розвитку гірничо-хімічної
та інших видів промисловості, які призводять до порушення ґрунтового
покриву,рекультивація земель – це частина агроекологічної проблеми, з якою
пов’язані умови сільськогосподарського виробництва, зокрема спеціалізації
господарства, умови формування врожаїв сільськогосподарських культур,
родючість староорних земель та ін.
Рекультивація земель – це комплекс робіт, спрямованих на відновлення
порушених в наслідок господарської діяльності людини земель, в стан
придатний для подальшого використання їх у народному господарстві.
Література: [1, с. 5–70; 2, с. 10–30; 3, с. 20–50; 7, с. 115–164; 8, с. 10–20; 9;
10; 11; 14, с. 50–200].
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Лекція № 2
Тема. Етапи процесу біорекультивації
Навчальні елементи: підготовчий, гірничотехнічний етапи, біологічна
рекультивація, повторне використання рекультивованих земель, розкривні
роботи, протиерозійні заходи
Рекультивація проводиться в три етапи на територіях, порушених
відкритими гірничими роботами:
Етап I ‒ підготовчий. Обстеження і типізація порушених територій,
вивчення специфіки умов, визначення напрямку рекультивації.
Етап II ‒ гірничотехнічний. Раціональне формування поверхні відвалів і
кар’єрів.
Етап III ‒ біологічна рекультивація. Сюди входить остаточне відновлення
родючості

і

біологічної

продуктивності

порушених

земель,

створення

сільськогосподарських і лісогосподарських угідь, розведення риби у водоймах,
дичини в створених лісах, тобто, іншими словами, створення культурфітоценозів
різного призначення.
Передумови вибору напряму рекультивації земель.
Дослідження свідчать, що повторне використання рекультивованих земель
може бути раціональним та ефективним лише у разі правильного вибору напряму
відновлюваних робіт на порушених землях. Якраз такий підхід дозволяє пізніше
відтворити порушений ландшафт і частково або повністю відновити флору й
фауну, втрачену в процесі гірничих розробок.
При цьому треба врахувати, що приведення порушених земель у стан,
придатний для повторного використання, не завжди може збігатися з попереднім
їх призначенням.
Залежно

від

природних

і

соціально-економічних

умов

найчастіше

використовуються такі напрями рекультивації: сільськогосподарський, лісовий,
водогосподарський і будівельний.
Сільськогосподарська рекультивація можлива:
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‒ у разі нанесення ґрунтового шару на сплановану поверхню відвалів,
сформовану із рихлих нетоксичних порід;
‒ без нанесення ґрунтового шару за наявності на поверхні потенційно
родючих розкривних порід для використання їх під сінокоси.
Під сади придатні відвали, сформовані у верхній частині із потенційно
родючих грантів.
Ліси можна розміщувати на:
‒ придатних породах;
‒ на малопридатних і непридатних породах у разі нанесення і потенційно
родючих порід на поверхню для захоронення токсичних та непридатних для
рослин порід.
Порушені землі, які не придатні для біологічної рекультивації, можна
використовувати під промислове і цивільне будівництво.
Таким чином, правильний вибір напряму рекультивації повинен передбачати
єдину мету ‒ раціональне повторне використання порушених земель у народному
господарстві.
Обґрунтування

виду

рекультивації

і

наступного

використання

рекультивованих земель проводиться в кожному конкретному випадку на основі
сукупного врахування комплексу різних чинників (ціна землі і її призначення в
народному господарстві, агрохімічний склад розкривних порід, географічне
розташування, соціально-економічні чинники і перспективи, розвитку району
розробки родовища).
Наприклад, у районах з м’яким і помірним кліматом та розвинутим
сільським

господарством

доцільно

відновлювати

порушені

землі

для

використання їх під ріллю, сади, пасовища, сінокоси і т. д.
У районах, де сільськогосподарська рекультивація малоефективна або
недоцільна через різні причини, необхідно визначити можливість використання
рекультивованих земель під ліси або забудову.
До комплексу робіт гірничотехнічного етапу належать: відсипання
відвалів, вирівнювання, формування укосів, знімання, транспортування та
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нанесення на рекультивовані землі ґрунту або потенційно родючих порід,
докорінна меліорація, будівництво доріг, спеціальних гідротехнічних споруд
тощо.
Розкривні роботи без проекту рекультивації земель залишають після себе
хаос, так званий місячний ландшафт, що забруднює й отруює навколо ґрунти,
воду, повітря, природу. Будь-яке добування корисних копалин повинне
передбачати, як порушені землі будуть відновлені та використовуватимуться у
майбутньому. Це має бути відбито у проекті рекультивації порушених земель.
Останній ставить певні вимоги до гірничотехнічного етапу. Він визначає, в якому
порядку слід розкривати гірські породи і переміщувати їх у відвали, щоб
полегшити подальше використання. Проектанти розробляють технологічні схеми
селективного розкриття гірських порід та селективного відсипання відвалів.
Найпоширеніші вимоги до технічного етапу рекультивації такі:
1. селективне знімання родючих гумусових горизонтів ґрунту;
2. селективне знімання потенційно родючої породи (переважно леси та
лесовидні суглинки);
3. переміщення до відвалів суміші безплідних і токсичних порід;
4. своєчасне грубе планування (вирівнювання) відвалів із токсичними та
індиферентними породами для забезпечення рівномірного їх осідання;
5. ретельне планування відвалів після осідання;
6. покриття токсичних порід після їх ретельного планування шаром глинистих
порід, що запобігає міграції токсичних елементів до кореневмісного шару;
7. нанесення шару потенційно родючої породи завтовшки 1,5–2 м;
8. покриття відвалів шаром родючого ґрунту завтовшки 30–50 см.
Бувають і відхилення від цієї загальної схеми. Наприклад, якщо шар
потенційно родючої породи досить потужний, то ним можна перекривати
токсичні та індиферентні породи без ретельного вирівнювання відвалів і
створення екрана з глинистих порід. Після грубого вирівнювання екскаваторних
відвалів на них наносять шар лесовидного суглинку завтовшки 3–5 м. Після
усадки й розрівнювання його покривають ґрунтом гумусових шарів, які є дуже
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цінним ресурсом. Згідно із законодавством при всіх видах будівельних робіт
ґрунтовий шар слід знімати, складувати і використовувати за призначенням для
біологічної рекультивації.
Л. В. Моторіна та В. А. Овчинніков виділяють такі технологічні схеми
робіт із знімання ґрунтового шару та нанесенню його на відвали:
‒ технологічна схема із використанням скрепера та бульдозера. Знімають
гумусовий шар ґрунту і транспортують на відвали скрепером. Доставлений до
відвалу ґрунт за допомогою бульдозера рівномірно розподіляється по поверхні
відвалу;
‒ технологічна схема із використанням екскаватора, автосамоскида та
бульдозера. Її застосовують при транспортуванні ґрунту на більші відстані;
технологічна схема із використанням екскаватора, стрічкового конвеєра,
відвалоформувача та бульдозера. Ґрунт виймають екскаватором, завантажують
у бункер стрічкового конвеєра, який транспортує ґрунт на зовнішній і
внутрішній відвали, де його розрівнює бульдозер.
Кожному виду робіт із реутилізації родючого шару відповідають спеціальні
машини.
Автори технологічних схем вважають, що ефективне застосування схеми
розробки робочого покриву обмежується продуктивністю кар’єрів до 300
тис.м3 за рік і відстанню транспортування до 2,5 км.
Орієнтована потужність шару ґрунту, який знімається, згідно з науковометодичними рекомендаціями 1981 року, може бути такою, см:
1. дерново-підзолисті окультурені ґрунти ‒ 15–20;
2. ясно-сірі та сірі опідзолені ‒ 15–30;
3. темно-сірі опідзолені ‒ 40–50;
4. чорноземи типові, вилугувані, опідзолені та реградовані ‒ 100-120;
5. чорноземи звичайні ‒ 40–70;
6. чорноземи південні та темно-каштанові ‒ 35–50;
7. каштанові ‒ 20–30.
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Рекультивовану ділянку, яку відводять під біологічну рекультивацію,
підлягає внутрішньогосподарській організації території. На ділянках, покритих
потенційно родючим шаром, на період біологічної рекультивації вводять
меліоративну сівозміну, влаштовують мережу доріг, захисних лісонасаджень і
гідротехнічних споруд. Борти відпрацьованих кар’єрів зрізають залежно від
стійкості порід із закладенням укосів від 1:1 до 1:2 або споруджують на них
терасоподібні уступи для садіння лісових культур. Дно таких кар’єрів може
бути відведено під біологічну чи будівельну рекультивацію. Інколи доцільно
створити на них водойми і зони відпочинку.
Гірничотехнічний етап рекультивації при будівництві шляхів та інших
лінійних об’єктів полягає у зніманні в порушеній смузі шару ґрунту, створенні
насипів з підґрунтя і покритті резервних ділянок гумусовим шаром.
При шахтному добуванні корисних копалин пуста порода знову
повертається у вироблені штреки. У разі неможливості повернення її в штреки
створюють зовнішні відвали (терикони, териконники), під які відводять
малопродуктивні землі чи яри. Після 2–3-річного осідання відвали вирівнюють,
покривають потенційно родючою породою, шаром ґрунту й передають для
біологічної рекультивації.
При підземному добуванні корисних копалин може деформуватися
поверхня ґрунту внаслідок осідання. Залежно від характеру деформації у межах
шахтного поля на поверхні знімають шар ґрунту, провали засипають,
розрівнюють і після остаточного осідання вирівнюють та покривають шаром
ґрунту.
Під час геологорозвідувальних робіт гумусовий шар ґрунту знімають
повністю. Крім того, знімають 50 см горизонту, перехідного до породи, окремо
складують, влаштовують резервуари для зберігання промивних рідин, які
використовують у процесі буріння. Після того як закінчать буріння, зняті шари
ґрунту і підґрунтя повертають на попереднє місце. Якщо необхідно, проводять
хімічну меліорацію й вносять підвищені норми органічних добрив.
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Вироблені торфовища при фрезерному і машиноформувальному способах
видобування торфу потрібно повертати землекористувачам для використання їх
під сіножаті, пасовища, заліснення та обводнення. З цією метою влаштовують
осушувальну мережу, планують поверхню, споруджують дороги. Торфовища,
вироблені гідроспособом, звичайно рекультивують для рибогосподарського
використання. На них викорчовують та вивозять пеньки, планують та
закладають осушувальну мережу. У Німеччині існує технологія ренатуралізації
боліт і торфовищ.
Біологічна рекультивація ‒ це етап загальної рекультивації, що охоплює
комплекс агротехнічних і фітомеліоративних заходів для підвищення родючості
порушених земель.
Біологічна рекультивація може бути сільськогосподарською або лісовою.
Сільськогосподарська рекультивація слугує для підготовки землі під ріллю,
багаторічні насадження чи природні кормові угіддя. Найсуворіших вимог слід
дотримувати під час біологічної й технічної рекультивації земель, які відводять
під ріллю. У такому разі потрібні селективне відсипання відвалів, перекриття
токсичних порід 0,5-метровим шаром глини, потенційно родючою породою
завтовшки 1,5–2 м, а також поверхневим шаром ґрунту, 5–10-річний період
відновлення родючості з вирощуванням багаторічних трав, внесенням високих
норм органічних і мінеральних добрив. Після такої рекультивації ці землі можна
використовувати інтенсивно. За потенційною та ефективною родючістю вони
можуть не поступатися перед зональними ґрунтами. У зоні поширення родючих
чорноземів під ріллю слід рекультивувати не більше 70 % порушених земель.
Решту 30 % відводять під укоси відвалів, терасоподібні уступи, під’їзні шляхи,
протиерозійні споруди. Ці землі заліснюють або залужують травами.
Порушені землі мають несприятливі режими, на них навіть багаторічні
трави потребують удобрення. Взагалі економічно доцільним є насипання
гумусового шару ґрунту до глибини 50 см.
Землеробство на рекультивованих землях має специфічні особливості,
базуючись у той же час на основних ланках системи, застосовуваних у
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непорушених агроландшафтах, і включає: організацію території відповідно до
спеціалізації господарства та його природноекономічних умов; сівозміни згідно
зі сформованою структурою посівних площ; засоби обробітку ґрунту, сівби і
догляду за рослинами відповідно до ґрунтового покриву; систему удобрення;
захист від бур’янів, хвороб і шкідників; систему заходів щодо захисту ґрунтів
від ерозії. За основу при організації території рекультивованих земель потрібно
брати спеціалізацію господарства, яка полягає у створенні сівозмін з
оптимальними

розмірами

полів

і

чергуванням

культур,

лісосмуг,

лісомеліоративного фонду на крутосхилах або невикористовуваних ділянках,
під’їзних шляхів, засипанні ярів чи створенні гідротехнічних протиерозійних
споруд, в організації рекреаційних зон навколо збережених водойм тощо.
До специфічних особливостей землеробства в техногенних агроландшафтах
слід віднести поетапне освоєння земель. Згідно з вимогами до біологічного
етапу рекультивації останній поділяється на два періоди. У першому,
меліоративному,

періоді

вирішують

докорінні

питання

окультурення

рекультивованих ґрунтів добором культур або сівозмін, внесенням добрив та
іншими меліоративними заходами, пов’язаними із періодом подальшого
інтенсивного

сільськогосподарського

використання.

