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АНОТАЦІЯ 

 

Монографія присвячена розробленню наукових принципів вибору 
базових показників для екологічного нормування шкідливих впливів на 
складні ландшафтні комплекси з метою забезпечення суспільно необхідної 
якості їх функціонування. Практичний матеріал зібрано на основі досліджень 
складних ландшафтних комплексів у Дністровському Прикарпатті.  

Показано, що центральним поняттям складного ландшафтного 
комплексу є компартмент, який піддається екологічному навантаженню з 
боку абіотичної природи та антропогенних чинників і характеризується 
параметрами надійності, захисної ефективності та стійкості. Визначено 
вказані поняття для складного ландшафтного комплексу та запропоновано 
концептуальну схему компартменту складного ландшафтного комплексу з 
відповідними їй підсистемами та ярусами. Показано, що надійність 
біосистеми підвищується зі збільшенням її ієрархічності, що обгрунтовує 
можливість формування високонадійних системи з малонадійних елементів.  

На основі показників надійності, захисної ефективності і стійкості 
можливо здійснювати прогнозування та моделювання ситуацій, розрахунок тих 
порогових значень величин, поза якими відбуваються негативні явища, 
картування джерел ризиків, моніторинг змін тощо. Водночас це дасть змогу 
виявити причини небажаних змін та встановити фактори, що сповільнюють чи 
стримують наближення складного ландщафтного комплексу до критичного 
стану, тобто розробити превентивні заходи запобігання екологічним 
катастрофам. 

 

Ключові слова: ландшафтний комплекс, стійкість, надійність, захисна 
ефективність, компартмент, екологічна норма, самовідновлення, 
самовдосконалення, полютанти, седименти, нормування, норматив, 
компартментальна концепція. 

 



 

 

ЗМІСТ 
 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ .................................................................. 4 
ПЕРЕДМОВА ....................................................................................................... 8 
РОЗДІЛ 1 АНАЛІЗ СТАНУ ТА НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ 
ЕКОЛОГІЧНОГО НОРМУВАННЯ ШКІДЛИВИХ ВПЛИВІВ НА СЛК ........ 10 

1.1. Нормування антропогенного навантаження на екосистему ...................... 10 
1.2. Касифікація, типи, структура і зміст нормативного забезпечення 
навколишнього середовища .................................................................................. 17 
1.3. Законодавча база забезпечення якості довкілля .......................................... 26 
1.4. Системи управління якістю СЛК .................................................................. 30 

РОЗДІЛ 2 НАДІЙНІСТЬ СКЛАДНОГО ЛАНДШАФТНОГО КОМПЛЕКСУ, 
ЯК БАЗОВИЙ ПОКАЗНИК ЙОГО ЕКОЛОГІЧНОГО НОРМУВАННЯ ........ 35 

2.1. Поняття надійності, як кількісного показника функціонування 
екосистеми .............................................................................................................. 35 
2.2. Системний підхід до складного ландшафтного комплексу ....................... 39 
2.3. Ієрархічність структури складного ландшафтного комплексу та її вплив 
на надійність ........................................................................................................... 49 
2.4. Супра-оптимізація і теорія управління в забезпеченні механізмів 
самовідновлення та самозбереження СЛК .......................................................... 58 

РОЗДІЛ 3 ПОКАЗНИК ЗАХИСНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ СКЛАДНОГО 
ЛАНДШАФТНОГО КОМПЛЕКСУ .................................................................. 65 

3.1. Конструктивні особливості СЛК................................................................... 65 
3.1.1. Ландшафтна структура СЛК Дністровського Передкарпаття ............. 65 
3.1.2. Антропогенні зміни СЛК Дністровського Передкарпаття .................. 68 

3.2. Визначення захисної ефективності СЛК ...................................................... 75 
3.2.1. Акумулювання полютантів та седиментів ............................................. 77 
3.2.2. Розподіл техногенних радіонуклідів ...................................................... 80 

3.3. Математична модель комплексної оцінки захисної ефективності 
складного ландшафтного комплексу ................................................................... 82 

РОЗДІЛ 4  ФОРМУВАННЯ МОДЕЛІ ПОКАЗНИКА СТІЙКОСТІ ДЛЯ 
СКЛАДНИХ ЛАНДШАФТНИХ КОМПЛЕКСІВ ............................................ 88 

4.1. Природа та характеристика небезпек для СЛК ........................................... 88 
4.2. Врахуванням синергізму небезпечних чинників під час їх впливу на біоту 
СЛК для оцінки стійкості СЛК ........................................................................... 101 
4.3. Визначення функціональних зв’язків між компартментами СЛК .......... 107 
4.4. Оцінка стійкості СЛК та ризиків знищення компартментів .................... 113 

РОЗДІЛ 5. КОМПАРТМЕНТАЛЬНА КОНЦЕПЦІЯ ЕКОЛОГІЧНОГО 
НОРМУВАННЯ ШКІДЛИВИХ ВПЛИВІВ НА СЛК ..................................... 124 

5.1. Основні припущення і обмеження компартментальної концепції .......... 124 
5.2. Основні положення екологічного нормування на основі 
компартментальної концепції ............................................................................. 125 
5.3. Послідовність процедур для встановлення екологічних нормативів ...... 129 



 

 

5.4. Екологічні нормативи техногенного навантаження для СЛК 
Дністровського Передкарпаття .......................................................................... 135 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИX ДЖЕРЕЛ ......................................................... 142 
Додаток А Особливості СЛК Дністровського Передкарпаття ...................... 172 
Додаток Б Особливості фітоценотичної структури СЛК Дністровського 
Передкарпаття .................................................................................................. 186 
Додаток В Закономірності розподілу есенціальних хімічних елементів у СЛК 
Дністровського Передкарпаття ....................................................................... 203 
Додаток Д  Закономірності розподілу 137Cs 90Sr в СЛК Дністровського 
Передкарпаття .................................................................................................. 207 
Додаток Е Рівні ранжування СЛК за співвідношенням захисної ефективності 
до антропогенного впливу ............................................................................... 211 
Додаток Є Формалізовані описи лісового компартменту СЛК, забрудненого 
полютантами .................................................................................................... 212 
Додаток Ж Ознаки та характеристики для оцінки стійкості компартменту 214 
Додаток З Нормативи для компартментів СЛК ............................................. 216 
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БГЦ – біогеоценоз 

БГХО – біогеохімічні обміни 

ВМ – важкі метали 

ГДЗ – гранично допустиме забруднення 

ГДВ – гранично допустимий викид 

ГДЕН – гранично допустиме екологічне навантаження 

ГДК – гранично допустима концентрація 

ГДРП – гранично допустимі рівні привнесення 

ГДК – гранично допустима концентрація 

ГДХН – гранично допустиме хімічне навантаження 

ГПК – грунтово-поглинальний комплекс 

ДХН – допустиме хімічне навантаження 

ЗР – забруднюючі речовини (забрудники) 

ЕН – екологічне нормування 

ЛН – лісові насадження 

МДР – максимально допустимі рівні 

МЕ – мікроелементи 
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НПС – навколишнє природнє середовище 

НС – навколишнє середовище 

НТП – науково-технічний прогрес 

ОНС – охорона навколишнього середовища 

ОПР – орієнтовно допустимі концентрації 

ПЛК – природні ландшафтні комплекси 

РН – радіонукліди 

CЛК – складний ландшафтний комплекс 



 

 

ТЕС – тепло електро станція 

ХЕ – хімічний елемент 

ЦК – ценотичні комплекси 

ЧКУ – червона книга України 

EPA – Environmental Protection Agency 

NRDC – National Resources Defense Council 
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ПЕРЕДМОВА 
 

Сучасні уявлення про роль складних ландшафтних комплексів (СЛК) 

пов’язані з ідеями В.В. Докучаєва щодо гармонійного співвідношення в 

полезахисних насадженнях ріллі, лісів, лук, водойм та вченням 

Г.М. Висоцького про «лісову пертиненцію» – просторовий вплив лісів на 

довкілля. Теоретичні засади, напрацьований практичний і аналітичний 

матеріал, поданий в працях Г.М. Висоцького, В.О. Бодрова, Б.Й. Логгінова, 

Ю.П. Бялловича, В.І. Коптєва, М.М. Милосердова, М.Й. Долгілевича, 

О.І. Пилипенка, А.П. Стадника, Г.Б.Гладуна, В.Ю. Юхновського та інших 

дослідників, дає змогу окреслити досить осяжну наукову картину просторово-

функціональної ролі складних ландшафтних комплексів. 