У

другому

періоді

рекультивовані землі повинні бути включені у структуру сільськогосподарських
угідь із відповідною плановою віддачею від них. Залежно від окультуреності й
досягнутого в меліоративному періоді рівня родючості такі землі відводять у
категорію орних угідь або ж під кормові культури (поліпшені вигони, сіножаті,
пасовища).
Сформовані у техногенних агроландшафтах ґрунти більшою мірою
піддаються ерозійним процесам та іншим деградаціям, тому необхідно мати
протиерозійний фон протягом року.
Ерозія визначається не тільки відомими чинниками, але й особливостями
техногенного ландшафту, в основному динамічністю його складових елементів.
Тому

для

припинення

ерозійних

процесів

ґрунтозахисні технології вирощування культур.
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необхідно

застосовувати

У

меліоративний

період

рекультивації

найдоцільніше

вирощувати

багаторічні трави, особливо бобові ‒ люцерну, еспарцет, буркун ‒ з
використанням їх як сидератів. Ці культури менше реагують на порушення
ґрунтового покриву і погіршення поживного та водного режимів. Після
проходження меліоративного періоду рекультивовані землі включають до
складу ріллі під польові, кормові та ґрунтозахисні сівозміни.
Створювати кормові угіддя на рекультивованих землях найдоцільніше тоді,
коли не вистачає гумусового шару для їх покриття. Люцерна синьогібридна без
внесення добрив майже у десять разів продуктивніша, ніж злакові трави.
Травосумішки забезпечують вищу врожайність порівняно з чистими посівами
багаторічних трав. На рекультивованих землях без покриття гумусовим шаром
створюють сіяні сіножаті, які підвищуватимуть їхню потенційну родючість.
Пасовища на них створювати нераціонально, оскільки тварини копитами
розбиватимуть вузли кущення багаторічних трав, призводячи до їх випадання.
При протиерозійній організації території рекультивованих земель під
залуження відводять укоси відвалів, щоб травостій запобігав розвитку водної
ерозії. Для підвищення ґрунтозахисної ефективності багаторічних трав після
нанесення потенційно родючого шару на укоси відвалів їх ще покривають і
родючим шаром ґрунту.
При створенні багаторічних насаджень на рекультивованих землях вимоги
до технічного етапу рекультивації такі ж самі, як і при відведенні
рекультивованих земель під ріллю. Під лісову рекультивацію можна відводити
відвали з різними ґрунтосумішами без селективного відсипання. Якщо
ґрунтосуміші токсичні, проводять їх хімічну меліорацію або перекривають
потенційно родючими породами. Менш строгі у такому разі й вимоги до
загального планування (вирівнювання) відвалів. За даними В.М. Данька (1973),
на відвалах кам’яновугільних та марганцевих виробок найпристосованішими
виявилися акація біла, в’яз дрібнолистий, жимолость татарська і навіть сосна
звичайна.
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Складовою частиною проекту рекультивації земель є протиерозійні заходи:
будівництво водозатримних і водовідвідних валів, водоскидних споруд,
терасування, залуження та заліснення, застосування ґрунтозахисних технологій
вирощування сільськогосподарських культур.
Література: [1, с. 5–70; 2, с. 10–30; 3, с. 20–50; 7, с. 115–164; 8, с. 10–20; 9;
10; 11; 14, с. 50–200].
Лекція №3
Тема. Напрямки біологічної рекультивації
Навчальні елементи: прийом землювання, внесення повного мінерального
добрива, полив поверхні відвалів, передпосівна обробка, конструювання
штучного

лісового

біогеоценозу,

реконструкції

малоцінних

молодняків,

розрідження мілколистих порід, посадки лісокультур, кореневий горизонт
рекультивованої ділянки, ступінь біологічної придатності грунтів, скельні
породи, меліоративні заходи, піонерні види.
Сільськогосподарський напрямок біологічної рекультивації – створення на
порушених землях сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ та ін).
У числі найбільш стійких і перспективних рослин, які рекомендуються для
посівів і посадок на відвалах господарсько цінні рослини: люцерна, еспарцет
піщаний, конюшина біла і лугова і т.п.
Гірничотехнічний етап рекультивації включає в себе роботи по плануванню
поверхні відвалів (створення рельєфу), нанесення родючого або потенційно
родючого шару, внесенню основного мінерального добрива.
Біологічний етап рекультивації включає в себе посів багаторічних трав,
посадку деревних і чагарникових видів, догляд за ними.
У ході тривалих досліджень була доведена можливість поліпшення
властивостей субстратів за допомогою різних прийомів. Можливі такі основні
прийоми збагачення поверхні відвалів необхідними для росту і розвитку рослин
поживними речовинами.
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1. Прийом землювання – нанесення на поверхню відвалів грунту, торфу або
потенційно родючого грунту, товщина шару яких може коливатися від 2–4 см (на
золовідвалах) до 20–50 см і більше (на породних відвалах). При землюванні
поверхня відвалів може покриватися як рівномірно по всій площі, так і смугами,
причому смуги з покриттям шириною 6–10 м кожна чергуються з такими ж за
розміром смугами без покриття. Обидва типи смуг розташовуються поперек
пануючого напрямку вітрів. Смуги з покриттям засіваються багаторічними
травами, а також практикуються посадки дерев і чагарників. Такий спосіб
покриття дає економію посівного та посадкового матеріалу.
2. Внесення повного мінерального добрива (NРК) з урахуванням наявного
вмісту поживних речовин у субстраті, яке ділиться на два етапи: восени
вносяться фосфорні та калійні добрива з розрахунку 60–90 кг діючої речовини на
гектар; навесні внести азотні добрива – 90–120 кг / га з розрахунку 30–45 кг
діючої речовини на гектар Щорічна підгодівля посівів сприяє кращому розвитку
культур і якнайшвидшому задернінню відвалів.
3. Полив поверхні відвалів, зокрема золовідвалів, протягом вегетаційного
періоду знешкоджених стічними водами (після проходження їх через очисні
споруди). Полив слід проводити як до посіву, так і після, починаючи з 10-го дня
після посіву, протягом усього вегетаційного періоду (з травня по вересень) з
розрахунку 200–500 м3/га за один раз, узгоджуючи його з фазами розвитку
рослин. Склад застосовуваних стічних вод повинен відповідати

нормам

санітарно-епідеміологічної служби щодо вмісту шкідливих речовин.
Передпосівна обробка підготовлених площ залежно від виду освоєння,
властивостей

субстрату

може

включати

як

безвідвальну

оранку

з

грунтозаглиблювачем, так і дискування або боронування важкими боронами в 2–
4 сліду. Насіння злакових трав не вимагають попередньої обробки, але для
поліпшення схожості їх можна піддати повітряно-тепловому обігріву. Насіння
бобових за правилами слід піддавати скарифікації. Але при посіві на відвалах цей
прийом можна не проводити, тому що насіння, не пророслі в перший рік,
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поповнюють кількість рослин у наступні роки. Хороші результати дає обробка
насіння бобових бактеріальними добривами, зокрема нітрагіном, з розрахунку 1
кг (2 пляшки) на рекомендовану гектарну норму висіву насіння.
Посів насіння проводиться або рано навесні – з 25 квітня до 15 травня або
влітку – з 20 липня по 10 серпня, тобто в період випадання опадів. Посів насіння
можна проводити як вручну, так і механізованим способом з наступним
боронуванням і коткуванням гладким катком.
Дрібне насіння зашпаровується на глибину 1–2 см, велике – 3–4 см.
Одночасно з посівом багаторічних трав слід проводити посадку дерев і
чагарників, формуючи з них захисні смуги або невеликі колки, що буде сприяти
накопиченню снігу, зменшенню водної та вітрової ерозії поверхні відвалів. Для
цього рекомендуються наступні дерева і чагарники: тополя бальзамічний, яблуня
дрібноплідна, осика, береза бородавчаста, береза пухнаста, верба козяча, сосна
звичайна, карагана жовта, шипшина коричнева, рокитник російський, малина
лісова, обліпиха, смородина золотиста, клен американський, лох вузьколистий та
ін. Посадку деревних і чагарникових видів на відвалах як правило проводять в
ямки або траншеї з внесенням родючого грунту. Культурфітоценози, що
формуються на відвалах шляхом посіву багаторічних трав, вже на третій рік
життя дають міцну дернину, зімкнутий травостій і придатні для сінокосіння.
Врожайність сіна коливається від 10,5 до 26 ц / га (злаки); від 20 до 45,5 ц / га
(бобові). Лісова

(лісогосподарська) рекультивація передбачає

створення

і

вирощування лісових культур меліоративного, протиерозійного, полезахисного,
ландшафтно-озеленювального, санітарно-гігієнічного, рекреаційного та інших
призначень. У кінцевому рахунку мова йде про конструювання штучного
лісового біогеоценозу.
Першими роботами по лісовій рекультивації у нас в країні слід вважати
освоєння для лісогосподарських цілей торф’яних виробок на півночі і
північному-заході європейської частини, озеленення териконів у Донбасі.
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У лісорекультиваційній практиці необхідно більш повно враховувати
природне відновлення лісової рослинності на відвалах. У загальному плані
рекультивації порушених гірничими роботами територій великого району
доцільно ряд ділянок використовувати як ділянки для спортивного полювання,
рибальства і місць мешкання диких тварин. У таких випадках при проведенні
рекультивації можна обмежитися заходами щодо сприяння природному
відновленню лісів і подальшої реконструкції малоцінних молодняків. Часто з
цією метою проводять розрідження мілколистих порід і посадку саджанців сосни
і модрини майданчиками. Це так званий пасивний спосіб лісової рекультивації,
на відміну від активного способу – посадки лісокультур.
У південних районах країни під природне заростання доцільно залишати
незручні ділянки неразровненних територій – круті схили, вузькі улоговини,
балки, де створюють ремізні насадження із плодових дерев і чагарників.
Вимоги до гірничотехнічного етапу рекультивації включають зняття
родючого шару грунту, селективну виїмку порід розкриву, транспортування та
використання для рекультивації родючого грунтового шару і потенційно
родючих розкривних порід, формування рельєфу і структури поверхневого шару,
створення під'їзних шляхів та протиерозійних споруд.
Поверхневий шар служить основою для формування кореневого горизонту
рекультивованої ділянки. При проведенні біологічної рекультивації увага
звертається на поверхневий шар, якість якого визначає можливість створення
рослинного покриву, трудомісткість меліоративних заходів. Склад і структура
верхнього шару визначають види освоєння території. Потужність цього шару для
вирощування деревних і чагарникових рослин повинна становити не менше 1,5–
2 м. Штучно формується при рекультивації верхній горизонт (Р-горизонт)
створюють за схемою, близькою до природного (нижній шар – сприятливі воднофізичні властивості, верхній – гумусний горизонт).
Ступінь біологічної придатності грунтів встановлюється на основі фізичних і
хімічних властивостей порід розкривний товщі і за спостереженнями за
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природним заростанням. Практично виділяються три основні групи розкривних
порід за ступенем придатності їх для біологічної рекультивації: придатні (родючі
і потенційно-родючі), малопридатні, непридатні. Групи поділяються на підгрупи
по фізичним і хімічним властивостям.
До непридатних за фізичними властивостями відносяться сильнокам’янисті
скельні породи. Непридатність порід за хімічними властивостями визначають, як
правило, несприятлива реакція середовища (сильно кисла або сильно лужна) і
високий рівень засолення. Перша група складується у тимчасові відвали і
використовується згодом для створення рекультиваційного шару. Друга група –
основна частина гірської маси відвалів, для яких характерна мала кількість
елементів живлення рослин, несприятливий механічний склад, але можливе
використання для створення лісонасаджень. Третя група – переважно скельні
породи. Придатність порушених земель встановлюється на основі наступних
чинників:
– Природних фізико-географічних умов: рельєфу, геології, грунту, клімату,
рослинності, гідрології;
– Господарських, соціально-економічних та санітарно-гігієнічних умов;
– Технології і комплексної механізації гірничих робіт, строку експлуатації
кар'єра і стадії розвитку підприємства, на якому проектуються рекультиваційні
роботи;
– Економічної доцільності і соціального ефекту рекультивації.
Для

поліпшення

структури

та

якісного

складу

грунтосуміші

рекультиваційного шару необхідний цілий комплекс заходів щодо їх меліорації.
Меліоративні заходи ділять на групи:
– Фізико-хімічні методи меліорації грунтосуміші;
– Збагачення грунтів за допомогою внесення добрив і посіву сидератів;
– Біологічні методи інтенсифікації росту лісокультур шляхом введення до їх
складу порід азотонакопичувачів.
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Лісові культури на відвалах. Оптимальним вважається лісонасадження, де
найбільш повно використано потенційна родючість грунту для росту деревних
порід, отримані найбільші запаси деревини, виявляються корисні властивості
лісу: кламаторегулюючі, водоохоронні, грунтозахисні, санітарно-гігієнічні та ін.
У світовій практиці склалася особлива форма ведення лісового господарства
на промислових відвалах – створення попередніх меліоративних насаджень з
швидкозростаючих невимогливих порід і поступова заміна їх насадженнями з
більш цінних порід. Меліоративні породи – це вільха, акація біла, тополя. Існує
тривимірне лісівництво – створення стійких екосистем, замінюють менш
продуктивну природну рослинність (обширні лісосмуги, що перемежовуються з
пасовищних угідь).
Підбір порід будують за зональним принципом, з урахуванням біологічної
придатності грунтів. Л. П. Баранник (1976) пропонує визначати такі показники
біологічної стійкості лісових порід, як морозостійкість, посухостійкість,
вимогливість до грунтової родючості, швидкість зростання, меліоративні якості, і
виражає ці властивості в балах (високі, середні, низькі і т. д. ).
Відповідно до біологічної характеристикою виділяється група піонерних
видів: модрина, сосна, береза, тополя, верба, вільха, акація. Токсичні породи з
високою кислотністю переносять акація, береза, вільха, тополя, лох, обліпиха,
сосна, верба, клен, осика, смородина, спірея, тамаріськ. А карбонатні лужні –
сосна, акація, береза, клен, вільха, лох, обліпиха.
Порівняно великий вибір видів дозволяє створювати на відвалах складні за
складом насадження різних типів і призначення – меліоративні, протиерозійні,
водорегулювальні лісосмуги, ремізні, лісопаркові та масивні експлуатаційні.
Меліоративний

тип

лісокультур

для

токсичних

сульфідовмісних

грунтосумішей. Меліоративний тип лісових культур розробляється для вкрай
несприятливих у біологічному відношенні відвалів, складених токсичними
грунтосумішами. На них можна використовувати сосну, березу, тополя, вільху,
акацію, але потрібна меліорація грунту. Ефективні екранування непридатних
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ділянок шаром суглинку або вапнування з глибоким розпушуванням і
промиванням. Обов’язкове підготовка грунтосуміші по системі сидерального
пара і посіви буркуну. Необхідно вирощувати не чисто соснові лісонасадження, а
змішані сосново-березові лісокультури з вільхою.
Таким чином, підбирати тип лісових культур потрібно з урахуванням
розподілу ділянок грунтосуміші різного ступеня токсичності на поверхні
відвалів. На нетоксичних розкривних грунтах можна вирощувати лісові
насадження різного цільового призначення: це лісопарки, експлуатаційні,
захисні, меліоративно-озеленювальні, підготовчі ремізні та інші насадження. Для
всіх видів обов’язковим є виконання меліоративних та грунтозахисних функцій.
В усіх грунтово-кліматичних зонах на пухких грунтах легкого механічного
складу без смітної рослинності можливе вирощування лісової культури без
підготовки грунту. На грунтах важкого механічного складу з бур’янами суцільна
спалах обов’язкове. Проектуванню і створенню лісових культур має передувати
агротехнічне обстеження і великомасштабне картування поверхні відвалів.
При підборі деревних і чагарникових порід і складанні проектів лісових
культур перевагу слід віддавати змішаним насадженням, які, як правило, більш
стійкі, ніж з однієї породи, повніше використовують грунтові та атмосферні
ресурси середовища. До складу посадок бажано вводити до 30–50% чагарників.
Необхідно, однак, зазначити, що обліпиху не слід змішувати з іншими
деревними породами, так як вона дає на відвалах високу енергію росту і через 4–
5 років витісняє всі інші види. Можна рекомендувати такі схеми змішування:
1. Сосни – 33%, модрини – 17%, чагарників – 50%;
2. Сосни – 33%, берези – 33%, чагарників – 33%;
3. Модрини – 30%, берези – 25%, чагарників – 45%;
4. Берези – 50%, чагарників – 50%.
Остання схема призначена для несприятливих умов – на ветроударних і
схилах південної експозиції, на вершинах відвалів.
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На ділянках лісової рекультивації, призначених для створення зон
відпочинку і мають ландшафтне призначення, бажано куртини змішання деревночагарникових порід, величина окремих куртин може досягати 0,1–0,3 га.
Розміщення саджанців на площі встановлюється у кожному конкретному
випадку

залежно

від

біологічних

властивостей

висаджуються

порід,

лісопригодності грунту, призначення створюваних лісопосадок, особливостей
рельєфу

ділянки.