Серед функціональних властивостей СЛК найважливіше значення мають: 

біопродукційна – використання сонячної радіації для накопичення біотичної 

продукції; водотрансформаційна – ефективна трансформація атмосферних 

опадів, перетворення поверхневого стоку води у внутрішньогрунтовий, 

резервування в біогеоценотичні товщі запасів води для забезпечення вегетації 

рослин; захисна – протидія руйнівним стихійних явищам, поверхневій ерозії, 

повеням, зсувам, руйнівній дії вітру та інших шкідливих чинників; оздоровча - 

забезпечення рекреаційних і естетичних потреб людини; очисна - зменшення 

шкідливого впливу на довкілля і здоров'я людини техногенних забруднень; 

організаційна – самопідтримання стійкості та стабільності екосистеми, 

збереження саморегуляції спонтанних процесів і самозбереження тощо.  

В ландшафтному комплексі, насиченому урбаністичними, промисловими 

та аграрним комплексами, особливе функціональне значення має специфіка 

речовинно-енергетичних потоків зі згаданих антропогенних до природних 

систем і здатність останніх долати ці антропогенні забруднення. А це породжує 

проблему регулювання стану самого СЛК, базовим механізмом якого є 

екологічне нормування – комплекс заходів зі стандартизації, що мають на меті 

встановити такі обов’язкові норми, правила та вимоги щодо стану, 
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використання і гарантування екологічної безпеки СЛК, які б не перевищували 

можливості його саморегуляції і відновлення. Під нормативним забезпеченням 

СЛК будемо розуміти розроблення і впровадження науково обґрунтованих 

критеріїв гранично допустимого шкідливого впливу на СЛК, а також 

встановлення норм і правил природокористування на основі встановлених 

критеріїв, комплексного вивчення й аналізу екологічних можливостей СЛК. 

Результатом такої діяльності є встановлення кількісних показників, які дають 

змогу підтримувати антропогенний вплив на СЛК в допустимих межах, за яких 

механізми його саморегуляції в поєднанні з природоохоронними заходами 

можуть забезпечити процес відновлення і не призведе до деградації СЛК.  

Проблематикою нормативного забезпечення в екології займалися 

Ю.Р. Пузаченко, О.Ф. Садиков, Т.Д. Александрова, А.І. Фадеєв, С.А. Балюк 

М.М. Мірошниченко та інші, однак, до сьогодні не опрацьовані уніфіковані 

вимоги щодо просторово-функціональної моделі організації СЛК, відсутня 

номенклатура показників якості і науково обґрунтовані підходи до їх 

визначення, відсутня екосистемологічна класифікація складових СЛК, немає 

загальноприйнятих термінів і термінологічних назв, зокрема для характеристик 

властивостей СЛК і різноманітних поєднань біогеоценозів, відсутні нормовані 

значення показників якості СЛК тощо, що обумовлює актуальність цієї роботи. 
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РОЗДІЛ 1 

АНАЛІЗ СТАНУ ТА НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО 

НОРМУВАННЯ ШКІДЛИВИХ ВПЛИВІВ НА СЛК 

1.1. Нормування антропогенного навантаження на екосистему 

Базовим механізмом регулювання стану довкілля є державне екологічне 

нормування. Комплекс заходів з екологічної стандартизації і нормування має на 

меті встановити такі обов’язкові норми, правила і вимоги щодо охорони 

довкілля, використання природних ресурсів, гарантування екологічної безпеки 

тощо, які б не перевищували можливості саморегуляції і відновлення, зокрема 

самовідновлення, екосистем. 

Екологічне нормування полягає в розробленні і впровадженні науково 

обґрунтованих критеріїв гранично допустимого шкідливого впливу на довкілля, 

а також передбачає встановлення норм і правил природокористування на основі 

встановлених критеріїв, комплексного вивчення й аналізу екологічних 

можливостей екосистем і актуального науково-технічного та соціально-

економічного розвитку суспільства. Основою екологічного нормування в 

Україні є положення конституції України та Закону України «Про охорону 

навколишнього природного середовища».  

Результатом діяльності з екологічне нормування є встановлення 

кількісних показників, які дають змогу підтримувати антропогенний вплив на 

довкілля в допустимих межах, за яких механізми саморегуляції екосистем в 

поєднанні з природоохоронними заходами можуть забезпечити процес 

відновлення природних ресурсів і не призведе до деградації довкілля.  

Існуючі види екологічних нормативів можуть бути об'єднані в наступні групи: 

 нормативно-правові акти; 

 будівельні норми та правила; 

 національні стандарти в галузі охорони природи; 

 санітарно-гігієнічні нормативи, що регламентують вміст токсикантів у 

повітрі, воді, ґрунті та продуктах харчування; 
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 норми впливу окремих галузей господарства на природні комплекси, що 

розробляються під час галузевого планування; 

 норми просторових поєднань різних видів природокористування, що 

використовуються в територіальному плануванні. 

Найважливішим для становлення і розвитку екологічного нормування 

можна вважати положення С.С. Шварца [215, 214, 61] про те, що 

антропогенне спрощення екосистем – це не обов'язково їх деградація, а 

еволюція в нових умовах. При цьому не всі наслідки спрощення екосистеми 

є небажаними. Якщо зміненої людиною середовищі біогеоценоз підтримує 

себе як систему в оптимальному стані – це означає, що ступінь 

антропогенного впливу не перевищує його адаптаційних можливостей. 

Нормальна екосистема за Н.С. Строгановим [191] – це вигідна для 

людини екосистема. Цією тезою автор обґрунтовує принцип антропоцентризму 

в екологічному нормуванні. Такий принцип дає змогу задати конкретні критерії 

для нормування. Наприклад, умови середовища такі, що промисловість може 

здійснити весь життєвий цикл, не погіршуючи товарних якостей і 

виготовлювати продукцію високої якості; забезпечити відповідність 

властивостей водних ресурсів певному уніфікованому стандарту тощо. Така 

норма була називатися господарською. 

В роботах В.Д. Федорова і А.П. Левича [204, 205, 208, 207] розглянуто 

загальні проблеми норми і патології екосистем. В.Д. Федоров [205] одним з 

перших поставив питання про те, «що добре і що погано» для екосистеми. Він 

також одним з перших вказав на необхідність аналізу залежності доза – ефект 

на рівні екосистем для встановлення гранично допустимих рівнів впливу. 

В.Д. Федоровим і А.П. Левичем [207, 208] був даний огляд існуючих 

тлумачень норми екосистем. Зокрема, запропоновано декілька підходів до 

вимірювання нормальності (на основі статистичного розуміння норми) та 

стійкості екосистем, що необхідно для визначення її запасу міцності. Автори 

прийняли суттєво не однозначний постулат про те, що сукупність оцінок, які 

характеризують нормальний процес, підпорядковується розподілу Гауса. Звідси 
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випливають заходи щодо визначення нормальності – асиметрія, ексцес, 

відношення середньої арифметичної до середньої геометричної тощо. Авторами 

була розглянута також проблема вибору показників, необхідних для нормування. 

Зокрема пропонувалось використовувати інтегральні параметри, які можуть бути 

швидко і надійно вимірювані інструментально (наприклад, загальна кількість 

хлорофілу і АТФ) неспецифічні відгуки до різних впливів (наприклад, зниження 

видового різноманіття). Нарешті, основна вимога – параметри повинні ставитися 

до процесів з гомеостатичними механізмами регуляції. 

Значно пізніше подібні погляди про норму екосистем були висловлені 

західними дослідниками в рамках концепції здоров'я екосистем [262, 263, 261, 

268, 267, 225, 235]. 

Для розробки теорії екологічного нормування важливими є роботи 

Д.А. Криволуцкого, Ф.А. Тихомирова і Е.А. Федорова [197, 198, 86, 79, 80, 82, 

81, 83]. Автори зазначили, що цілі екологічного нормування можуть бути різні: 

охорона генофонду; підтримання прийнятного для людини санітарного стану 

середовища; охорона ландшафтного різноманіття; охорона джерел біологічної 

продукції; охорона рекреаційних ресурсів тощо. Важливим обмежуючим 

чинником є те, що всі перелічені завдання можна і потрібно вирішувати 

одночасно на одній і тій самій території. Цим самим задається 

багатоваріантність норм. 

Як критерії оцінки функціонування екосистем можуть виступати 

параметри біогенного кругообігу основних елементів і продукції екосистем 

(інтенсивність кругообігу; запас доступних рослинам міогенів, здебільшого, 

азоту і фосфору; запас гумусу; первинна і вторинна продукція). Для ґрунту 

основний критерій – рівень її родючості, показники, які можуть свідчити про 

його зменшення – рН ґрунтового розчину, ступінь засоленості та ущільнення, 

концентрація гумусу і його якість (співвідношення гумінових та фульвокислот), 

ферментативна активність, азотфіксуючих здатність. 

Автори зазначають, що зниження продуктивності та інші подібні ефекти 

можуть проявитися не відразу, а через деякий час. Тому для їх прогнозу 
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необхідно використовувати більш чутливі показники (наприклад, якість пилку 

та насіння, частоту хромосомних аномалій у меристемних клітинах, фракційний 

склад білків рослинних тканин). Остання положення є досить перспективним 

для екологічного нормування, оскільки дозволяє розглядати екосистемні 

показники не єдиним списком, а розділяти їх на більш та менш важливі. 

Оскільки вимірювати параметри продукції всього біогеоценозу важко, 

пропонується використовувати в нормуванні популяції видів, що відіграють 

найбільш важливу роль у кругообігу речовини (види-едифікаторів і домінанти). 

Особливу увагу повинно бути приділено критичним ланками екосистем. 

Наприклад, у лісових біогеоценозах –  це хвойні породи, підстилка, лишайники. 

Перспективний підхід авторів до визначення допустимості змін в 

екосистемах полягає в твердженні – якщо порушення в екосистемах під дією 

антропогенних навантажень істотно слабкіші від можливих природних змін і не 

призводять до незворотних наслідків, то такі екологічні порушення слід 

визнати допустимими [198, с. 5]. Звідси випливає наступний універсальний 

критерій – правомірність зниження продуктивності екосистеми на 20-25%. 

Також можна вважати перспективною гіпотезу про універсальність реакцій 

організмів на будь-які несприятливі зміни середовища. 

У загальному випадку під допустимим екологічним навантаженням 

Ю.А. Ізраель [70] розуміє таке значення, що не викликає небажаних змін у 

організмів і екосистем (в першу чергу у людини) і не призводить до погіршення 

(або будь істотного) якості природного середовища. При цьому під високою 

якістю природного середовища розуміється таке значення, що відповідає 

наступним ознакам: 

 можливість сталого існування і розвитку історично усталеної, створеної 

ними перетвореної людиною екосистеми в даному місці; 

 відсутність в сьогоденні і майбутньому несприятливих наслідків у будь-якій 

(або найбільш важливій) популяції (зокрема, у людини, причому кожної 

людини), яка знаходиться в цьому місці історично або тимчасово [70, с. 75]. 
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Ю.А. Ізраель зазначає, що допустимість навантаження визначається 

цілями природокористування. З цього погляду всі екосистеми можна поділити 

на три категорії: 

 унікальні (заповідні); 

 широко поширені (природні); 

 сильно перетворені (штучні). 

В екосистемах першої категорії навантаження повинно виключати 

випадання будь-якого виду; для другої – припустимі деякі зміни, так щоб 

зберігалася висока якість середовища; в штучних екосистемах можливі будь-які 

обґрунтовані зміни у відповідності з визначеними цілями. 

Ю.Р. Пузаченко [157, 156] вважає необхідним розглядати екологічне 

нормування в рамках загальної проблеми стійкості екосистем. При цьому 

допустимим впливом повинно бути таке, яке не призводить до втрати стійкості. 

Автор висуває кілька вимог до екологічних нормативів, які мають бути 

теоретично обґрунтовані, природні з точки зору сприйняття населення, прості і 

відтворювані. Пропонується розділяти норми на грубі і тонкі. Перші 

визначають внутрішність області рівноваги, другі – необхідні для більш кращої 

оцінки стану кордонів цієї області. При цьому повинна дотримуватися 

наступність грубих і тонких норм. 

Також Ю.Р. Пузаченко пропонує розрізняти два типи оцінок, необхідних 

для нормування. Перший (зовнішні оцінки) базується па вимірах положення 

системи щодо зовнішніх змінних або умов середовища. Другий (внутрішні 

оцінки) – на вимірах положення частин системи щодо один одного. 

Виокремлюються також два підходи до нормування – статистичний і 

структурний. Комбінуючи оцінки і підходи можна отримати кілька варіантів 

нормування, а, отже, і нормативів.  

М.Д. Гродзинський [50] розглянув ряд методичних питань знаходження 

граничних навантажень. Автор зазначає, що поняття допустимого навантаження 

пов'язане з визначенням соціально-економічних функцій екосистеми (як таку 

функцію може розглядатися, наприклад, урожай сільськогосподарських культур). 
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При цьому для такої функції можуть бути задані допустимі і оптимальні значення 

оцінок її реалізації. Відповідно, виділяються межі допустимих та оптимальних 

станів екосистеми. Тим самим, у якості основного орієнтира для нормування 

приймається принцип антропоцентризму. 

О.Ф. Садиковим [179, 178, 177, 176] були розглянуті загальні питання 

розвитку системи екологічного нормування. За визначенням автора, екологічне 

нормування – це спеціальна науково-дослідна та нормативно-правова 

діяльність з обґрунтування екологічних критеріїв якості навколишнього 

середовища та розробки заснованих на цих критеріях нормативів допустимих 

антропогенних впливів, природоохоронних норм і правил, що стосуються усіх 

основних форм господарської діяльності. 

У роботах Т.Д. Александрової [5, 6, 2, 4, 3] проблеми екологічного 

нормування обговорюються в географічному аспекті, що визначає зміщення 

акцентів у бік регіонального рівня. Разом з тим, автором детально розглянуті та 

узагальнені проблеми екологічного нормування. Під екологічним нормуванням 

розуміється система дій по науковому і методичному обґрунтуванню розробки 

норм і власне розробка та затвердження конкретних екологічних норм. 

Водночас норма (інакше – норматив) є узаконеним правилом, елементом 

управління проектуванням, засобом контролю за природокористуванням, 

формою правової гарантії екологічної безпеки. Норми повинні створюватися 

для виконання трьох основних цілей: 

 збереження середовища і забезпечення середовища, сприятливого для 

всього живого); 

 ресурсозбереження та ресурсовідновлення (при цьому акцент робиться на 

біологічні ресурси); 

 збереження генофонду і умов його існування. 

Важливе твердження автора, що норми повинні мати територіально –

диференційований характер (тобто відрізнятися для різних типів ландшафтів), 

бути варіантними (тобто відрізнятися для різних ситуацій природокористування). 
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В.Н. Максимовим [97] була запропонована концепція екологічної 

толерантності, яка фактично є розширення закону толерантності Шелфорда для 

рівня спільнот і екосистем. Згідно цієї концепції для будь-екологічної системи 

можна знайти такі межі змін факторів середовища, при яких зберігають 

відносну стабільність ознаки, що відрізняють конкретну екосистему від 

сусідніх екосистем [98]. 