Переважно

рівномірний

розподіл

саджанців

по

площі (наприклад, 1х1 м або 1,0х1,2 м). У цьому випадку швидше відбувається
змикання крон і закріплення поверхні відвалів. Однак у разі проведення
механізованих робіт ширина міжрядь збільшується до 1,5–2 м, а в рядах відстань
між рослинами відповідно скорочується до 0,5–0,7 м. Плодово-ягідні обліпихові
плантації слід створювати з шириною міжрядь 2–2,5 м, висаджуючи на 1 га 2–
2,5 тис. саджанців.
У більшості випадків догляду за лісопосадками на відвалах (прополка і
розпушування) не потрібно. Трав’яниста рослинність на свіжевідсипаних або
недавно розрівняних відвалах практично відсутня. Якщо і з’являється польова
рослинність, то вона зазвичай не утворює густого травостою і не пригнічує
деревну рослинність. І тільки у виняткових випадках, при великій густоті
бур’янистих трав, необхідно проводити прополку лісових культур.
Розпушування вимагається на важких глинистих грунтах, де можливе
утворення на поверхні щільної кірки. На відвалах з аргілітів, алевролітів,
пісковиків, що утворюють щебенево-пластинчасті кам’янисті грунтосуміші,
поверхневий шар породи зазвичай буває досить рихлим. Створювані на відвалах
лісонасадження мають переважно захисне, санітарно-гігієнічне та рекреаційне
значення, але можливо і лісогосподарське їх використання.
Література: [1, с. 5–70; 2, с. 10–30; 3, с. 20–50; 7, с. 115–164; 8, с. 10–20; 9;
10; 11; 14, с. 50–200].
Лекція № 4
Тема. Класифікація порід і ґрунтів для біологічної рекультивації
Навчальні

елементи:

родючі, потенціально-родючі,
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малопридатні,

непридатні.
Біологічна рекультивація земель, порушених промисловими розробками
корисних копалин, значною мірою залежить від складу і властивостей порід і
ґрунтів,

фізико-географічних

умов

середовища

і

характеру

подальшого

класифікацій

придатності

використання рекультивованих земель.
Враховуючи

це,

запропоновано

декілька

розкривних порід і ґрунтів для біологічної рекультивації. Найбільш поширеною є
класифікація, яка подана у таблиці 4.1.
Таблиця 4.1 – Класифікація розкривних порід і ґрунтів за придатністю для
біологічної рекультивації
Група
придатност
і

1.1.Родючі

1.2.Потенц
іальнородючі

Гірнича
порода і
ґрунт

Сухи
й
зали
шок,
%

Гумусовий
<0,2
шар
повнопрофі
льних
ґрунтів і їх
слабоеродов
аних
різновиднос
тей
Грунтотвірн <0,2
і та інші
рихлі
породи
незасолені,
сприятливог
о
грануломет
ричного
складу
(леси,
лесовидні
суглинки),
верхня

Додаткові оцінювальні показники
Сумар рН Рухом Na, % Вміс
ний
вод
ий
єдності
т
ефект не алюмі поглин фізи
токси
ній,
ання
чної
чних
мг/10
глин
йонів
0г
и, %
ґрунт
у
<0,3
5,5 <3
<10
>20
8,0

<0,3

5,5
8,0
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<3

<5

Гум
ус,
%

Необхідні
заходи для
біологічної
рекультивації

>2

Створення
ріллі
та
інших
сільскогоспо
дарських
угідь

20-75 <2

Сільскогоспо
дарське
використання
:
як
підстилкові
породи для
створення
ріллі
з
нанесеним
грунтовим
шаром;
безпосереднь
о під посіви
багаторічних

гумусова
частина
профілю
середньо- і
сильноерод
ованих
грунтів

культур;
лісова
рекультиваці
я.

У цій класифікації виділено три групи придатності розкривних порід і
ґрунтів для біологічної рекультивації, а саме:
• 1-ша група – придатні;
• 2-га група – малопридатні;
• 3-тя група – непридатні.
Кожна група і підгрупа придатності виділяється за такими оцінювальними
показниками: «сумарним ефектом» токсичних іонів, рН водним або сольовим,
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вмістом рухомого алюмінію, натрію, гумусу і фізичної глини (фракції менше
0,01 мм).
На підставі цих показників для кожної групи і підгрупи придатності
встановлюють напрям використання порушених земель у процесі їх біологічної
рекультивації. Наприклад, для 1-ї групи придатності та підгрупи «родючі»
властиві такі оцінювальні показники: «сумарний ефект» токсичних іонів – менше
0,3 мг/100 г ґрунту чи порід; натрій – менше 10 % ємкості поглинання; вміст
гумусу – більше 2 % і вміст фізичної глини (фракції менше 0,01 мм) – понад
20 %. Згідно з цими показниками, такі землі представлені гумусовим шаром
профільних ґрунтів і слабоеродованих їх різновидностей та придатні для
створення ріллі та інших сільськогосподарських, угідь.
За таким принципом визначається придатність розкривних порід і ґрунтів
для інших цілей.
Література: [1, с. 5–70; 2, с. 10–30; 3, с. 20–50; 7, с. 115–164; 8, с. 10–20; 9;
10; 11; 14, с. 50–200].
Тема 1.2 Формування сільськогосподарських культурних і водних
ландшафтів. Облаштування техногенного ландшафту
Лекція № 5
Тема. Інженерно-захисна фітомеліорація
Навчальні

елементи:

проекти

фітомеліоративних

заходів,

культур

фітоценоз, акваценози, агроценози, вітоценози, пратоценози, помологоценози,
сільвоценози, стрипоценози, фрутоценози, санітарно-гігієнічна фіто меліорація,
смуга ажурної конструкції, смуга щільної конструкції, смуга продувної
конструкції, санітарно-захисні смуги, лісова фіто меліорація, лісорозведення, А –
бори, В – субори, С – суг руди, D – груди, тип деревостану, біоценотичні
взаємостосунки.
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В

інженерно-захисній

фітомеліорації

використовують

види

фітомеліоративних насаджень, що тією чи іншою мірою впливають на зниження
негативного прояву градієнтів середовища.
Розробляючи проекти фітомеліоративних заходів, беруть до уваги такі види
культурфітоценозів: сільво-, агро-, прато-, помолого-, віто-, флоро-, стрипо-,
фруто- та акваценози. Це зумовлено тим, що той чи інший тип культур
фітоценозу може формуватись на різних земельних фондах.
Агроценози – належать

до

групи

сільськогосподарських

культур, які

вирощують на конкретних земельних фондах. Розміщення, порядок чергування у
сівозміні, агротехніка склалися в процесі господарювання.
Акваценози – рослинні угруповання штучних озер, ставків господарського,
рекреаційного

та

декоративного

призначення.

Основною

вимогою

при

фітомеліорації водойм є розміщення, створення та догляд за акваценозами в
різних зонах водойми. Цим досягається ефективне виконання ними таких
функцій: захист берегів, формування ландшафту, скорочення обсягу робіт з
догляду за рослинними угрупованнями тощо.
Вітоценози – тип сільськогосподарських угідь у районах виноградарства. Під
виноградники відводять землі берегів давньої гідрографічної мережі, в основному
південно-східної,

східної

та

південної

експозицій.

Ці

схили

сильніше

прогріваються, а при наявності лесових відкладів на глибині не менше 1,5–2,0 м є
найбільш сприятливими для виноградарства.
Пратоценози – культурні луки та пасовища. Під них відводять площі
гідрографічного фонду. При невеликій площі ценозу, коли влаштування
полезахисної сівозміни неможливе, а ґрунти сильно змиті, проектується посів
багаторічних трав. Трав’яна рослинність утворює потужну розгалужену кореневу
систему і густу надземну частину, скріплює верхні горизонти, значно ослаблює
швидкість води, що стікає, і, як наслідок, зменшує ерозійні процеси та поступово
відновлює родючість змитих ґрунтів.
Помологоценози – сади, які як фітомеліоранти проектуються в таких
випадках: в умовах серединної частини берегів гідрографічної мережі крутизною
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8–12° при переважанні середньозмитих ґрунтів; на верхів’ях балочної мережі, де
переважають береги крутизною 6–8° з середньо- та слабозмитими ґрунтами на
лесовидних відкладах; у південних районах на широких днищах балок з
родючими намитими ґрунтами, що відводяться під створення пальметних садів.
Сільвоценози –

відведені

під

лісові

насадження

ділянки

берегів

гідрографічної мережі, крутіші ніж 20°; дельти, береги суходолів, балок або ж
круті ділянки корінних берегів річкових долин з близьким виходом на донну
поверхню або ж оголеними кам’яними породами; ділянки берегів крутизною 12–
20°, що мають сильнозмиті ґрунти з частими промоїнами; дно гідрографічної
мережі, густо порізане донними розмивами, де від давнього днища лишились
невеликі ділянки, що прилягають до підніжжя берегів тіньових експозицій;
піщані землі.
Стрипоценози – фітомеліоративні насадження у вигляді смуг різного
призначення, де визначальним компонентом є деревні породи та чагарники.
Залежно від

основного призначення, місцерозташування в конкретному

функціональному типі ландшафту, стрипоценози можуть виступати у вигляді
смуг: полезахисних; водо- або снігорегулюючих – для захисту полів від водної та
вітрової ерозії; прибалочних – для попередження утворення ярів; прияружних –
для закріплення берегів яру; захисних вітроломних; захисних – уздовж ставків,
водойм, берегів річок; та куртин на гірських схилах; та куртин на землях, що не
використовуються у сільському господарстві; лісових – на осушуваних землях;
лісових – навколо населених пунктів; лісових – уздовж доріг; пилопоглинаючих;
шумопоглинаючих; санітарно-захисних.
Фрутоценози – чагарникові насадження декоративного, захисного або ж
помологічного характеру, що створюються в різних типах функціональних
ландшафтів. Фрутоценози можуть складатися як з однієї породи, так і з декількох
порід. Комплекс фітомеліоративних заходів повинен не лише ослабити чи
зупинити негативні процеси природних явищ, але й сприяти відновленню
родючості ґрунтів та оздоровленню навколишнього природного середовища.
Санітарно-гігієнічна фітомеліорація
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Санітарно-гігієнічна фітомеліорація, разом із інженерно-захисною, вирішує
проблеми оздоровлення водойм, водостоків і джерел шляхом створення
протиерозійних і водозахисних насаджень.
Значна роль в оздоровленні довкілля покладається на створення санітарнозахисних смуг. Підбір рослин для створення зелених насаджень на територіях
санітарно-захисних смуг здійснюють з урахуванням природно-географічного
районування породи, екологічних умов території та призначення насаджень.
Залежно від аераційної дії захисних смуг, ступеня забруднення повітря та
віддаленості від джерела виробничих викидів, створюють смуги продувної,
щільної та ажурної конструкції.
Смуга продувної конструкції – це щільні у верхній і середній частині
насадження з великими кронами, що мають значні просвіти в нижній частині.
Ширина смуги складає 15–18 м і має 5–6 рядів деревно-чагарникової рослинності
Смуга щільної конструкції являє собою зімкнуте і вгорі, і внизу насадження.
Ширина смуги щільної конструкції складає 27–39 м і має 9–13 рядів.
Смуга ажурної конструкції – насадження, що не має наскрізних дрібних
просвітів, які б рівномірно розподілялися у верхньому напрямку. Ширина смуги
складає 21–24 м і нараховує 5–7 рядів.
У санітарно-захисних смугах рекомендують створювати мішані насадження,
які відзначаються найвищою біологічною стійкістю
Лісова

фітомеліорація

тобто самозаростання безлісних

може

мати,

як

територій

природний

характер,

деревно-чагарниковою

рослинністю, так і штучний характер – створення лісових культур. Лісові
культури створюються тоді, коли природне відновлення лісу з позиції часу є
неефективним, або ж ліс, що відновлюється, є низькопродуктивним та біологічно
нестійким.
Створення і вирощування лісових культур – активний фітомеліоративний
процес, що забезпечує формування оптимального складу майбутніх деревостанів.
Лісові

культури

створюють

трьома

методами

– посівом,

садінням

і

комбінованим методом, які здійснюють за спеціальними технологіями. Під час
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садіння використовують вирощені в розсадниках сіянці та саджанці дерев і
чагарників.
Лісові культури та основні принципи їх створення
Використання лісових культур (лісорозведення) виходить далеко за межі
лісового господарства, забезпечуючи водночас вирішення середовищетвірних
завдань

у

сільському

господарстві,

на

транспорті,

у

містобудуванні,

промисловості тощо. Найважливіші з них такі:
- штучне відновлення лісів на вирубках;
- реконструкція та заміна малоцінних і малопродуктивних насаджень
високопродуктивними;
- створення лісових культур на девастованих землях – кар’єрах, відвалах,
териконах, звалищах тощо;
- створення спеціалізованих плантацій (наприклад, горіхових, фруктових,
ягідних, технічних тощо);
- створення меліоративних насаджень, що виконують ґрунтозахисну роль;
- створення і реконструкція зелених зон міст, курортних зон, промислових
центрів.
При

створенні

лісових

культур

необхідно

дотримуватись

наступ-

них принципів:
- взаємного впливу лісових культур і зовнішнього середовища;
- взаємного впливу різних деревних і чагарникових видів;
- відповідність видового складу лісових культур умовам місцезростання та
природно-кліматичним районам;
- послідовність та узгодженість лісокультурних заходів;
- максимальна ефективність та естетичність в ландшафті.
Основними

перевагами

створення

лісових

культур

перед

ним поновленням є:
- забезпечення оптимального складу майбутніх деревостанів;
- запобігання небажаній зміні деревних порід;
- можливість введення в насадження цінних порід-інтродуцентів;
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природ-