Встановлення меж змін факторів екологічно стабільного середовища 

запропоновано на початку 1980-х років канадськими дослідниками, зокрема в 

угоді з контролю транскордонних забруднень з США). Планові навантаження 

встановлювали верхню межу навантажень для всіх озерних екосистем, крім 

найбільш чутливих. Надалі ця концепція була розвинена в Скандинавії, де 

запропоновано термін «критичного навантаження» (critical load). Зараз 

критичні навантаження визначені для широкого спектру водних і наземних 

екосистем і враховують не тільки впливи від SO2, але і від NOx [236, 237, 248, 

247, 244, 231, 232, 240, 270, 271]. Зроблені спроби розширення концепції 

критичних навантажень не тільки для кислотних випадань, але і для важких 

металів [254]. 

Отже, в екологічному нормуванні виділяються два істотно різних підходи. 

Перший − зберігає основні риси методології гігієнічного нормування а саме:  

 граничні навантаження встановлюються для окремих речовин (або їх 

сумішей з відомим співвідношенням компонентів); 

 лабораторні експерименти, як основа для отримання значень нормативів, 

стосуються здебільшого параметрів організаційного, а не екосистемного рівня. 

По суті, такий підхід означає повне асимілювання екологічного 

нормування до схеми гігієнічного нормування з тією лише різницею, що 

об'єктом виступає не людина, а інші біологічні види.  

Альтернативний (другий) підхід використовує гігієнічне нормування лише 

як аналога вирішення подібної задачі, але вже в умовах і для потреб екосистеми. У 

різних концепціях, що формують цей напрямок, простежуються істотні риси 

подібності, хоча присутні дві різні мови — біологічна і географічна. 
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Конкретизація загального визначення норми – це вказання ознак, за яких 

екосистема нормальна, або, приймаючи вище подане визначення норми, має 

ознаки хорошої екосистеми. Питання про критерії нормальності стану і 

функціонування екосистем дуже важливе для екологічного нормування, 

оскільки він дуже тісно пов'язаний з вибором параметрів опису біоти. 

Найчастіше підстави для введення тих чи інших критеріїв є вельми довільні – 

автори пропонують їх як формалізацію інтуїтивного розуміння питання. 

В найбільш загальному вигляді розв'язування задачі екологічного 

нормування зводиться до аналізу зв’язків і залежностей в системі 

«антропогенне навантаження – стан біоти – якість екосистеми». Водночас 

все розмаїття існуючих підходів і концепцій в цій сфері визначається 

цільовим використанням екосистем і трактуванням понять «екологічна 

норма» чи «небажані зміни» та трансформується через вибір методів 

визначення граничних екологічних навантажень і гранично допустимих 

екологічних змін, способів вимірювання антропогенного навантаження, 

методів опису стану біоти тощо. 

1.2. Касифікація, типи, структура і зміст нормативного забезпечення 

навколишнього середовища 

Стандарти є одним з інструментів правового регулювання державою 

якості навколишнього середовища (НС). Під стандартизацією в сфері охорони 

навколишнього середовища (ОНС) розуміють впровадження в практику 

науково обґрунтованих, загальнообов'язкових технічних вимог і норм 

(стандартів), що регламентують людську діяльність і спрямовані на виконання 

законодавства щодо ОНС. 

Екологічні стандарти – нормативні документи, що містять кількісні та 

якісні показники природних об'єктів. Окрім того вони мають юридичну 

значимість оскільки відповідно до вимог екологічних стандартів встановлено 

правовий режим використання окремих природних ресурсів, а також екологічні 

правила діяльності в сферах, не пов'язаних з використанням природних 
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ресурсів. Загалом, стандарти є найбільш ефективним засобом визначення стану 

НС з урахуванням найновіших наукових і технологічних досягнень.  

Хоча стандарти містять переважно технічні правила, їх активно 

використовують під час розроблення законодавчих актів щодо боротьби з 

забрудненням НС. Зокрема в стандартах закріплюють вимоги держави щодо 

раціонального використання природних об'єктів і забезпечення таких технічних 

параметрів діяльності, при яких виключався б або зводився до мінімуму 

негативний вплив суспільства на природу. 

Важливим моментом в розумінні суті стандартів є визначення понять 

«забруднення», «забрудник», «джерело забруднення», гранично-допустимих 

концентрацій (ГДК) та інших, які використовують для означення вмісту 

шкідливих речовин в НС. 

Чіткого юридичного визначення поняття «забруднення», яким оперувало 

б законодавство, немає. У загальному вигляді забрудненням є все те, що є не в 

належному місці, не в той час і не в тій кількості, які є властивими для 

природного середовища, і порушує стан рівноваги його систем або 

відрізняється від зазвичай спостереженої і / або бажаної для людини норми. 

Забруднення може спричиняти будь-який агент, зокрема найчистіший. 

Воно може виникати в результаті природних причин – забруднення природне і 

під впливом діяльності людини – антропогенне. Останнє – це забруднення, що 

виникає в результаті господарської діяльності людей, зокрема внаслідок впливу 

на склад і інтенсивність природного забруднення, наприклад, шляхом 

гідробудівництва, створення дорожніх покриттів тощо. 

Отже, забруднення можна означити як: 1) привнесення в середовище або 

виникнення в ньому нових, зазвичай не характерних для нього фізичних, 

хімічних, інформаційних чи біологічних агентів або перевищення протягом 

певного проміжку часу природного середньобагатолітнього рівня (в межах його 

крайніх значень) концентрації перелічених агентів в середовищі, що нерідко 

призводить до негативних наслідків; 2) збільшення концентрації фізичних, 

хімічних, інформаційних та біологічних агентів понад недавно спостережувану 
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кількість (помутніння річкових вод після дощу і т. п.). 

Ефективну правову ОНС від забруднення можна реалізувати лише за 

умови чіткого визначення об'єкта регулювання. Необхідно відрізняти поняття 

«токсичні речовини» в порівнянні з синонімами: «небезпечні речовини», 

«шкідливі речовини», «хімічні речовини» або просто «забруднюючі речовини». 

Основною ознакою токсичності речовини є здатність заподіювати шкоду 

здоров'ю людей або НС. М.М. Бринчук вважає [25, 24], що в законодавстві 

щодо ОНС немає потреби давати вичерпний перелік видів хімічних речовин і 

предметів, що підлягають регулюванню. Важливо визначити підхід до еколо-

гічно коректного поводження з ними, що відповідає інтересам суспільства.  

Умовою забезпечення ефективності ОНС від забруднення є регулювання 

відносин щодо будь-яких забруднюючих речовин (ЗР) зі сфери взаємодії 

суспільства і природи. При цьому поняття ЗР слід тлумачити широко, 

враховуючи не тільки власне хімічні речовини і їх сполуки, а й разноманітні 

хімічні матеріали, продукти і відходи, що містять такі речовини. Основним тут 

є токсичні властивості матеріалу, продукту або відходу і небезпека прояву цих 

властивостей при контакті з НС, тобто – лише ті, які можуть виявитися в 

контакті з НС і створити ризик заподіяння екологічної шкоди.  

Ступінь небезпеки ЗР для НС – головний з правового природоохоронного 

погляду показник і основна ознака для класифікації ЗР. Іншими ознаками є: за 

походженням, за фізичним (агрегатним) станом). Різноманітні ЗР, наприклад, 

відходи, різні за походженням і агрегатним станом, мають різну потенційну 

небезпеку – від надзвичайно (особливо) небезпечних до малонебезпечних. 

Зокрема, для юридичної класифікації особливо небезпечних ЗР 

використовуються три основних підходи: 1) прагматичний, заснований на 

якісному описі відходів з вказанням їх типу, джерела утворення і складу; 2) 

науковий, який передбачає використання процедури нормуваня; 3) розгляд 

особливо небезпечних речовин з врахуванням їх ГДК. 

Під час класифікації особливо небезпечних ЗР більшість країн вказують: 1) їх 

основні властивості: токсичні, вибухонебезпечні, корозійні; 2) категорію: шлами 
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газових скруберів, летюча зола, пестициди тощо; 3) технологія походження: 

електрогальваніка, нафтоперегонка тощо; 4) загальні групи, наприклад, пестициди, 

розчинники; 5) специфічні, оголошені поза законом ТР, наприклад, діоксини, 

сполуки свинцю та ін. і критерії для визначення цих речовин. 

Джерело забруднення – це: 1) місце викиду речовини; 2) господарський 

чи природний об'єкт, що виробляє ЗР; 3) регіон, звідки надходять ЗР (при 

дальньому та транскордонному перенесенні); 4) позарегіональний фон 

забруднень, накопичених в середовищі (наприклад, в повітряному – СО2, у 

водному – їх кислотність тощо). 

Поняття «джерело забруднення НС» було вперше розроблено EPA і 

прийняте низкою розвинених країн. У законодавстві багатьох країн містяться 

різні формулювання «джерела забруднення», зокрема від загального 

визначення і до перераховування конкретних об'єктів. 

Сфера поширення дії стандартів поділяє джерела забруднення на «чинні» 

(або старі) і «нові», наприклад, NRDC в США поширюються на ті і інші. При 

цьому чинні нормативи обмежують надходження в атмосферу діоксіду сірки 

від нових підприємств, але майже не впливають на викиди старіших ТЕС. У 

ФРН норми ГДВ однакові для чинних і нових джерел забруднення, хоча 

терміни їх виконання різні. Нові джерела забруднення зобов'язані відразу 

виконувати Технічні приписи, а чинні – протягом 1-8 років залежно від обсягу 

викидів – чим суттєвіше перевищення норм ГДВ, тим коротший термін 

модернізації і реконструкції підприємства. У Канаді нові підприємства 

зобов’зані відразу виконувати стандарти, а діючі – у встановлені терміни  

Одним з центральних і найважливіших завдань нормування є наукове 

обгрунтування гігієнічних нормативів НС. Природоохоронні норми спрямовані на 

збереження властивостей окремих компонентів ландшафту і природних ресурсів. 

Їх основними функціями є: 1) засіб управління і контролю; 2) правова гарантія 

соціальної захищеності людини.  

Основою нормування вмісту шкідливих речовин у воді, повітрі, харчових 

продуктах тощо є поняття гранично допустимої концентрації (ГДК). Під ГДК 
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розуміють таку концентрацію хімічних речовин і сполук в НС, яка при 

повсякденному впливі на організм людини протягом тривалого часу не викликає 

патологічних змін чи захворювань, або ГДК – концентрації, які нешкідливі, тобто 

при щоденному впливі на організм протягом як завгодно тривалого часу не 

викликають захворювань або відхилень у стані здоров'я протягом будь-яких 

термінів життя теперішнього і наступних поколінь. Це загальне формулювання, 

яке стосовно до окремих факторів середовища може мати відповідні уточнення. 

В основу вчення про ГДК покладена концепція прийнятного ризику. Її 

суть полягає в тому, що ГДК повинні грунтуватися на оцінці ризику впливу 

нормованого агента на здоров'я людини, тобто на кількісній оцінці можливих 

наслідків впливу цього агента, які можуть вважатися прийнятними. Ця 

концепція враховує не лише потенційну шкоду від антропогенної діяльності, 

але й ту користь, яка супроводжує науково-технічний та економічний розвиток 

для окремої людини і суспільства в цілому. Це дає змогу встановити такі 

гігієнічні нормативи, які, обмежуючи шкідливий вплив нормованої речовини, 

не створюють перешкод для подальшого розвитку суспільства. 

Чинне гігієнічне нормування залежно від об'єкта забруднення містить 

такі визначення: 1) ГДК – це максимальна концентрація домішки в атмосфері, 

віднесена до певного часу усереднення, яка при періодичному впливі або 

протягом усього життя людини не має на неї шкідливої дії, враховуючи 

майбутні наслідки, і на НС в цілому. При визначенні ГДК атмосферного 

повітря вказують клас небезпеки речовини і часовий інтервал, до якого 

належить норматив: максимально разовий - ГДКм.р. (контроль протягом 20-30 

хв.) і середньодобовий - ГДКсд. (середній результат з чотирьох вимірювань, 

проведених протягом доби у фіксованій точці і в фіксований час). 2) В йодній 

гігієнічній токсикології під ГДК шкідливої речовини розуміють максимальну 

концентрацію, за якої речовина не має прямого чи опосередкованого впливу на 

стан здоров'я людини протягом всього її життя і не погіршує гігієнічні умови 

водокористування. У переліку ГДКв.в. вказують значення нормативу, клас 

небезпеки та обмежувальну ознаку шкідливості, яка характеризує найменшу 
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нешкідливу концентрацією речовини у воді. 3) ГДК – це максимально масова 

частка забруднюючої грунт хімічної речовини, що не має прямого чи 

непрямого впливу (враховуючи віддалені наслідки) на НС або здоров'я людини. 

У США ГДК ґрунтуються на понятті «шкідливий ефект», який 

пропонують визначати на основі впливу окремих ЗР або їх сумішей на 

екосистеми в цілому, враховуючи при цьому можливість хронічних і 

генетичних наслідків. Проведення вимірювань і розрахунок шкідливих ефектів 

дуже складний і може тривати багато років, проте екологи вважають за 

необхідне використовувати ГДК, засновані на оцінці впливів на екосистеми. 

Виділяють два типи хімічного навантаження на природні системи – 

допустиме (ДХН) і гранично-допустиме (критичне) (ГДХН) та два рівні його 

нормування – глобальне і біогеоценологічне. При цьому унікальні природні 

системи не повинні відчувати навантаження, що перевищує допустимий рівень; 

природні системи можуть відчувати близькі до критичних навантаження; для 

антропогенних систем умовою допустимо критичного рівня навантаження є 

збереження лише потрібних для людини популяцій тварин і рослин, але при 

обов'язковому забезпеченні ГДК, обґрунтованих з гігієнічних міркувань. 

Під ДХН на довкілля розуміють таке навантаження, яка не змінює якість 

НС або змінює його в допустимих межах, тобто не призводить до руйнування 

існуючої еволюційно сформованої екологічної ситуації та виникнення 

несприятливих наслідків в першу чергу для людської популяції. 

Під ГДХН розуміють такий рівень навантаження, при досягненні якого 

може початися руйнування екосистеми, а перевищення його супроводжується 

шкодою популяції, екосистемі або біосфері в цілому. Якість природного НС 

вважається досить високою з позицій екології, якщо забезпеченно: 

 нормальне функціонування екосистеми в цілому, тобто відсутнє перевищен-

ня гранично допустимого екологічного навантаження на дану екосистему; 

 відсутність небажаних наслідків у окремих популяцій - дотримання таких 

величин навантаження, які не впливають безпосередньо на дану 

популяцію (наприклад, ГДК для окремих видів промислових риб). 
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Оцінка конкретного навантаження, його інтенсивності, вираженої як 

ДХН, ГДХН або недопустимого ГДК також залежить від резерву захисних сил, 

якими володіє конкретна екосистема. Відомо, що екосистеми Крайньої Півночі 

мають невисоку здатність асимілювати хімічні та інші впливи. Так само 

повільно протікають процеси відновлення порушених біогеоценозів в умовах 

нестачі вологи. Саме такі особливості необхідно враховувати при оцінці 

біогеоценологічного рівня нормування. Глобальний підхід до встановлення 

допустимого екологічного антропогенного навантаження хімічних речовин 

базується переважно на загальному балансі тих хімічних ЗР, які вирізняються 

високою стабільністю в зовнішньому середовищі, включаються в природний 

кругообіг речовин і лімітуюча дія яких на екосистему в цілому визначається 

несприятливим прямим або опосередкованим впливом на людину. 