- забезпечення біологічної взаємодії між породами шляхом спрямованого
добору і розміщення.
Технологія створення фітомеліоративних лісових культур залежить від умов
і виду порушень ґрунтового покриву, його фізико-хімічних і хімічних
властивостей та водного режиму.
Тип лісової ділянки (тип умов місцезростання) об’єднує лісові і нелісові
ділянки з подібними ґрунтово-гідрологічними умовами.
За едафічною сіткою Є.В. Алєксєєва і П.С. Погребняка їх поділяють на
чотири трофотопи:
- А – бори. Найбідніші місцезростання з переважанням піщаних і супіщаних
ґрунтів. У горах представлені малопотужними суглинистими ґрунтами скельних
оголень. В умовах надмірного зволоження – оліготрофними болотами.
Едафікаторний вид корінних асоціацій – сосна звичайна. Трав’яний покрив
представлений оліготрофами;
- В – субори. Відносно бідні місцезростання з супіщаними ґрунтами, на
Півночі в умовах заболочення – з суглинистими ґрунтами. У горах представлені
малопотужними або сильно скельними ґрунтами. У лісостеповій зоні інколи
трапляються піщані ґрунти із похованими супісками і суглинками. Деревостани із
сосни і модрини в першому ярусі, ялини і дуба – в другому. Продуктивність
насаджень вища, ніж у борах. У трав’яному покриві оліготрофні і, частково,
мезотрофні види;
- С – сугруди. Відносно багаті місцезростання з суглинками. У теплому
кліматі представлені супіщаними ґрунтами, в горах – середньої потужності та
скелетності. Крім сосни, модрини, дуба і смереки, які ростуть у суборах, тут
трапляються ялиця, бук, граб, клен, липа. Трав’яний покрив складається в
основному з мегатрофів. Насадження більш високої продуктивності, ніж в
суборах;
- D – груди. Багаті місцезростання переважно в районах теплого клімату.
Едифікаторами корінних асоціацій є дуб, бук, ялина, ялиця. Часто в деревостанах
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зустрічаються ясен та ільм. Трав’яний покрив мегатрофний. Насадження
найвищої продуктивності.
Однакові за родючістю ділянки в різних кліматичних зонах зайняті різними
породами, а отже, і типами лісу. Проте всі вони належать до одного типу умов
місцезростань.
В основу розподілу ділянок на групи трофності покладена лісівнича шкала
вимогливості порід до ґрунту. Від борів (А) і до груд (D) до складу корінних і
похідних насаджень входять більш вимогливі породи дерев, а разом з ними і
більш вимогливі до родючості чагарники та трав’яні види. Об’єднуючи
лісокультурні ділянки в групи ґрунтової вологості (гігротопи), за основу беруть
шкалу вимогливості порід до ґрунтової вологи.
Тип лісу об’єднує лісові та безлісні ділянки, подібні не лише за ґрунтовогідрологічними, але й за кліматичними умовами, тобто відображає кліматичну
різноманітність едафотопів.
Найменування типу лісу випливає з назви едафотопу і породи-едифікатора
корінного насадження. Наприклад, свіжа грабова діброва, мокра грабово-дубова
бучина, вологий дубовий субір, сухий бір. В однорідних кліматичних умовах тип
умов місцезростання відповідає типу лісу.
Тип деревостану – найнижча класифікаційна одиниця лісової типології, яка
являє собою сукупність ділянок лісу, подібних за корінною породою деревного
ярусу, ґрунтово-гідрологічними і кліматичними умовами. Типи деревостанів
можуть

бути

корінними,

які

сформувалися

в

умовах

непорушеного

господарською діяльністю лісу, і похідними, що формуються на місці корінних
(внаслідок їх вирубування, вітровалу, пожеж) шляхом природного заростання або
ж створення лісових культур. Кожний тип лісу представлений одним корінним і
багатьма похідними (природними і штучними) деревостанами.
Найменування деревостанів ведеться за панівною породою верхнього ярусу
(дубняк свіжої букової діброви, сосняк вологого дубового субору). Створюючи
лісові культури, передусім дбають про формування деревостану – дубняка,
сосняка чи модрини або ж їхньої суміші.
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Біоценотичні взаємостосунки
Поряд з абіотичними факторами (ґрунтово-гідрологічним та кліматичним)
на лісові культури впливають біотичні, особливо внутрівидова і міжвидова
конкуренції

та

тварини,

що

заселяють

заліснену

ділянку. Саме

тому,

розробляючи проект лісових культур, лісівник чи озеленювач має брати до уваги
біоценотичні фактори.
Серед найважливіших біоценотичних факторів виділяють і обґрунтовують:
- взаємодія деревних і чагарникових порід на лісокультурній ділянці;
- вплив чагарникової, трав’яної, мохової та лишайникової рослинності на
приживання рослин культури;
- значення мікрофлори ґрунту, в тому числі ґрунтових грибів;
- значення тваринного населення і передусім ґрунтової фауни.
Залежно від біотичних особливостей порід, які підбирають для створення
лісової культури, а також тих, які вже ростуть на лісокультурній ділянці,
взаємини рослин можуть бути різними – корисними і негативними.
Негативну роль можуть відігравати другорядні дерева та чагарники при
таких обставинах:
- жорстка конкуренція рослин за вологу, що спостерігається в сухих і дуже
сухих типах місцезростання;
- жорстка конкурентна боротьба за “площу живлення”, в яку вступають з
головними породами підріст і поросль супутніх порід, включаючи потужні
механізми кореневих систем;
- жорстка боротьба підросту та чагарників за світло, особливо коли сіянці чи
саджанці світлолюбних порід попадають під намет тіневитривалих рослин.
Позитивна роль природної деревної і чагарникової рослинності, яка заселяє
запроектовану в лісокультурну ділянку, полягає у наступному:
- самосів, підріст і поросль другорядних порід відіграють роль підгону для
головних порід, забезпечуючи їх швидкий ріст і правильне формування
стовбурів;
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- чагарники, особливо у вигляді порослі, виконують протиерозійну роль,
забезпечуючи краще водопоглинання та ґрунтовий захист лісокультурної
ділянки;
- залишені на лісокультурній ділянці другорядні породи використовують як
захист

культивованих

порід

від

заморозків,

надмірного

випаровування,

вижимання морозом, сонячних опіків. Такого захисту потребують бук, ялиця,
смерека, кедрова сосна та інші породи.
Література: [1, с. 73–78; 2, с. 50–100; 3, с. 60–100; 4, с. 180–190; 5; 6; 7, с.
300–360; 12, с. 5–18; 14, с. 250–306].
Лекція № 6
Тема. Водна фітомеліорація
Навчальні елементи: нижні берегові насадження, середні берегові
насадження, верхні берегові насадження, хвилеломні насадження, хвилегасні
зарості

напівводної

рослинності,

намулорегулюючі

заплавні

насадження,

насадження руслової обмілини, насадження заплавного яру, насадження
прируслового валу, внутріплавні намулорегулюючі насадження, особливості
водотоку,

русла водотоків, водозбірний басейн, загально-меліоративний

характер, верхня течія, середня течія, нижня течія, зона рослинності вздовж ріки,
зона рдесту, очеретяна зона, зона деревно-чагарникової рослинності з м’якою
деревиною, зона деревно-чагарникової рослинності з твердою деревиною
Природні та штучні насадження в межах річкових долин об’єднують в такі
групи:
1. Нижні берегові насадження знаходяться у місцях підтоплення,
тимчасового затоплення та мілководдя.
2. Середні берегові насадження розташовані на берегових круто¬схилах,
річкових терасах, улоговинах та ярах, вони запобігають ерозійним процесам і
береговим зсувам, поліпшують санітарний стан та естетичний вигляд долинних
ландшафтів.
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3. Верхні берегові насадження розташовані вище бровки берегового схилу,
виконують важливі санітарно-гігієнічні, естетичні та архітектурно-планувальні
функції, часто їх використовують для рекреації.
Навколо водоймищ створюється система захисних насаджень, в яку
входять:
- лісосмуги вздовж берега;
- хвилеломні насадження чагарників і напівводних рослин у при¬бережній
частині затоплення;
- насадження чагарників на мокрому та сухому укосах греблі.
Прируслові захисні лісові смуги створюють уздовж обох берегів річок.
Ширина смуг залежить від довжини річки, інтенсивності алю¬віального процесу
й умов господарського використання заплавних угідь.
Для річок, на яких процеси розмиву та переносу алювію слабо розвинені
або зовсім не спостерігаються, лісові смуги створюють завширшки 9–15 м (при
довжині річок до 200 км) і 15–20 м (на річках завдовжки понад 200 км). На річках
з інтенсивним алювіальним процесом ширину прируслових смуг збільшують при
довжині ріки до 100 км – до20 м, при довжині до 200 км – до 30 м, при довжині
більше 200 км – до 50 м.
Головні види і комплекси захисних культур
Хвилеломні насадження. Відомо, що густі напівзатоплені зарості верб
зменшують енергію хвиль у 15–25 разів, посилюють їх рефракцію (лат. refractio –
заломлюю) і припиняють хвилеударне руйнування берегів в зоні своєї дії.
Хвилеломні насадження створюють змішаними. У більшості випадків кращим їх
складом є 60 % верби білої, 30 % верби мигдальної, 10 % аморфи.
Хвилегасні

зарості

напівводної

рослинності.

Висока

напівводна

рослинність – зарості очерету озерного і комишу звичайного – незрівнянно краще
пристосована до зростання на відкритому плесі, ніж зарості верби. Хвилегасна
можливість очерету і комишу дуже велика. Ширина хвилегасної смуги має бути
не менше 20 м.
Намулорегулюючі заплавні насадження мають зменшувати швидкість і
витрати води у повноводдя на заплавній частині живого перерізу потоку,
посилюючи в потрібних місцях вилучення намулу з русла і тим самим
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поглиблюючи, спрямовуючи і стабілізуючи русло. Крім того намулорегулюючі
насадження можуть бутивисокопродуктивними і мати велике естетичне і
мисливське значення.
До намулорегулюючих належать такі види заплавних насаджень:
- насадження руслової обмілини (верба тритичинкова, червона шелюга,
верба каспійська, верба біла);
- насадження заплавного яру (густі посадки чагарників);
- насадження прируслового валу (осокір, сосна, модрина);
- внутріплавні намулорегулюючі насадження (дуб, в’яз, осокір, верба,
вільха чорна).
Насадження вздовж осушувальних каналів
На

берегових

схилах

каналів,

які

мають

коритоподібний

або

трапецієвидний профіль і наповнюються періодично, науковці рекомендують
висаджувати дерева і чагарники, не турбуючись про погіршення їх пропускної
спроможності. Умови розвитку рослин на берегових схилах сприятливі, а тому
тут вони через декілька років утворюють густу поросль, що дає змогу
відмовитись від поточних робіт з догляду за береговими схилами (скошування
трав, усунення бур’янів). Крім того, ці насадження формують специфічні біотопи
і урізноманітнюють ландшафт. Опадаюче з дерев і кущів листя, яке перегниває
дуже швидко, не призводить до звуження каналу.
Для озеленення каналу рекомендують вільху клейку, саджанці якої
розташовують на висоті не менше 0,5 м від підошви каналу з обох або одного
боку, відстань між саджанцями 1 м. Вище на схилі, витримуючи відстань між
рядами1 м, висаджують рядами види, які відповідають даній місцевості.
Важливим

завданням

є

забезпечення

основного

функціонального

призначення цих насаджень – затіняти канал, внаслідок чого сповільнюється
випаровування. Це забезпечується посадкою чагарників на верхньому краї
відкосу і систематичним обрізуванням та рубкою вільхи.
Фітомеліорація водотоків
У попередніх розділах ми розглянули шляхи створення захисних насаджень
у долинах річок. Проте до ландшафту водостоків належать не лише деревна, але
й уся прибережно-водна рослинність.
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Роботи, що здійснюються на водоймах і в долинах річок, слід розглядати як
ландшафтоформування,

оскільки

річні

та

долинні

ландшафти

здавна

використовували як місця відпочинку. Зберегти цю функцію ландшафту можна
при здійснені заходів з формування просторової структури території, що
виходить за межі чисто технічних потреб. Матеріалом для формування річкового
і долинного ландшафту є дерева і чагарники.
Висадка рослин по берегах водостоків і в долинних ландшафтах належить
до спеціальної галузі інженерної біології. Правильний підбір рослин для захисту
берегів і закріплення схилів або ж розчленування долинного простору вимагає
особливого досвіду і знань.
У природі водотоки створюють умови для життя рослин і тварин.
Попередні методи господарювання зумовлювали різке обмеження розмаїтості
життєвих форм. Багато водних і земноводних видів перебувають під загрозою
зникнення, а деякі зовсім зникли. Тому слід ефективно підтримувати мету
природоохоронної

діяльності,

направлену

на

збереження

і

відновлення

різноманіття життєвих форм як у воді, так і на берегах водойм і в долинах.
Класифікація ділянок русла і типи водойм
Під час створення рослинного покриву на берегах водотоків, слід брати до
уваги природні умови (орографію, клімат, ґрунти, рослинний і тваринний світ), а
також особливості самого водотоку (швидкість течії, коливання рівня води, рух
долинних наносів тощо).
Русла водотоків поділяють на чотири ділянки, які характеризуються
природними умовами, а тому вимагають використання різних гідротехнічних та
ландшафтно-формувальних методів.
Водозбірний басейн. У цій місцевості з невеликих струмків формується
русло річки, звідси мають розпочинатися всі заходи, спрямовані на санування
водойм. Роботи, які тут проводяться, мають загально-меліоративний характер:
охорона лісу, попередження ерозії, догляд за ґрунтом.
Верхня течія. На торфовій ділянці русло все більше поглиблюється при
відносно високій швидкості течії та великому схилі долини, пересуваючи породу
аж до кам’яних брил. Русло має продовгувату форму. У розрізаних на значну
глибину долинах рослинний покрив є лише на вузькій береговій смужці. Рослини
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постійно знаходяться під впливом коливань рівня води. Беручи до уваги значну
енергію води на цій ділянці русла, використовують комбіновані гідротехнічні
методи, тобто поєднання мінеральних і рослинних будівельних матеріалів.
Середня течія. На цій ділянці існує рівновага між змивом і виносом породи.
Відбувається типова ерозія берегів ріки: перші вигини русла виникають
внаслідок відкладів донних наносів – гравію і гальки. Поряд із закріпленням
донних наносів заходи з облаштування вклю¬чають захист берегів і зменшення
стоку біологічними засобами.
Нижня течія. В цій зоні енергія слабшає настільки, що виникають
відкладення піску, суглинку і навіть глини. Ріка тече до моря довгими вигинами і
з невеликим нахилом. Рослинність дуже широких зон заплавних терас
визначається коливаннями рівня води, які, як правило, досить значні (заплавний
ліс). Гідротехнічні заходи у нижній течії зосереджуються на проблемах стоку
води.
Сповільнення стоку зумовлює небезпеку повені та затрудняє відвід води із
сусідніх сільськогосподарських угідь.
Зона рослинності вздовж ріки
Беручи до уваги водну поверхню та зону періодичного затоплення,
виділяють такі зони рослинного покриву:
- зона рдесту (Potamogeton L.). Розташована нижче мінімального рівня
води, тобто постійно затоплена. Інженерно-біологічна (фітомеліоративна) роль
цієї рослинності незначна, оскільки вона не в стані захистити підводні схили від
пошкоджень. Біологічна ж роль їх надзвичайно велика: виробляючи кисень,
підводні рослини сприяють самоочищенню водойм і слугують кормом для риб.
На річках зі швидкою течією або інтенсивним судноплавством зона рдесту
відсутня;
- очеретяна зона. Це так звана земноводна зона, яка простягається від
низького до середнього рівня води і характеризується частими змінами рівня
води. Тривалість затоплення рослин становить не менше 150 днів у рік. Очерет
своїм корінням зміцнює берегові схили, захищаючи їх від руйнування. Цінність
цієї зони полягає також у самоочищенні водойми і рибальстві. В очеретяній зоні,
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крім очерету, росте багато інших видів, які мають не лише берегоукріплювальні,
але й естетичні якості;
- зона деревно-чагарникової рослинності з м’якою деревиною. Ця зона
лише деколи підтоплюється. На природних водоймах береги, як правило,
облямовані заростями верболозу, вище якого на берегових схилахрозташовується
вербовий заплавний ліс. Дерево-чагарникова рослинність цієї зони забезпечує
захист високих берегових схилів від пошкоджень. Там, де вона відсутня,
формується

злаковий

дерновий

покрив,

який

не

має

такої

потужної

фітомеліоративної сили, як деревно-чагарникові зарості;
- зона деревно-чагарникової рослинності з твердою деревиною. Ці
насадження розташовані вище середнього рівня паводка, затоплюються лише
зрідка і не регулярно.
Функціональна цінність заплавних фітомеліоративних насаджень, якщо
вони мають вигляд вузьких облямовуючих смуг, полягає у захисті прилеглих
територій від пошкоджень під час льодоходу, а також в екологічному
облаштуванні ландшафту.
Посадка рослин у заплавах річок
Посадка очерету. Поряд із достатньою кількістю води та обмеженим
коливанням її рівня для висадки очерету необхідні такі умови:
- наявність берегового ґрунту;
- пологий береговий насип;
- повноцінне сонячне освітлення;
- захист молодого очерету від сильної течії;
- захист очерету від пошкоджень (худобою, рибалками, човнами).
Всі види очерету можна розсаджувати за допомогою кореневищ з
невеликою грудкою землі. Матеріал для посадки беруть у заростях очерету або
осоки. Для висаджування кореневищ або пагонів підготовляють ями у ґрунті на
висоті середнього літнього рівня води. Можна висаджувати очерет у вигляді
снопів, в які складають стебла очерету з корінням, кладучи їх у спеціально
підготовлені траншеї.
Очерет звичайний можна висаджувати стебловими пагонами, які скошують
з початку травня до середини червня (довжина стебел близько 100 см з трьома43

п’ятьма листочками, що розкрилися). Стебла по 3–5 шт. встромляють в землю
дещо нижче лінії середнього літнього рівня води на віддалі 30–50 см один від
одного. На водоймах з сильним хвилями стебла встромляють під кутом з нахилом
до берега. Очерет можна також розмножувати насінням.
З метою регулювання процесу заростання очерет періодично ско¬шують.
Посадка верби. Верби захищають берегові схили над лінією середнього
рівня води від пошкоджень, скріплюючи ґрунт своїм густим корінням і
виявляючи опір водним потокам своїми гнучкими вітами.
Посадку верб на берегах проводять, як правило, вегетативними частинами
рослин – черешками, гілками, хворостинами або лозою.
Посадковий матеріал верби найкраще заготовляти в період зимового
спокою, тобто з жовтня по березень, а також до закінчення цвітіння. Можна
заготівлю посадкового матеріалу проводити починаючи із середини літа.Черешки
зрізують переважно з молодих пагонів верби. Товщина черешків – від діаметра
олівця до діаметра 2–3 см. Довжина черешків залежить від характеру берегового
ґрунту. Для тяжких і вологих ґрунтів – близько 20 см, на сухих галечникових
ґрунтах, а тим більше на кам’янистих слід забезпечувати максимально можливу
довжину. Черешки, довжина яких перевищує 50 см, зручні для посадки лише при
значній товщині.
Черешки найкраще встромляти під невеликим кутом, з нахилом до схилу.
Їх розташовують по 25 шт. на 1 м2, тобто при віддалі між ними 20 см в довжину і
ширину. Це забезпечує добру густоту насадження. Якщо вимагається менше
затримання стоку води, черешки розташовують рядами в напрямку течії на
віддалі до 75 см один від одного, тобто близько 7 черешків на 1 м2.
Вербу можна висаджувати кілками, тобто дуже великими черешками
довжиною від 150 до 250 см відповідної товщини.
Посадка лозою, яка являє собою мало гіллясті пагони верби у віці одногодвох років (довжина до 3 см), здійснюється для зміцнення схилів, верхнього шару
ґрунту або берегової лінії.
Література: [1, с. 73–78; 2, с. 50–100; 3, с. 60–100; 4, с. 180–190; 5; 6; 7, с.
300–360; 12, с. 5–18; 14, с. 250–306].
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Змістовий модуль 2. Основи дендрології
Тема 2.1 Використання декоративних рослин. Створення біоценозів
Лекція № 7
Тема. Принципи і методи створення рослинного покриву
Навчальні елементи: екологічні особливості рослин, ритм росту, здатність
до відтворення, проходження фенологічних фаз, вегетативна та насіннєва
продуктивність, оліготрофність видів рослин.
Однією з вирішальних умов успішної біологічної рекультивації є введення
культурних рослин у невластиві для них умови середовища промислових
відвалів,

необхідність

підбору

вихідного

матеріалу,

вивчення

окремих

характеристик видів і їх змін у новому екологічному середовищі.
Під час підбору асортименту видів для проведення сільськогосподарської
або лісової рекультивації необхідно всебічно вивчити екологічні особливості
рослин, ритм росту і розвитку їх надземних та підземних органів, здатність до
відтворення, що забезпечує збереження культурного угруповання тривалий час,
та інших показників. Вивчення динаміки росту й розвитку, проходження
фенологічних фаз, вегетативної та насіннєвої продуктивності і виявлення
амплітуди

коливань

цих

показників

у

рослин,

що

вирощуються

на

відпрацьованих відвалах на фоні різних агротехнічних заходів, служить основою
вибору перспективних видів рослин для біологічної рекультивації.
Основне значення мають дані, що характеризують динаміку нагромадження
вегетативної маси окремими компонентами створюваних культурних фітоценозів
та угрупованнями в цілому порівняно з подібними величинами у природних
рослинних угрупованнях конкретної грунтово-кліматичної зони. При цьому
особливу увагу треба приділити вивченню особливостей формування підземних
органів рослин та угруповань. Не всі види рослин можуть нормально рости і
розвиватися в умовах специфічного екологічного середовища субстратів відвалів.
Так, для встановлення асортименту видів рослин, придатних для фітомеліорації
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золовідвалів, було досліджено понад 230 видів, а засолених червоних шламів 160, з яких визнано придатними для рекультивації відповідно 30 і 8 видів.
Вивчення можливості створення штучних лісових насаджень на відвалах
відкритих розробок фосфоритів, залізної руди, бурого вугілля, сірки, показало,
що для обліснення доцільно використовувати оліготрофні види рослин, тобто ті
види, які маловибагливі до родючості ґрунту (наприклад, сосна звичайна, береза
бородавчаста та ін.).
Поліпшення росту рослин у несприятливих умовах середовища промислових
відвалів можуть сприяти симбіотичним відношенням між деревними рослинами
(сосною, модриною, березою) і мікоризоутворюючими грибами або між
бобовими трав'янистими (конюшиною, люцерною, буркуном й іншими) та
бульбочковими

бактеріями.

Оліготрофність

видів

рослин,

а

також

їх

посухостійкість і солевитривалість вважаються головними характеристиками, що
мають велике значення у виборі асортименту рослин як для лісової, так і для
сільськогосподарської рекультивації.
Під час вибору асортименту рослин для створення культурних фітоценозів
на порушених землях у багатьох випадках треба враховувати і такий додатковий
екологічний чинник, як забруднення атмосфери промисловими викидами. Адже у
рослин відсутні будь-які спеціальні механізми пристосування до таких чинників
середовища. Як правило, ті рослини, що стійкі до дії одного забруднення,
пригнічуються іншими інгредієнтами промислових викидів. Тому відсутність
рослин, які комплексно стійкі до забруднення атмосфери, змушує індивідуально
підходити до підбору асортименту рослин для певних умов.
Методи

створення

штучних

угруповань

сільськогосподарського

призначення.
Сільськогосподарське освоєння порушених земель передбачає одержання
продукції з перших п'яти років освоєння, у зв'язку з чим роботи ведуться як щодо
розробки способів меліорації заскладованих у відвали розкривних порід з метою
поліпшення їх властивостей для рослин, так і щодо підбору асортименту рослин
та розробки схем сівозмін.
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Створення на відвалах сільськогосподарських угідь може вестися у двох
напрямках:
- на породах (субстратах), властивості яких покращуються шляхом покриття
їх гумусовим шаром ґрунту;
- безпосередньо на породах (субстратах), заскладованих у відвали.
У першому напрямі, який ще відомий під назвою "землювання", поверхня
відвалів покривається шаром родючого ґрунту або потенційно родючих порід
товщиною 0,5-2 м, залежно від типу ґрунту, з яких формують поверхневий шар
відвалу.
А

лесовидні

суглинки

для

використання

під

сільськогосподарську

рекультивацію можна не покривати родючим шаром ґрунту, а агрохімічні
властивості їх покращуються за рахунок внесення підвищених норм органічних і
мінеральних добрив.
У сільськогосподарській рекультивації великі вимоги ставляться до підбору
культур. На думку багатьох учених, під час підбору культур для такої
рекультивації необхідно передбачити їх певну логічну послідовність, поєднавши
з прийнятими етапами рекультивації. Наприклад, як засвідчили наші дослідження
на території порушених земель Передкарпатського сірконосного басейну, в перші
роки сільськогосподарської рекультивації необхідно вирощувати менш вибагливі
до родючості ґрунту культури, які одночасно поліпшують його (багаторічні й
однорічні трави, гречку та ін.), на другому етапі, тобто на 2-3 році рекультивації,
- озимі та ярі зернові, кукурудзу, і лише після так званого фітомеліоративного
періоду у деяких випадках (наприклад, на гідровідвалах, внутрішніх і зовнішніх
відвалах, покритих родючим шаром ґрунту) можна вирощувати навіть просапні
культури (кормові буряки, картоплю, капусту).
Продуктивність культур, що вирощуються на відпрацьованих відвалах,
значною мірою залежить і від технології їх вирощування. Вона повинна мати
локальний характер і передбачати використання конкретних систем обробітку
ґрунту, удобрення і захисту рослин від хвороб, шкідників і бур'янів.
Методи створення штучних лісових угруповань.
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У біологічній рекультивації штучні лісові угруповання можуть передбачати
різне призначення. Наприклад, у районах з недостатнім зволоженням штучні
лісові посадки служать джерелом регулювання водного режиму, в малолісистих
районах збільшують лісистість, а також виконують функцію полезахисних
насаджень на рекультивованих землях.
Необхідність проведення лісової рекультивації у багатьох випадках
обумовлена різким зменшенням лісопокривної площі в районах діяльності
гірничих підприємств. Одним з основних призначень лісової рекультивації
вважається поліпшення несприятливих умов середовища шляхом створення лісів
озеленювального, протиерозійного і санітарного призначення. У приміських
зонах порушені землі можуть бути відведені під будівництво лісопарків, до
складу структури яких входять як посадки деревних, так і організація зелених
територій у вигляді газонів і квітників.
Характер меліоративних заходів, спрямованих на підготовку територій для
проведення лісової рекультивації, визначається типом розкривних порід і їх
сумішей, заскладованих у відвали. Для лісової рекультивації придатні породи і
відвали, які малопридатні для сільськогосподарської рекультивації.
Одним із найпростіших способів біологічної меліорації розкривних порід,
призначених для лісової рекультивації, є використання бобових рослин-піонерів
(люпин багаторічний, буркун та ін.), які здатні нагромаджувати атмосферний азот
за рахунок фіксації його бульбочковими бактеріями, а також за рахунок їхньої
вегетативної маси сприяти нагромадженню органічної речовини. Із деревних
рослин піонерами освоєння земель, порушених промисловими розробками
корисних копалин, служать такі види, як береза, чорна і сіра вільха, верба та ін.
Способи меліоративної підготовки територій для проведення лісової
рекультивації різні та визначаються місцевими умовами. Зокрема, в тому
випадку, коли розкривні породи, що заскладовані у відвал, нетоксичні і за своїми
фізико-хімічними властивостями придатні для росту деревних рослин (лесовидні
суглинки і леси), можна проводити лісопосадки безпосередньо на цих породах. В
інших випадках, наприклад на пісках, крейдяних і мергельних породах, глинах
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різного гранулометричного складу (середніх і важких), сланцях різного ступеня
вивітрювання, створення лісових культур можливе за умови застосування
мінеральних добрив.
Лісова рекультивація територій, порушених промисловими розробками
корисних копалин, як правило, переважає в районах лісової зони, там, де в
результаті видобутку корисних копалин значно знищений лісовий покрив.
Дослідженнями доведено, що в деяких випадках за наявності поблизу
джерел занесення насіння деревних рослин заростання відвалів відбувається не
тільки за рахунок трав'янистих, але й деревних видів рослин. Тому, розробляючи
питання лісової рекультивації, необхідно враховувати не тільки властивості
самих відвалів, але й характер природного рослинного покриву на них, що
дозволяє вирішувати питання про доцільність штучного лісовирощування або
поліпшення умов для природного рослинного покриву.
Основна тенденція у виборі асортименту деревних рослин для лісової
рекультивації повинна бути спрямована на використання видів місцевої флори,
екологічно пристосованих до умов існування у певній грунтово-кліматичній зоні.
Вітчизняна

і

зарубіжна

практика

створення

лісових

культур

на

відпрацьованих відвалах володіє даними про використання аеро- і гідропосіву
насіння деревних культур, механізовану посадку 2-3-річних саджанців і посадки
вручну як молодих, так і дорослих рослин. Для поліпшення умов росту деревних
культур на відвалах доцільно засівати міжряддя багаторічними бобовими
травами.
Методи створення штучних угруповань декоративного призначення.
Штучні декоративні угруповання вважаються структурними елементами
кожного населеного пункту. Вони виконують багато функцій. Зокрема, це
створення найбільш сприятливих умов мікроклімату в містах за рахунок деякого
зниження температури й підвищення вологості повітря влітку під пологом
лісових насаджень і зменшення амплітуди коливання температур у зимовий
період, швидкості вітру та поглинання звукових хвиль тощо.
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Особливо велика роль зелених територій у містах як засобу очищення
атмосфери від промислових забруднень і підтримання в оптимумі її газового
стану.
Створення садів і парків на техногенних ландшафтах - новий напрям
досліджень, який вимагає участі не тільки біологів, але й архітекторів та
землевпорядників.
Під час створення садів і парків у містах на територіях, порушених
промисловістю, необхідно враховувати не тільки кількісний показник, тобто
число квадратних метрів зеленої площі на людину, але й найбільш доцільний
спосіб її розміщення.
Створенню садів і парків на територіях, порушених промисловістю, повинно
передувати детальне вивчення екологічних умов особливостей техногенного
рельєфу, водного і повітряного режимів, агрохімічних показників субстратів, що
складають відвали, та інтерпретацію цих даних для конкретних типів
рослинності, які передбачено використовувати на певному об'єкті.
До складу садово-паркових комплексів, створюваних на територіях,
порушених промисловістю, можуть входити як деревні та чагарникові, так і
квіткові рослини.
Література: [1, с. 100–110; 3, с. 110–160; 6, с. 170–200; 14, с. 350–370].
Лекція № 8
Тема. Обґрунтування методів сільськогосподарської рекультивації
земель.