ГДК шкідливих хімічних речовин в різних середовищах встановлюють 

експериментально на піддослідних тваринах, які протягом тривалого часу 

підають різними дозами регламентованої хімічної речовини. У тих випадках, 

коли хімічна речовина може мати не тільки токсичну дію на організм людини, 

досліджують і інші види прямого або опосередкованого впливу і керуються 

принципом лімітуючої ознаки. 

Науково-технічний прогрес (НТП) породжує все нові проблеми в сфері 

гігієнічного нормування. Вони викликані насамперед тим, що тільки нових 

хімічних речовин, які потребують нормування, щорічно налічується кілька 

сотень. Важлива проблема нормування полягає також і в тому, що в реальному 

житті несприятливий вплив на людину пов’язаний не лише з одним, а кількома 

факторами НС. Комбінованою дією називають сумарну дію кількох чинників 

однієї природи, наприклад низки хімічних речовин. Поєднанням називають 

сумарну дію кількох чинників різної природи, наприклад, хімічної речовини і 

ультрафіолетового випромінювання. Хімічні мутагени і канцерогени здатні 

поєднуват свою дію з антропогенними ефектами іонізуючого випромінювання, а 

іноді і підсилювати їх. Про комплексну дію говорять в тому випадку, якщо та сама 

хімічна сполука надходить в організм багатьма шляхами, наприклад перорально, 
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респіраторно і через шкіру. 

Теоретично можливими є 4 варіанти токсичної дії декількох хімічних 

речовин: 1) синергізм; 2) потенціювання; 3) нігіляція – зменшення ефекту; 4) зміна 

характеру токсичної дії (наприклад, поява канцерогенних властивостей), які слід 

враховувати під час розрахунку комплексної дії.  

Крім визначення власне значення ГДК під час гієнічної регламентації 

шкідливих речовин встановлюють клас їх небезпеки. Є 4 класи ЗР, які визначають 

залежно від кута нахилу прямих «концентрація – час ефекту» або їх тангенсів. 

Оскільки для різних показників і явищ в експерименті кути нахилу різні, клас 

небезпеки встановлюють за прямою, що має найбільший кут нахилу до осі абсцис. 

Під час правової регламентації класу небезпеки перевага віддається тому 

показнику, за яким клас небезпеки найбільш жорсткий. 

При нормуванні речовин в атмосферному повітрі (такий гігієнічний 

норматив повинен захищати від впливу шкідливих речовин усі групи 

населення, що проживають біля джерела забруднення) враховують: 

 власне токсичну дію речовин на організм; 

 здатність хімічних сполук змінювати умовно-рефлекторну діяльність 

центральної нервової системи. 

Відповідно до цього розрізняють ГДКсрс. (середньостатистичне) 

шкідливих речовин в атмосферному повітрі населених місць, для захисту 

населення власне відт оксичного впливу, і ГДКм.р. (масове разове), що є за 

порогом дії речовин на умовно-рефлекторну діяльність людини. Таке подвійне 

нормування використовують коли ГДКм.р. > ГДКсрс. Якщо ГДКм.р. = ГДКсрс. 

то діє єдиний норматив, як і в тих випадках, коли поріг загальнотоксичної дії 

нижче порогу дії речовини на умовно-рефлекторну діяльність. 

Безпосередній вплив на здоров'я людини ЗР, що містяться в грунті, 

практично відсутній. Тому оцінка вмісту хімічних речовин в грунті базується 

на даних, що відображають вплив речовин на процеси самоочищення грунту, і 

враховують ймовірність міграції речовин з грунту в атмосферне повітря, в воду 

і перехід в рослини. Звідси розрізняють чотири показники шкідливості: 
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міграційно-водний, міграційно-повітряний, транслокаційний і загальносанітар-

ний. В процесі експерименту визначають лімітуючий показник шкідливості, а 

відповідна йому найменша масова частка ЗР приймається як ГДК [149]. 

ГДК є не тільки контрольованим параметром санітарного стану хімічного 

забруднення НС, але й базовим значенням під час обгрунтування гранично-

допустимих викидів (ГДВ) і гранично допустимих скидів (ГДС) шкідливих 

речовин в атмосферу і водні об'єкти. ГДК, незважаючи на їх важливу роль в 

оцінці ступеня забруднення водних ресурсів та атмосферного повітря, не 

покривають усього розмаїття видів речовин, що потрапляють в НС. У 

промислово розвинених країнах на людський організм діє близько 500000 ЗР і 

їх комбінацій. Крім того навіть не всі види речовин, щодо яких встановлено 

ГДК, регулярно контролюються, а про речовини, що контролюються на основі 

ГДК, не завжди вдається виявити джерело забруднення, оскількик ГДК є 

знеособленим показником. З урахуванням цих обставин в практику стало 

впроваджуватися індивідуальне нормування – ГДВ. Норматив ГДВ став 

обов'язковим елементом дозволів на викид в НС, що видаються державними 

органами підприємствам, організаціям тощо. Порушення цих нормативів можна 

ідентифікувати достовірніше і потім застосувати передбачені законом правові 

заходи, чого не можна зробити у випадках порушення ГДК. Тому в даний час 

ГДВ є основним юридично-технічним засобом регулювання і контролю 

забруднення повітряного середовища ЗР. 

Стандарти можуть законодавчо набувати чинності на національному та 

регіональному рівнях. Сенс встановлення стандартів на загальнонаціональному 

рівні полягає в тому, щоб проектувати підприємства в районах з більш чистим 

повітрям або водними ресурсами, де місцева влада готова до погіршення якості 

НС в обмін на можливість економічного зростання. 

Існують різні класифікації екологічних стандартів. У США і Японії 

стандарти зазвичай поділяються на первинні та вторинні, що відрізняються 

своїми цілями. Первинні стандарти орієнтовані на охорону здоров'я і життя 

людини, вторинні – на охорону загальних умов добробуту людини. 
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Зміст і структура природоохоронного стандарту залежать від об'єкта 

регулювання і, зазвичай, містить всі або частину перерахованих нижче позицій, 

зокрема: класифікації; методи визначення параметрів стану природних об'єктів 

і інтенсивності господарських впливів; методи розрахунку ГДВ і скидів ЗР; 

норми і правила раціонального використання природних ресурсів; правила 

ведення робіт і використання природних ресурсів, що запобігають шкідливим 

впливам на природне середовище; вимоги до пристроїв, апаратів і споруд по 

контролю і захисту природного середовища від забруднень; правила організації 

територій і акваторій в різних кліматичних зонах, що забезпечують комплексне 

функціонування природних об'єктів. 

Стандарти на обмеження забруднення водних ресурсів та атмосферного 

повітря встановлюють норми вмісту певних ЗР в викидах окремих джерел і в 

середовищі (повітряному і водному). В описах до стандартів такого типу 

зазвичай вказують: 1) види і кількісний рівень ГДК ЗР в НС; 2) конкретні види 

речовин, які заборонено скидати в атмосферу або воду; 3) граничні терміни 

досягнення певної якості чистоти об'єктів НС. 

1.3. Законодавча база забезпечення якості довкілля 

В Україні створена розгалужена система екологічного законодавства. 

Його вагомою складовою є нормативно-правові акти, які можна поділити на 

загальні та спеціальні. До загальних належать ті акти, що регулюють суспільні 

відносини, не становлять предмет екологічного права і містять лише окремі 

норми, які регулюють екологічні відносини. Спеціальні нормативно-правові 

акти – це акти, що спрямовані на регулювання екологічних відносин. За 

юридичною силою нормативно-правові акти традиційно поділяють на закони і 

підзаконні нормативно-правові акти. 

Основу екологічного законодавства становить Конституція України, яка 

визначає засади правового регулювання охорони довкілля. Конституція 

України встановлює право кожного на безпечне для життя і здоров'я довкілля 

та на відшкодування заподіяної шкоди, закріпила обов'язок держави щодо 
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забезпечення якості довкілля та підтримання екологічної рівноваги на території 

України. Водночас вона встановлює обов'язок кожного не заподіювати шкоду 

природі, культурній спадщині, відшкодовувати завдані ним збитки. 