Основні

принципи

підбору

сільськогосподарських

культур

на

рекультивованих землях
Навчальні елементи: введення сівозмін, застосування агротехнічних і
меліоративних прийомів,
сумішей

розкривних

сульфідовмісні породи,

порід,

слаботоксичні,

тричленна класифікація

середньо

токсичні, вапнування, екранування, фітотоксичні породи.
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токсичні,

сильно

Сільськогосподарській рекультивації в усіх країнах приділяється особлива
увага.

Це

пов'язано

з

тим,

що

щороку

значно

скорочуються

площі

сільськогосподарських угідь. За всю історію розвитку людського суспільства у
світі втрачено понад 200 млн. га земель, придатних для сільськогосподарського
використання. Гострою ця проблема є і в Україні, тут вилучено і порушено понад
265 тис. га сільськогосподарських угідь, на яких недавно одержували високі й
сталі врожаї зернових і технічних культур. На території України нині розвідано
близько 3 тис. родовищ більш ніж 80 видів корисних копалин, з яких понад 400
родовищ (близько 50 видів) розробляється відкритим способом, що негативно
позначається на стані довкілля.
Методи сільськогосподарської рекультивації земель обумовлені фізикогеографічними особливостями місцевості, технологією розробок корисних
копалин, які відображають характер порушених земель, і головне складом та
властивостями розкривних порід, заскладованих у відвали.
Під час розробки методів сільськогосподарської рекультивації потрібно
заздалегідь передбачити введення сівозмін, які б поліпшували родючість ґрунтів
за рахунок насичення їх культурами, що залишають після себе багато рослинних
решток і разом з ними багато гумусу та поживних речовин. Принциповою
теоретичною основою сільськогосподарської рекультивації є застосування
агротехнічних і меліоративних прийомів на рівні, який забезпечує безперервне
підвищення родючості рекультивованих земель.
У практиці рекультивації земель одним із найбільших об'єктів є відвали, які
складені породами з різко вираженими фітотоксичними властивостями, зокрема
сульфідовмісні породи. До речі, проблема рекультивації таких відвалів актуальна
для багатьох країн світу. Вчені, для вирішення цієї проблеми, найбільш
радикальним прийомом бачать зміну технології розкривних робіт з метою
захоронення токсичних порід - укладення їх в основи відвалів або перекриття їх
шаром потенційно родючих порід.
За тричленною класифікацією сумішей розкривних порід, що нині
складуються у відвали, всі вони за вмістом фітотоксичних порід і розвитком
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рослин у цих умовах поділяються на слаботоксичні -сульфідовмісних порід
менше 20 %, середньотоксичні - від 20 до 40 % і сильно токсичні - понад 40 %.
Для кожної з цих груп порід розроблено відповідні методи біологічної
рекультивації. Зокрема, за наявності на поверхні відвалів середньо- і
сильнотоксичних сумішей порід територію вважають повністю непридатною для
безпосереднього сільськогосподарського освоєння.
У результаті досліджень встановлено, що навіть покриття токсичних порід
гумусовим шаром до 90 см не забезпечує нормальних умов для росту
сільськогосподарських

культур.

Це

пов'язано

з

тим,

що

більшість

сільськогосподарських культур своєю кореневою системою сягає цих токсичних
порід і відчуває негативний вплив. Навіть у випадку нанесення на сульфідовмісні
породи гумусового шару товщиною до 2 м урожай буде значно меншим, ніж на
контрольній ділянці з нанесенням на породи вилугованого чорнозему.
Значно зменшити токсичність сульфідовмісних порід можна за рахунок
внесення вапна, розрахованого на 1/3 гідролітичної кислотності, з одночасним
внесенням підвищених доз мінеральних добрив.
Дослідження складу рослин показали, що вапнування значною мірою сприяє
нагромадженню фосфорної кислоти в рослинах. Вапнування поліпшує фосфорне
живлення рослин більше, ніж внесення добрив.
Дослідження з озимими зерновими і багаторічними бобовими травами
показали, що вирощування їх на токсичних породах недоцільне, оскільки вони
гинуть протягом зими. Ярі зернові через це погано зав'язують зерно. Найбільшу
продуктивність у цих умовах забезпечують однорічні трави, що вирощуються на
зелену масу.
Отже, створення повноцінних орних угідь шляхом нанесення ґрунтового
шару безпосередньо на сульфідовмісні породи недоцільне. Натомість, освоєння
відвалів із середньо- і сильнотоксичними сумішами порід найдоцільніше
проводити шляхом хімічної меліорації або екранування їх карбонатними
суглинками.
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У випадку використання суглинкового шару ставлять дві цілі: запобігання
негативного впливу підстилкових і фітотоксичних порід на насипний ґрунтовий
шар і створення повноцінного рекультиваційного шару, який забезпечує рослини
вологою й елементами мінерального живлення.
Під час такого екранування створюються також сприятливі передумови для
оптимізації ґрунтоутворювального процесу, відновлення родючості насипного
шару ґрунту упродовж біологічної рекультивації.
На підставі узагальнення результатів польових дослідів щодо освоєння
сульфідовмісних порід методом екранування встановлено раціональну структуру
рекультиваційного шару. Зокрема, доведено, що в умовах непромивного режиму,
який характерний для степової зони України, навіть перекриття сульфідовмісних
порід шаром карбонатного суглинку товщиною 15-20 см дозволяє запобігти їх
негативному впливу на насипний гумусовий шар ґрунту.

При цьому

рекультиваційний шар вважається економічно вигідним за його товщини 60-80
см. У разі використання підвищених доз мінеральних добрив він забезпечує
найвищу продуктивність агрофітоценозів.
Починати освоєння порушених земель треба з вирощування на них
однорічних культур суцільної сівби, які використовуються на зелену масу,
підсіваючи під них багаторічні трави.
Це обумовлено тим, що для нанесення на відвали звичайно використовується
ґрунтовий шар, який містився раніше в буртах і сильно засмічений насінням
бур'янів. Щоб уникнути бурхливого росту бур'янів, необхідно висівати культури
суцільної сівби і збирати їх якомога скоріше, до запилення бур'янів. Багаторічні
трави

будуть

сприяти

ліквідації

бур'янової

рослинності,

збагаченню

кореневмісного шару органічними речовинами, азотом, а також оструктуренню
ґрунту. За умови тривалого зберігання в буртах природні властивості гумусового
шару ґрунту можуть погіршуватись (знижується вміст гумусу і кількість
водотривких структурних агрегатів), тому необхідно через кожні 5-7 років
вводити у сівозміни багаторічні трави не менше 3-річного використання. Крім
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того, для цієї ж мети у перший рік освоєння рекомендується вносити органічні
добрива у дозі не менше 40-60 т/га.
Рекомендується така сівозміна: 1) однорічні злаково-бобові суміші (вико овес) з підсівом багаторічних трав (конюшини або люцерни); 2-3) багаторічні
трави; 4) озимі зернові; 5) кукурудза на зелену масу; 6) однорічні трави; 7) озимі
зернові; 8) картопля і т. д.
На слаботоксичних сумішках порід відвалів можлива безпосередня
сільськогосподарська рекультивація за умови дотримання агротехнічних заходів.
Наприклад, якщо відвали складені із потенційно родючих порід (лесовидних
суглинків і супісків), в яких міститься мало органічної речовини й азоту, в перші
роки освоєння вирощувати на них зернові культури без удобрення не
рекомендується. У разі внесення добрив на лесових породах і четвертинних
лесовидних суглинках можна одержати урожай, близький до урожаю, який
одержують на староорних землях. Так, за даними наших досліджень, урожай
зерна озимого жита на контролі (без добрив) становив 12,3 ц/га, а при внесенні
мінеральних добрив у дозі N60P120K150 - 25,1 ц/га. Для підвищення травостою і
більш тривалого його використання висівають бобово-злакові сумішки.
Сільськогосподарська рекультивація на потенційно родючих породах без
нанесення родючого шару ґрунту доцільно починати із багаторічних трав. У разі
внесення добрив урожайність сіна люцерни синьогібридної становив близько 46
ц/га, тимофіївки лучної за два покоси - 73,0 ц/га; суміші злакових трав, яка
складалася із грястиці збірної, костриці безостої і тимофіївки лучної за два
покоси - 63 ц/га, зеленої маси люпину жовтого - близько 240 ц/ га, вико-вівсяної
суміші - 280-350 ц/ґа.
Для створення кондиційної і продуктивної ріллі за можливості доцільно на
потенційно родючі породи наносити гумусовий шар ґрунту. Товщина останнього
залежить від ґрунтової зони. Так, за даними М.Т. Масюка (1981), на
рекультивованих ділянках з нанесенням на лес чорнозему шаром 30-50 см
одержано урожай зернових культур, наближений до урожаю тих же культур на
староорних землях; за товщини чорнозему 80-90 см урожай озимої пшениці у
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деяких випадках сягав 180-190 %, аза товщини наносного шару 10-20 см - лише
10-30 % її урожаю на сусідніх угіддях.
Враховуючи це, у степовій зоні України для рекультивації порушених
земель рекомендується два типи ділянок - універсальний і спеціальний: перший - з
нанесенням

чорнозему

товщиною

50-60

см

-для

вирощування

усіх

сільськогосподарських культур; другий - із збільшенням товщини наносного
чорнозему до 80-90 см - під інтенсивні сільськогосподарські культури (зернові,
технічні, овочі та ін.).
У

зоні

малопродуктивних

дерново-підзолистих

ґрунтів

Полісся

і

Передкарпаття під час рекультивації треба обмежуватись нанесенням на
відпрацьовані відвали гумусового шару товщиною до 50 см. Для підвищення їх
родючості упродовж вирощування сільськогосподарських культур, які поширені
в зоні, обов'язково вносити підвищені норми органічних добрив до 60 т/га і
мінеральних до N120P150K160 (P.M. Панас, 1989).
Основні

принципи

підбору

сільськогосподарських

культур

для

вирощування на рекультивованих землях.
На

думку

багатьох

дослідників

у

процесі

сільськогосподарської

рекультивації дуже важливо правильно підібрати культури, які б давали добрі
врожаї та забезпечували інтенсивне поліпшення родючості рекультивованих
земель.
Безперечно, в кожному випадку у підборі культур для вирощування на тому
чи іншому порушеному об'єкті потрібно не тільки всебічно вивчити його фізикохімічні та інші властивості, але й знати вимоги рослин. Адже, як вказував К.А.
Тимірязєв (1948); "знання властивостей ґрунтів одержує смисл лише з того
моменту, коли нам стає зрозумілим їх значення для рослин, і притому не
емпірично, а свідомо".
На нашу думку, у підборі культур для рекультивованих земель треба
передбачити їх відповідну логічну послідовність, прив'язавши їх до прийнятих
етапів рекультивації. Наприклад, як показали наші дослідження, на території
порушених земель Передкарпатського сірконосного басейну в перші роки
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сільськогосподарської рекультивації необхідно вирощувати культури менш
вибагливі до родючості ґрунту, або ті, що поліпшують його родючість (однорічні
та багаторічні трави), на другому етапі, тобто на другому-третьому році
рекультивації порушених земель, можна вирощувати озимі та ярі зернові,
кукурудзу і вже на так званому фітомеліоративному періоді у деяких випадках
(на гідровідвалах, внутрішніх і зовнішніх відвалах, покритих родючим шаром
ґрунту) можна вирощувати навіть просапні культури: кормові буряки, кукурудзу,
картоплю, капусту та ін.
Література: [1, с. 100–110; 3, с. 110–160; 6, с. 170–200; 14, с. 350–370].
Лекція № 9
Тема. Лісова рекультивація земель. Суть і зміст лісової рекультивації
земель. Методи створення та технологія вирощування лісових культур на
рекультивованих землях
Навчальні елементи: протипожежні заходи, довговічність кожної деревної
породи, вибагливість до родючості ґрунту, оліготрофи, мезотрони, мегатрофи,
газостійкість деревних порід, основні лісоутворюючі породи.
Суть і зміст лісової рекультивації земель. Лісова рекультивація земель
передбачає створення на відпрацьованих відвалах розкривних порід лісових
насаджень різного типу. Переважно вона поширена в лісовій зоні під час
освоєння порушених земель (відвалів, кар'єрів та ін) незначної площі, складених
придатними і малопридатними породами. На неглибоких зниженнях відвалів,
крутих схилах, відкосах, необхідно створювати ремізні насадження із дерев та
чагарників, які служать резерватом для тварин і птахів.
У несприятливих умовах рекомендується створювати меліоративний тип
лісових культур. До складу деревних порід вводяться такі насадження деревазотонакопичувачів: вільха чорна і сіра, акація жовта і біла, рокитник, обліпиха та
ін.

Підбираючи асортимент

деревних і
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чагарникових

порід,

необхідно

враховувати лісопридатність розкривних порід, цільове призначення лісових
культур рекультивованої ділянки, біологічні властивості рослин.
Посадку дерев рекомендується проводити навесні у прийняті для даної зони
строки, використовуючи посадковий матеріал високої якості.
Для формування економічно й екологічно стійких насаджень треба
створювати змішані типи лісокультур за участі головних порід до 90 %,
другорядних до 20 %, чагарників до 20 %. Співвідношення може змінюватися
залежно від призначення лісокультури.
У лісах, що створюються на порушених землях, необхідно передбачити
протипожежні заходи, особливо в лісонасадженнях поблизу населених пунктів
або поряд із сільськогосподарськими угіддями. У масивних насадженнях
рекомендується створення смуг з посівом трав'янистих рослин.
Принципи підбору лісових культур для вирощування на рекультивованих
землях. Підбираючи лісові культури для вирощування на рекультивованих
землях, насамперед треба врахувати такі їх біологічні особливості: довговічність,
вибагливість до родючості та вологості рекультивованих порід, ставлення до їх
кислотності

і

засоленості,

тіньовитривалість,

ставлення

до

тепла

і

температурного режиму, здатність переносити тимчасове затоплення водою
тощо. Довговічність є генетично обумовленою ознакою деревної породи, адже
вона значною мірою залежить від грунтово-кліматичних умов. Наприклад, акація
біла у степовій зоні за сприятливих умов живе 70-80 років, у Сухому Степу 30-40
років, а на засолених пісках 25-30 років. Ясен зелений на звичайних чорноземах
росте до 70-80 років, на південних чорноземах 35-40 років.
У степових умовах ріст і розвиток деревних порід відбувається дещо інакше,
ніж у лісовій. У Сухому Степу істотно прискорюється процес розвитку, значно
швидше настає старіння деревних органів, кульмінація приросту, як правило,
спостерігається у 10-15 років, зменшується довговічність дерева.
Довговічність кожної деревної породи прямо залежить від того, наскільки її
біологічні особливості забезпечують життєздатність організму у несприятливих
умовах. Одні породи зберігають життєздатність в умовах низьких температур, а
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інші вимерзають. Одні породи здатні витримувати значну сухість повітря і
ґрунту, а інші за таких умов гинуть.
За офіційними даними (М.І. Калінін, 1994), довговічність основних
лісоутворюючих порід в умовах України характеризуються такими цифрами: 500
років і більше - дуб звичайний, модрина європейська, липа широколиста; 300-500
років - бук лісовий, липа дрібнолиста, сосна звичайна; близько 300 років - ялина
звичайна, ясен звичайний, в'яз, граб. Порівняно низька довговічність властива
осиці - 100-120 років, березі повислій - 120-150 років, вільсі чорній - 200 років.
Важливою лісобіологічною властивістю деревних порід є їх вибагливість до
родючості ґрунту. За цією ознакою дерева і чагарники поділяються на три групи:
оліготрофи - породи, які не вибагливі до родючості ґрунту і добре ростуть на
неродючих

ґрунтах; мезотрофи - породи,

які

добре

ростуть

на

ґрунтах

середнього рівня родючості ґрунтів; мегатрофи, або еутрофи, -породи, які
потребують багатих ґрунтів. Про представництво деревних порід до окремих
груп родючості ґрунтів свідчать дані таблиці 9.1.
Таблиця 9.1. Розподіл деревних порід за вибагливістю до родючості грунту
(за П. С. Погребняком)

За реагуванням на вологість ґрунту деревні породи поділяються на такі
основні три групи: ксерофіти - породи, які добре ростуть у посушливих
умовах; мезофіти - породи, що вимагають зволожених умов, добре ростуть на
свіжих і вологих ґрунтах; гігрофіти - породи, що ростуть в умовах надмірної
вологості (табл. 9.2).
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Таблиця 9.2. Розподіл деревних порід за їх реагуванням на вологість ґрунту

За реагуванням на кислотність деревні породи поділяються на три групи:
• 1-ша група - породи, що добре ростуть на кислих ґрунтах з рН 4,5-5,0: ялина
звичайна, береза повисла, осика;
• 2-га група - породи, які краще ростуть на лужних ґрунтах з рН понад 7,0:
модрина сибірська, сосна звичайна, сосна піцундська, глід, скумпія;
• ^ 3-тя група - породи, які не мають чітко вираженої реакції на кислотність
ґрунту: акація біла, берест, гледичія, дуб звичайний, лох, горіх волоський, тополя
пірамідальна, бирючина, бузина, шовковиця та ін.
Значні труднощі виникають під час рекультивації відвалів складених із
розкривних порід, засолених хлоридами і сульфатами. За характером реакції
порід на наявність хлору у розкривних породах виділяють п’ять груп (табл. 9.3).
Таблиця 9.3. Розподіл деревних порід за групами їх солевитривалості
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У випадку проведення лісової рекультивації треба передбачити її екологічну
роль. Адже дерева мають здатність протистояти отруйним забрудненням
атмосфери і збільшувати її киснем. Так підраховано, що щорічні лісові
насадження планети поглинають понад 850 млн. т вуглецю, понад 100 млн. т
водню і майже З млн. т азоту. При цьому в повітря надходить близько 2,5 млрд. т
кисню. Доведено, що чотири дорослих дерева поглинають за вегетаційний період
1,5 кг вуглекислого газу і віддають атмосфері 1,1кг кисню. Цієї кількості кисню
достатньо для дихання чистим повітрям однієї людини протягом доби. Загалом
1га лісу здатний очистити за вегетаційний період 18 млн.м3 повітря. Ялинові ліси
можуть затримати кронами до 32 т/га пилу, соснові - 36, діброви - 54, бучини - до
68 т/га. Це свідчить про те, що різним деревним породам властива різна
потенційна можливість акумулювати і нейтралізувати пил атмосфери (табл. 9.4).
Таблиця 9.4. Здатність деревних порід затримувати пил (за М.І.
Калініним, 1994)

Неоднаковою є стійкість деревних порід до наявності в атмосфері токсичних
речовин і газів. Менш витривалими є шпилькові породи, насамперед тому, що їх
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асиміляційний апарат, тобто хвоя, функціонує у звичайних умовах 3-5 років.
Здатність деревних порід витримувати певну забрудненість повітря шкідливими
речовинами називають газостійкістю рослин.
Газостійкість деревних порід залежить від декількох чинників і внутрішньобіологічних

особливостей

виду,

комплексу

грунтово-кліматичних

умов,

температури та вологості повітря, віку рослин, пори року. З підвищенням
температури вологості повітря газостійкість рослин знижується. Найбільш
токсичними речовинами та сполуками для деревних рослин і чагарників
вважається сірчаний фтор, фтористий водень, хлориди, двоокис азоту. За
газостійкістю деревні породи поділяються на чотири групи (табл. 9.5).
Таблиця 9. 5. Розподіл деревних порід за їх газостійкістю (за М.І.
Калініним, 1994)

Тіневитривалість тією чи іншою мірою виявляється в усіх деревних порід.
Однак потреба у сонячному світлі як джерелі енергії притаманна всім зеленим
рослинам, зокрема деревним породам. Залежно від конкретних едафічних умов,
потреба у сонячному світлі кожної деревної породи зменшується.
Основні лісоутворюючі породи за ступенем тіневитривалості або за
ступенем світлолюбності і збільшенням ступеня тіневитривалості розміщуються
в такому порядку: акація біла, тамарина, дуб пухнастий, модрина, береза повисла,
сосна звичайна, тополя сіра, осика, горіх волоський, ясен звичайний, дуб
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звичайний (ранній), вільха чорна, дуб звичайний (пізній), береза пухнаста, клен
гостролистий, польовий, татарський, явір, дуб північний, черешня, горобина,
груша лісова, яблуня лісова, в'яз, липа, вільха, сіра ліщина, бруслина, гордовина,
бузина червона і чорна, глід.
Література: [1, с. 100–110; 3, с. 110–160; 6, с. 170–200; 14, с. 350–370].
Тема 2.2 Біоремедіація
Лекція № 10
Тема. Основи біоремедіації
Навчальні елементи: біоремедіація, різо фільтрація, фітоекстракція,
фітоволатилізація,

фітостабілізація,

фітодеградація,

фітостимуляція,

біостимуляція, біодоповнення, фіто стимуляція, біофільтр, біоремедіація грунтів,
біоремедіація in situ, методи ex situ.
Біоремедіація – комплекс методів очищення вод, ґрунтів і атмосфери з
використанням

метаболічного

потенціалу

біологічних

об'єктів

(рослин,

грибів,комах, черв'яків, бактерій) або їх ферментів.
Використання рослинї
Рослина впливає на навколишнє середовище різними способами. Основні з
них:
•

різофільтрація – коріння всмоктують воду і хімічні елементи

необхідні для життєдіяльності рослин
•

фітоекстракція – накопичення в організмі рослини небезпечних

забруднень (наприклад, важких металів)
•

фітоволатилізація – випаровування води і летючих хімічних

елементів (As, Se) листям рослин
•

фітостабілізація – переклад хімічних сполук у менш рухому та

активну форму (знижує ризик поширення забруднень)
•

фітодеградація

–

деградація

рослинами

мікроорганізмами органічної частини забруднень
62

і

симбіотичними

•

фітостимуляція – стимуляція розвитку симбіотичних мікроорганізмів,

які беруть участь у процесі очищення
Використання мікроорганізмів і грибів
Можливо два основних підходи до біоремедіації ґрунтів з допомогою
мікроорганізмів
•

біостимуляція – стимулювання розвитку аборигенної мікрофлори на

території зазнала забруднення.
•

біодоповнення – внесення в ґрунт біопрепаратів мікроорганізмів

здатних до деградації забруднювача.
•

фітостимуляція – використання рослин для стимуляції розвитку

ризосферних мікроорганізмів.
Головну роль у деградації забруднень грають мікроорганізми. Рослина є
свого

роду

біофільтром,

створюючи

для

них

середовище

проживання

(забезпечення доступу кисню, розпушення ґрунту. У зв'язку з цим, процес
очищення відбувається також поза періодом вегетації (в нельотну період) з дещо
зниженою активністю.
Типові цілі біоремедіації
Відновлення ґрунтів після забруднення діоксинами
Діоксини потрапляють в ґрунти з повітря з дощем і текучими водами. З
ґрунту діоксини потрапляють у сільськогосподарську продукцію і воду. В
організмі тварин вони здатні накопичуватися. Після забруднення діоксинами
застосовуються методи біоремедіації in situ і ex situ .
Переваги
•

можливість відтворювати ремедіації in situ

•

відносно низька собівартість проведених робіт в порівнянні з

традиційними очисними спорудами
•

метод безпечний для навколишнього середовища

•

теоретична можливість екстракції цінних речовин із зеленої маси

рослин (Ni, Au, Cu)
•

можливість моніторингу процесу очищення

•

рівень очищення не поступається традиційним методам, особливо

при невеликому обсязі стічних вод (наприклад, в селах)
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Біоремедіація грунтів
Біоремедіація забруднених грунтів і грунтів являє собою набір технік,
заснованих на застосуванні біологічних агентів для очищення грунтів і грунтів
від полютантів. Найчастіше для біоремедіації ґрунтів використовуються
мікроорганізми, зазвичай бактерії і гриби; рідше - рослини.
Вибір певної технології біоремедіації ґрунтується на основі таких критеріїв
як природні умови місця очищення, властивості грунту, концентрація і рівень
токсичності поллютанта і т.д. Застосовувані в біоремедіаціі грунтів технології
можна об'єднати в дві групи: методи in situ і методи ex situ.
Біоремедіація in situ.Основана на очищенні середовища від поллютанта без
видалення забрудненого ґрунту з району забруднення. Оскільки технології цього
типу не вимагають проведення землерийних робіт, вони є більш дешевими,
створюють менше запилення повітря і вивільняють менше летючих поллютантов,
ніж технології ex situ.
Один з підходів біоремедіаціі in situ полягає у введенні в забруднену грунт
кисню за допомогою спеціального обладнання, з тим, щоб стимулювати
зростання мікроорганізмів і аеробне біодеградацію поллютантов. Дана техніка
найчастіше застосовується для очищення від різних нафтопродуктів.
Крім кисню стимуляція біодеградації може здійснюватися шляхом
введення в грунт поживних речовин для стимуляції росту і метаболізму
мікроорганізмів, які здійснюють деградацію поллютанта. Найчастіше для цих
цілей використовують азот і фосфор добрива.
Іншим поширеним підходом є введення в грунт мікроорганізмів (в тому
числі генетично модифікованих) або ферментів для прискорення деградації
органічних полютантів, присутніх в грунті.
Біоремедіація ex situ.Основана на зняття шару забрудненої грунту і
очищення її від полютантів за межами місця забруднення, що робить цей підхід
більш дорогим, ніж Біоремедіація in situ. Проте, у технологій даного типу є ряд
переваг: вони вимагають менше часу і забезпечують повний контроль процесу
очищення.
Одним з типів застосовуваних при біоремедіації in situ технологій є
використання біореакторів. Перед приміщенням в біореактор з грунту
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видаляються великі камені, грунт піддається перемішуванню, що робить його
більш однорідним; після додавання води утворюється глиниста суспензія. До цієї
суспензію вносяться проводять очистку від поллютанта грунту мікроорганізми,
для яких в реакторі створюються оптимальні умови. Після завершення процесу
очищення грунт висушується і повертається в навколишнє середовище.
Інший підхід біоремедіаціі in situ полягає в тому, що віддалена з місця
забруднення грунт розміщується на певній території, її забезпечують аерацією,
поживними

речовинами

і

водою

для

стимуляції

росту і

метаболізму

мікроорганізмів, які здійснюють Біоремедіація. У порівнянні з очищенням за
допомогою біореакторів, дана технологія вимагає багато місця і займає довше
часу. Можна виділити кілька різних варіантів такого підходу.
Література: [3, с. 180–200; 4, с. 100–120; 7, с. 400–470; 12, с. 20–60].
Лекція № 11
Тема. Біоремедіація водного середовища
Навчальні елементи: біореактор, свердловини, біообдування, екстракція
ґрунтової пари, біопідсилення.
Біоремедіація визначається як будь-який процес, у якому використовуються
мікроорганізми, гриби, зелені рослини або їх ферменти з метою повернення
навколишнього середовища, зміненого забруднювачами, у первинний стан.
Біоремедіація in situ ґрунтових вод являє собою технологію, яка сприяє
росту та репродукції місцевих мікроорганізмів з метою інтенсифікації
біодеградації органічних компонентів в насиченій зоні.
Під час біоремедіації ґрунтова вода екстрагується за допомогою однієї чи
кількох свердловин, де вона пропускається через біореактор, який містить
мікроорганізми, які акліматизуються до забруднень. Очищена вода змішується з
киснем та поживними речовинами, після чого знову посилається у забруднену
зону. Біоремедіація передбачає застосування механізмів стимулювання та
підтримання активності мікроорганізмів. В цьому плані відрізняють такі
технології як:
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1. додавання кисню;
2. додавання поживних речовин.

Біореактор – це прилад або система для підтримки біологічно активного
середовища. В ньому відбувається процес, в якому беруть участь живі організми
або субстанції, отримані з них.
Призначенням

біореактора

є

забезпечення

оптимальних

умов

для

життєдіяльності мікроорганізмів, що культивуються в ньому.
Завдяки обміну речовин мікроорганізми перетворюють органічні сполуки у
стабільні нетоксичні матеріали, які не задають ризику для довкілля.

Аеробний (у присутності кисню) метод обробки забруднень застосовують
для

нейтралізації

аліфатичних

(гексан)

та

ароматичних

вуглеводнів

нафтопродуктів (бензин); аноксичний (у присутності нітратів) метод доцільно
застосовувати для обробки хлорованих розчинників.
Доавання кисню та поживних речовин
Переваги:
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•

Очищує забруднювачі, що поглинуті або захоплені поверхнею

геологічних порід у водоносному шарі;
•

Не потребує складного обладнання і, отже, менш коштовне;

•

Характеризується неруйнівною на середовище дією;

•

Може застосовуватися у комбінації з іншими методами – екстракцією

водяної пари, розпиленням повітря;
•

Не залишає відходів після закінчення процесу ремедіації.

Недоліки:
•

Інжекційні свердловини та інші елементи обладнання засмічуються

мікроорганізмами;
•

Метод не дає можливості вилучити важкі метали (кадмій, свинець);

•

Високі концентрації забруднювачів (більших ніж 50000 ppm) можуть

бути токсичними.
Свердловини оточують місце забруднення. За допомогою цих свердловин
забезпечується вакуум, завдяки чому прискорюється потік повітря через
забруднену

зону,

покращується

постачання

кисню

та

прискорюється

біодеградація забруднювачів. Забруднене повітря проходить через систему
біофільтрації, обробки активованим вуглецем або згоряння.

Біообдування нагадує екстракцію ґрунтової пари (ЕГП), але ці дві
технології відрізняються швидкістю руху повітря: під час ЕГП повітря для
забезпечення випаровування забруднювачів рухається з більшою швидкістю, ніж
упродовж біобдування.
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Техніка

біообдування

забезпечує

очищення

середовища

від

таких

забруднювачів як нафтопродукти (бензин, керосин, дизельне паливо).
Переваги:
•

Не потребує складного обладнання;

•

Характеризується неруйнівною дією;

•

Можна обробляти ґрунт під будівлями;

•

Вимагає небагато часу: від 2 місяців до 2 років;

•

Вартість процесу $45-140 за тонну ґрунту;

•

Легко комбінується з іншими методами ремедіації.