Конституція України містить і інші засади екологічного права, зокрема право 

власності на природні ресурси. 

Відносини у галузі охорони довкілля регулюються Законом України «Про 

охорону навколишнього середовища», а також земельним, водним, лісовим 

законодавством, законодавством про надра, про охорону атмосферного повітря, 

про охорону і використання рослинного і тваринного світу та іншим 

спеціальним законодавством. 

Охорона довкілля, раціональне використання природних ресурсів, 

забезпечення екологічної безпеки – невід’ємна умова сталого економічного та 

соціального розвитку країни. Тому екологічна політика України спрямована на 

збереження безпечного для існування живої та неживої природи довкілля, 

захисту життя та здоров’я населення від негативного впливу, зумовленого 

забрудненням довкілля, досягнення гармонійної взаємодії суспільства і 

природи, охорону, раціональне використання і відтворення природних ресурсів. 

Чинне законодавство визначає правові, економічні та соціальні основи 

організації охорони довкілля в інтересах нинішнього і майбутніх поколінь. 

Завданням законодавства про охорону довкілля є регулювання відносин у 

галузі охорони, використання та відтворення природних ресурсів, забезпечення 

екологічної безпеки, запобігання та ліквідації негативного впливу 

господарської та іншої діяльності на довкілля, збереження природних ресурсів, 

генетичного фонду живої природи, ландшафтів та інших природних 

комплексів, унікальних територій та природних об’єктів, пов’язаних з історико-

культурною спадщиною. 

Центральне місце у системі екологічного законодавства, що регулює 

охорону довкілля як інтегрованого об'єкту, посідає Закон України «Про 

охорону навколишнього природного середовища» від 25 червня 1991 року. Він 

складається з преамбули та 16 розділів і визначає концептуальні засади 



 
 28 

правового регулювання екологічних відносин – завдання та основні принципи 

охорони навколишнього природного середовища, право власності на природні 

ресурси та їх використання, екологічні права та обов'язки громадян, 

повноваження державних органів та органів місцевого самоврядування у галузі 

охорони навколишнього природного середовища, спостереження, 

прогнозування, обліку та інформування, стандартизацію і нормування у галузі 

охорони навколишнього природного середовища, відповідальність за 

порушення екологічного законодавства тощо. 

Міжнародно-правові договори (угоди, договори, конвенції тощо) 

становлять невід'ємну частину екологічного законодавства. Чинні міжнародні 

договори стають частиною національного законодавства після надання згоди 

Верховною Радою України на їх обов'язковість. З метою подальшої 

конкретизації окремих положень того чи іншого договору розробляються й 

приймаються протоколи, які повинні підписуватися та ратифікуватися, як 

окремі документи. 

За останні роки Верховною Радою України було ратифіковано важливі 

міжнародно-правові договори, що регулюють екологічні відносини. Зокрема 

ратифіковані: Конвенція про оцінку впливу на навколишнє природне 

середовище у транскордонному контексті (1991 p.), Рамкова конвенція 

Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату (1992 p.), Конвенція про 

охорону біологічного різноманіття (1992 p.), Кіотський протокол до Рамкової 

конвенції Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату (1997 p.), Угода про 

збереження афро-євразійських мігруючих водно-болотних птахів (1998 p.). 

Україна приєдналася до Базельської конвенція про контроль за транскордонним 

перевезенням небезпечних відходів та їх видаленням (1989 p.), Конвенції з 

охорони і використання транскордонних водотоків і міжнародних озер 

(1992 p.), Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої флори і фауни, що 

знаходяться під загрозою знищення (1973 p.), Конвенції про збереження 

мігруючих видів диких тварин (1979 р.) тощо. 
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У Законі України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної 

політики України на період до 2020 року» як стратегічні завдання визначено 

«досягнення безпечного для здоров'я людини стану навколишнього природного 

середовища», забезпечення дотримання до 2020 р. різноманітних санітарно-

епідеміологічних показників, посилення контролю за діяльністю підприємств з 

метою дотримання ними вимог законодавства. Однак документ не враховує той 

факт, що більшість показників в Україні перевищують допустимі норми у 

розвинених країнах у кілька разів та потребують перегляду у зв'язку з 

адаптацією законодавства України до законодавства ЄС. 

Порівнюючи Ціль 4 «Інтеграція екологічної політики та вдосконалення 

системи інтегрованого екологічного управління» Закону України «Про Основні 

засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 

року» та ІІІ Розділ «Стратегія і тактика гармонійного розвитку виробничого та 

природоресурсного потенціалу» Постанови Верховної Ради України «Про 

Основні напрямки державної політики України у галузі охорони довкілля, 

використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки», що 

діяла раніше, можна зробити такі висновки – чинний раніше документ більш 

чітко і структурно відображав проблеми різних галузей та шляхи їх вирішення, 

які, як і десять років тому, так і зараз є актуальними. 

У Законі [64] передбачено проведення до 2020 р. класифікації регіонів за 

рівнями техногенно-екологічних ризиків, створення відповідних банків 

геоінформаційних даних і карт. 

Закон України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної 

політики України на період до 2020 року» визначає основні інструменти 

реалізації національної екологічної політики, серед яких: міжсекторальне 

партнерство та залучення зацікавлених сторін; оцінка впливу стратегій, 

програм, планів на стан навколишнього середовища; удосконалення дозвільної 

системи у сфері охорони навколишнього природного середовища; екологічна 

експертиза та оцінка впливу на стан навколишнього природного середовища; 

екологічний аудит та системи екологічного управління; екологічне 
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страхування; технічне регулювання та стандартизація у сфері охорони 

навколишнього природного середовища та забезпечення екологічної безпеки; 

законодавство у сфері охорони навколишнього природного середовища; освітнє 

та наукове забезпечення формування й реалізації національної екологічної 

політики; економічні та фінансові механізми; моніторинг стану довкілля і 

контроль у сфері охорони навколишнього природного середовища та 

забезпечення екологічної безпеки; міжнародне співробітництво у сфері охорони 

навколишнього природного середовища та забезпечення екологічної безпеки. 

Більшість з цих інструментів мають під собою вже закріплену законодавчу 

базу, зокрема чинними є закони України «Про екологічну експертизу» від 13 

грудня 2001 р., «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» від 6 

вересня 2005 р., «Про екологічний аудит» від 24 червня 2004 р., «Про екологічне 

страхування». Тому вказані закони будуть потребувати змін і уточнень щодо 

планів та програм, які розроблятимуться надалі. 

1.4. Системи управління якістю СЛК 

Система управління якістю будь чого, є складним комплексним 

механізмом, регламентованим з одного боку згаданими універсальними 

нормативними документами, а з іншого – професійною нормативною базою, що 

враховує галузеву специфіку СУЯ. Поєднання вказаних двох складових дає 

змогу виділити основні принципи СУЯ СЛК: 

 системний підxід, який проявляється в розгляді всіx елементів СЛК, як 

взаємопов’язаниx і взаємодіючиx для досягнення єдиної мети управління; 

його характерною рисою є оптимізація функціонування не окремиx 

елементів, а всієї системи в цілому;  

 принцип тотальниx витрат, а саме облік усієї сукупності витрат управління 

транспортниx потоками і пов’язаними з ними інформаційними, 

фінансовими та іншими потоками всього логістичного ланцюга; 
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 принцип глобальної оптимізації. При оптимізації структури або управління 

в СЛК необxідне узгодження локальниx цілей функціонування елементів 

системи для досягнення глобального оптимуму; 

 принцип координації та інтеграції – досягнення узгодженої, інтегральної 

участі всіx ланок СЛК в управлінні енергетичними потоками при 

реалізації цільової функції; 

 принцип загального управління якістю СЛК – забезпечення надійності 

функціонування та високої якості роботи кожного елемента СЛК для 

забезпечення загальної якості; 

 принцип стійкості та адаптивності. СЛК повинна незмінно функціонувати 

при допустимиx відxиленняx параметрів і факторів антропогенного 

навантаження. При значниx коливанняx стоxастичниx факторів 

зовнішнього середовища СЛК повинна пристосовуватися до новиx умов, 

змінюючи функціонування, параметри та критерії оптимізації. 