Недоліки:
•

Висока концентрація деяких хімічних сполук може бути токсичною

для мікроорганізмів; до таких сполук відносять кадмій, свинець та хлорид натрію.
•

Технологія непридатна для деяких типів ґрунту (з низькою

проникністю, глини).
Забруднені місця часто містять органічні компоненти, багаті на вуглець, але
бідні на азот та фосфор. У цьому разі доцільно забезпечити зовнішнє додавання
цих речовин (див. попередні рисунки).
Мета такої технології – забезпечити оптимальне співвідношення між
вуглецем, азотом та фосфором (С:N:P), а саме 100:10:1.
Якщо у ґрунті є недостача певних мікроорганізмів,або мікрофлора
постраждала від присутніх у ґрунті токсикантів, доцільно вносити у ґрунт так
звані «додаткові» мікроорганізми. Цей процес називають біопідсиленням
(bioaugmentation). Ці мікроорганізми можуть представляти або природні штами,
або представляти продукти генної інженерії. Так, наприлад, бактерія Deinococcus
radiodurans була модифікована так, щоб споживати толуол та іонну ртуть з
радіоактивних відходів.
Біопідсилення зазвичай використовують для обробки муніципальних
стічних вод. Miкроорганізми: B. licheniformis, B. thurengensis, B. polymyxa, B.
sterothemophilus, Penicillium sp., Aspergillus sp., Flavobacterium, Arthrobacter,
Pseudomonas, Streptomyces, Saccaromyces, Triphoderma тощо.
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Обмеження застосування генетично створених мікроорганізмів:
1. Вони рідко виживають у новому довкіллі більш, ніж кілька тижнів;
2. Має місце інтенсивна сорбція до поверхні ґрунту, що утруднює
перенесення мікроорганізмів до місця забруднення.
Література: [3, с. 180–200; 4, с. 100–120; 7, с. 400–470; 12, с. 20–60].
Лекція № 12
Тема. Фіторемедіація
Навчальні елементи: фітотрансформація (фітодеградація), фітоекстрація,
фітостабілізація, фітоволатилізація, різофільтрація, толерантні до солей.
Фіторемедіація (від грецького слова phyto (рослина) та латинського
remedium (відновлювати баланс, or remediating) – комплекс процесів, в яких
рослини використовують для віддалення, перетворення, нейтралізації або
руйнування забруднювачів з компонентів навколишнього середовища, які містять
їх. Цей термін уперше з’явився у 1991 році у матеріалах U.S. Environmental
Protection Agency Superfund Program (Raskin et al., 1994); втім, слід зазначити, що
ідея використання рослин для очищення ґрунту була запропонована ще 300 років
тому (Phytoremediation. Transformation and Control…, 2003).
Рослини

як

об’єкти

фіторемедіації

мають

перевагу,

оскільки

характеризуються швидким ростом, великою біомасою, толерантністю до
забруднювачів.
Фіторемедіація здійснюється через такі механізми (Kvesitadze et al., 1997):
фітотрансформація (фітодеградація);
фітоволатилізація;.

фітоекстрація;

фітостабілізація;

різофільтрація.

Фітотрансформація

(фітодеградація)

–

захоплення,

накопичення

та

перетворення органічних токсичних субстанцій з ґрунту, повітря та води; всі ці
процеси призводять до хімічних модифікацій забруднювачів шляхом рослинного
метаболізму та зменшенню їхньої токсичності.
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Є два основних підходи щодо реалізації технології фітотрансформації:
1. залучання рослинних ферментів, які здатні перетворювати токсичні
компоненти у безпечні субстанції.
2. генетична інженерія, тобто створення трансгенних рослин, що здатні
перетворювати забруднювачі.
Більше

100

метаболічних

ферментів,

отриманих

з

рослин

та

ідентифікованих, можуть бути застосовані у фіторемедіації.
Ці ферменти здатні детоксифікувати різні органічні забруднювачі.
Як приклад такого ферменту можна навести цитохром P-450, знайдений у
багатьох рослинах та тваринах.
Відомо, що цитохром Р450 2E1 (CYP2E1) є ключовим ферментом, що бере
участь

у

метаболізмі

ссавців

та

відповідає

за

детоксифікацію

таких

низькомолекулярних летких органічних сполук як: trichloroethylene (TCE), vinyl
chloride

(VC),

carbon

tetrachloride

(CT),

benzene,

сhloroform,

and

bromodichloromethane (BDCM), що є небезпечиними для здоров’я людини.
Ця технологія передбачає створення та застосування трансгенних рослин,
які містятьген або гени, що можуть бути перенесені до інших рослин; молекули
ДНК, що належать різним видам і навіть царствам, комбінуються in vitro у
молекулу, що супроводжується створенням нового гену.
Фітоекстрація – поглинання забруднювачів кореневою системою рослин та
їх перенесення у рослинну біомасу.
Арсену, з використанням соняшнику (Helianthus annuus), Урану, теж за
допомогою соняшнику, як це було зроблено у Чорнобилі. Свинцю на основі
індійської гірчиці (Brassica juncea), амброзії (Ambrosia artemisiifolia), коноплі
(Apocynum cannabinum), або тополі, які запасають свинець у своїй біомасі.
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Толерантні до солей ячмінь та цукровий буряк зазвичай використовують
для екстракції хлориду натрію з угідь, що були раніше затоплені морською
водою.
Фітоволатилізація – здатність рослин віддаляти забруднювачі з ґрунту чи
води та звільняти їх в атмосферу внаслідок фітотрансформації у більш леткі або
менш забруднюючі субстанції.

Фітостабілізація – утворення хімічних субстанцій, які здатні іммобілізувати
забруднювачі, за рахунок сорбції, осідання та утворення комплексів.

Різофільтрація – руйнування забруднювачів ґрунтовими мікроорганізмами
у зоні, що оточує кореневу систему рослини.
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Література: [3, с. 180–200; 4, с. 100–120; 7, с. 400–470; 12, с. 20–60].
Лекція № 13
Тема. Ремедіація радіонуклідів
Навчальні

елементи:

радіонуклід,

фіто

дезактивація,

коефіцієнт

біоакумуляції.
Викопування забрудненого

радіонуклідами

ґрунту

з

подальшим

віддаленням ґрунту або захороненням його у бетонних чи скляних матрицях. Але
цей метод дуже коштовний – викопування, упакування, транспортування та
розміщення 1 м3 забрудненого ґрунту коштує $2100. Лише у США 200-300 млрд
доларів потрібно витратити на ремедіацію радіонуклідів у воді та ґрунті.
Найбільш поширеними радіонуклідами є 137Cs, 90Sr, 234,235,238U, 238241Pu. Особливістю радіонуклідів є їх нездатність природно деградувати. Якщо
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радіонукліди потрапляють у ґрунт, вони або з’єднуються з ґрунтовими
частинками, або залишаються у ґрунтовому розчині.
Надзвичайно високу здатність адсорбувати радіонукліди демонструють
ґрунти з глиною завдяки високій загальній поверхні. Якщо радіонукліди
адсорбуються ґрунтом або зв’язуються з ним, вони стають недоступними для
рослин, мікроорганізмів або безхребетних; якщо радіонукліди знаходяться у
ґрунтовому розчині, вони здатні потрапляти до ґрунтової біоти та рослин.
Альтернативою цим двом методам є фіторемедіація, зокрема такі її
різновиди якфітоекстрація та різофільтрація.
Фіторемедіація (або фітодезактивація) – це вилучення радіонуклідів з
ґрунту за допомогою спеціально вирощених на них рослин.
Для цього застосовують види, що мають високі коефіцієнті акумуляції
радіонуклідів і формують значну біомасу. Найбільш цим вимогам відповідає
люпин, дещо в меншій мірі люцерна, також кукурудза та соняшник при
вирощуванні на зелену масу, деякі травосуміші.
Перевагами фіторемедіації є її здатність очищати ґрунт in situ, тобто без
порушення ґрунтової динаміки. По-друге, рослини після вилучання радіонуклідів
можна транспортувати у місця їх заховання. По-третє, процес фіторемедіації
зменшує час взаємодії працівників з радіонуклідами.
Кількісне оцінювання ефективності фіторемедіації радіонуклідів можна
здійснювати за допомогою коефіцієнта біоакумуляції (КБА), який дорівнює
відношенню кількості радіонуклідів в сухій рослинній тканині до концентрації
радіонуклідів у ґрунтовому розчині. Так, для КБА для 137Сs варіює від 0,01 до
1,0 для стеблини та 38-165 – для кореня; для урану – 0,01- 0,0001; для плутонію –
0,0001. Процес фіторемедіації 137Cs та 90Sr може тривати від 5 до 20 років, щоб
досягнути повного очищення ґрунту. Вартість фіторемедіації ґрунту становить
$25-100 за тонну ґрунту та $0,6-6,0 за 1 галон (3,786 л) води .
Найкращими з точки зору фіторемедіації є рослини з інтенсивно
розвиненою кореневою системою, яка здатна здійснити різофільтрацію, або з
розвиненою надземною поверхнею біомасою, що важливо для фітоекстракції.
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Два види рослин є перспективними з точки зору різофільтрації: соняшник
(Helianthus annuus) та водний гіацинт (Eichornia crassippes).
Обидва здатні накопичувати значну кількість радіонуклідів (137Cs, U, 90Sr)
протягом кількох годин або днів (Negri and Hinchman 2000).
Ставок біля ЧАЕС було оточено соняшниками, коефіцієнт біоакумуляції
137Cs коріння яких складав 4900-8600 (Negri and Hinchman 2000).

Три види трав’янистих рослин: bahia grass (Paspalum notatum), johnson grass
(Sorghum halpense), and switchgrass (Panicum virgatum) (Entry et al., 1999)
демонструють здатність накопичувати велику біомасу протягом невеликого
проміжку часу. Якщо інокулювати у ґрунт мікоризні гриби Glomus mosseae та
Glomus intraradices, то через 6 місяців ці трави накопичували від 41.7% до 71.7%
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цезію 137Сs та від 42.0% - 88.7% стронцію 90Sr, що міститься у ґрунті, порівняно
з 26.3% - 45.5% 37Сs та 23.8% -52.6% 90Sr для трав, позбавлених мікоризи.
Вереск (Calluna vulgaris) є потенційна рослина, яка завдяки зв’язку з
мікорізними грибами здатна накопичувати радіонукліди у значній мірі порівняно
з іншими рослинами. Вереск росте на підвищеннях Великобританії, які
постраждали від Чорнобильського інциденту. Ці регіони характеризуються
кислими та торф’яними ґрунтами.
Мікориза верескових необхідна для забезпечення рослини скоріше азотом,
ніж фосфором, що особливо важливо для кислих э потенціальна ґрунтів. Не
виключено, що мікориза підвищує стійкість верескових до дії важких металів, які
утворюються у таких ґрунтах або природним шляхом, або завдяки кислотним
дощам. Коренева система таких видів сосни як Pinus ponderosa та Pinus radiata
здатна асоціювати з ектомікоризою (гриби оточують коріння, але не проникають
у нього). Така система здатна поглинати Sr90 з ґрунту; 6% радіонуклідів
накопичувалося у надземній частині рослин протягом 1 місяця (Entry et al.,1994).
Переваги: 1. Технологія передбачає обробку in situ, тобто без руйнування
ґрунту; 2. Рослини зменшують тривалість можливого контакту робітників з
радіонуклідами; 3. Фіторемедіація може бути застосована упродовж тривалого
часу, що збільшує ефективність очищення середовища.
Недоліки: 1. Тривалість очищення середовища досить велика. Так,
наприклад, для очищення ґрунту від 137Cs та 90Sr потрібно від 5 до 20 років, щоб
досягнути повного очищення (Entry et al.

1997 and 1999).

2. Вартість

фіторемедіпції радіонуклідів ще повністю не встановлена (Negri and Hinchman
2000). Відомо, що вартість фіторемедіації ґрунту становить від $25 до $100 за
тонну та від $0.60 до $6 за 1000 галонів води (Glass 2000). 3. Фіторемедіація
радіонуклідів створює певний ризик для оточуючого середовища.
Література: [3, с. 180–200; 4, с. 100–120; 7, с. 400–470; 12, с. 20–60].
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2 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ
А 5 (відмінно) 90−100
Студент має глибокі, міцні і системні знання з усього теоретичного
курсу, може чітко сформулювати та використовує у своїх відповідях
спеціальну термінологію, володіє латинськими назвами, володіє понятійним
апаратом; уміє застосувати здобуті теоретичні знання під час розв’язання
практичних завдань, що стосується нових технологій дослідження структури
клітини; самостійно може підготувати змістовний реферат і захистити основні
його положення.
В 4,5 (добре) 85−89
Студент має глибокі, міцні та системні знання з усього теоретичного
курсу, може чітко сформулювати та використовує у своїх відповідях
спеціальну термінологію, володіє понятійним апаратом, латинськими назвами,
але у своїх відповідях може допустити неточності, зустрічаються незначні
помилки під час виконання завдань; самостійно може підготувати змістовний
реферат і захистити основні його положення.
С 4 (добре) 75−84
Студент знає програмний матеріал у повному обсязі, має практичні
вміння, але не вміє самостійно логічно мислити, зокрема, підготувати реферат
і захищати його положення. Відповідь його повна, змістовна, але з певними
неточностями.
D 3,5 (задовільно) 65−74
Студент відтворює значну частину теоретичного матеріалу, виявляє
знання і розуміння основних положень, за допомогою викладача може
аналізувати матеріал, виправляти помилки, серед яких є значна кількість
суттєвих. За допомогою викладача може підготувати реферативну роботу.
E 3 (задовільно) 60−64
Студент має початковий рівень знань, володіє необхідними уміннями та
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навичками для вирішення стандартних завдань; виявляє розуміння основних
положень навчального матеріалу на репродуктивному (відтворюючому) рівні;
здатний з помилками дати визначення понять та термінів, що вивчаються;
може самостійно оволодівати частиною навчального матеріалу, але висновки
робить нелогічні, непослідовні.
FХ 2 (незадовільно) 35−59
Студент мало усвідомлює мету навчально-пізнавальної діяльності;
слабко орієнтується в поняттях, визначеннях; самостійне опрацювання
навчального матеріалу викликає значні труднощі; робить спробу розповісти
суть заданого, але відповідає лише за допомогою викладача на рівні «так» чи
«ні»; однак може самостійно знайти в підручнику відповідь.
X 1 (незадовільно) 1−34
Студент зовсім не володіє необхідними знаннями, уміннями, навичками
та науковими термінами з дисципліни, що вивчається, зовсім не здатний до
самостійного вивчення дисципліни.
Підсумковий контроль з дисципліни здійснюється у вигляді заліку, що
проводяться після закінчення семестру (закінчення курсу). Отримана кількість
балів переводиться в національну шкалу відповідно до таблиці, наведеної нижче,
та виставляється в екзаменаційну відомість.
Відповідність рейтингових балів і національної шкали оцінювання:
Оцінка за 100-бальною

Оцінка за національною

шкалою

шкалою

60–100

«зараховано»

1–34

«не зараховано»
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