Міжнародні стандарти на системи управління якістю ІSО 9001:2015 та 

екологічного управління ІSО 14001:2015 розроблені на загальних принципах 

системного аналізу та ефективного адміністративного управління [26]. Вони 

дають змогу організації формалізувати свою діяльність з метою її кількісного 

оцінювання застосовуючи такі системоутворюючі поняття як внутрішній аудит, 

процесний і ризик орієнтований підходи, запобіжні та коригувальні дії стале 

покращення тощо. Згадані стандарти кореспондують між собою на 70 % щодо 

понять, процедур та вимог, що ставляться до систем, зокрема біологічних.  

Систему, спрямовану на усунення і запобігання невідповідностей та 

забезпечення сталого покращення, як основи управління якістю 

функціонування СЛК, можна подати у вигляді чотирьоx взаємопов’язаниx 

підсистем нормування, спрямованих на: 

 моделювання функціональної організації системи СЛК; 

 визначення надійності СЛК; 

 визначення захисної ефективності СЛК; 

 визначення стійкості СЛК. 
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Аналіз стандартів ІSО 9001:2015 та ІSО 14001:2015 показав, що їx вимоги 

щодо якості СЛК передбачають, зокрема, ретельне дослідження не лише 

зовнішнього і внутрішнього середовища СЛК, а й застосування процесного 

підxоду до оцінювання впливу основниx чинників зовнішнього середовища на 

базові процеси функціонування кожного його окремого елемента, таких як, 

наприклад, фотосинтез і диxання та розроблення новиx методів оцінювання 

якості СЛК (рисунок 1.1).  

 

Рисунок 1.1 – Загальна схема процедури екологічного нормування 

Принципова блок-схема екологічного нормування (див. рис. 1.1.) містить 

два контури – «зовнішній» і «внутрішній». Перший задає вихідну інформацію для 

розробки нормативів (тобто це певне «соціально-економічне замовлення» і 

зворотний зв'язок для оцінки його виконання). Ця інформація визначає вибір 

просторово-тимчасового масштабу (локального, регіонального, глобального) і 

критеріїв нормування, що дають відповідь на питання: «що зберігати з допомогою 

нормативів?» (середовище проживання людини, незайману природу, екосистеми з 
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максимальною продукцією тощо). Вибір масштабу і критеріїв задає конкретний 

набір параметрів біоти і навантажень.  

Другий контур – це власне процедура визначення екологічних нормативів, 

центральний етап якої – аналіз залежностей «навантаження – стан екосистеми – 

якість екосистеми». Максимально допустиме екологічне навантаження – це межа, 

що розділяє всю множину можливих станів на два якісно різних підмножин – 

допустимих і неприпустимих. Максимально допустиме екологічне навантаження і 

екологічний норматив – це різні речі. Останній, виступаючи безпосередньою 

керуючою ланкою в практиці природокористування, повинен враховувати 

існуючу реальність, тобто економічні і технологічні критерії, які можуть 

перешкоджати негайному зниженню навантажень до гранично допустимих (хоча 

в ідеальному випадку максимально допустиме екологічне навантаження та 

екологічні нормативи повинні збігатися). 

Екологічна оцінка якості СЛК повинна будуватися на оцінці стійкості 

конкретних екологічних систем до конкретних зовнішніх (зокрема, і техногенних) 

впливів і навантажень (рис. 1.2). Тобто, екологічна оцінка повинна базуватися як 

на нормуванні якості (стану) СЛК так і на нормуванні зовнішніх впливів. 

Зокрема, нормування вимог до якості СЛК на основі стандартів ІSО 

9001:2015 повинно грунтуватися на дослідженняx щодо вирішення проблеми 

росту продуктивності деревостанів. Згідно Закону України від № 1268-XII від 

26.06.91 «Про охорону навколишнього природного середовища» та Закону 

України від 07.06.2017 N 2086-VIII «Про ратифікацію Договору між Кабінетом 

Міністрів України та Урядом Республіки Молдова про співробітництво у сфері 

охорони і сталого розвитку басейну річки Дністер» якість навколишнього 

природного середовища визначають як рівень концентрації певної речовини або 

групи речовин у окремих його компонентах, таких як вода, відкладення або біота, 

який не повинен бути перевищений в цілях охорони здоров'я людей і довкілля, що 

узгоджується зі стандартами ISO серії 9000 і 10000 та ISO серії 14000. А під 

якістю СЛК будемо розуміти їх здатність зберігати набуту цілісність 

природної екосистеми. 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1268-12
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1268-12
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T172086.html
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Рисунок 1.2 – Логічне підпорядкування основних понять екологічного 
нормування 

 
Підсумовуючи можна стверджувати, що екологічна оцінка якості СЛК 

повинна будуватися на оцінці стійкості конкретних екологічних систем до 

конкретних зовнішніх (зокрема, і техногенних) впливів і навантажень. 
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РОЗДІЛ 2 

НАДІЙНІСТЬ СКЛАДНОГО ЛАНДШАФТНОГО КОМПЛЕКСУ, ЯК 

БАЗОВИЙ ПОКАЗНИК ЙОГО ЕКОЛОГІЧНОГО НОРМУВАННЯ  

 

2.1. Поняття надійності, як кількісного показника функціонування 
екосистеми 

СЛК, як біологічна система володіє безліччю функцій, серед яких 

виділяється головна функція біологічного об'єкта, що визначає його прагнення 

до самозбереження і самовдосконалення, яке неможливе без самовідтворення і 

самовідновлення. Під впливом різних умов в біологічній системі можуть 

відбуватися відмови будь-якого її елемента, наслідком чого є втрата її основних 

функцій. Тому можна стверджувати, що кожна біологічна система володіє 

певною обмеженою надійністю, яка полягає в здатності системи забезпечувати 

її основну функцію в наявних умовах.  

Термін «надійність» щодо біологічних ситем запозичено з теорії 

надійності технічних систем. Надійність – властивість технічних об'єктів 

зберігати у встановлених межах часу значення всіх параметрів, які 

характеризують здатність виконувати потрібні функції в заданих режимах та 

умовах застосування, технічного обслуговування, зберігання, транспортування, 

тощо. Очевидно, що надійністю біологічної ситеми є та сама властивість, що й 

технічних ситемах, але лише стосовно умов застосування. Отже, надійність в 

першу чергу стосується власних «життєвих сил» самої біологічної системи, яка 

перебуває в певних заданих умовах застосування (робочих, регламентованих, 

нормальних тощо). 

Біологічні об'єкти володіють дуже високим ступенем надійності, який 

значно перевищує надійність будь-яких технічних систем. Це можна пояснити, 

насамперед, здатністю до регенерації і адаптації, наявністю захисних 

механізмів, а також часом існування біологічних компонентів системи, який 
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значно перевищує час безвідмовного існування компонентів технічних систем 

[27, 28, 88].  

Отже під надійністю біосистем будемо розуміти – фундаментальну 

властивість біологічних об'єктів, яка визначає їх ефективне існування та 

функціонування у випадково-варіюючих умовах середовища і в часі [89]. 

Кількісними характеристиками надійності є імовірність безвідмовного 

існування системи, яка може змінюватися від 0 до 1 і визначається на основі 

статистичних оцінок випадкових процесів, довговічність, що характеризується 

часовим проміжком між відмовами системи, інтенсивність відмов, що 

визначається як відношення кількості об’єктів, які відмовили за проміжок часу 

до середньої кількості об’єктів або інтенсивність потоку відмов, що теж 

визначається статистично. 

Відомо, що надійність складної системи може забезпечуватися або 

використанням дуже високонадійних елементів, та/або спеціальними 

системами забезпечення надійності, а саме: ефективними системами 

відновлення та/або системами резервування. В цілому, біологічні системи, які 

пройшли багатовіковий відбір і постійний вплив швидкозмінних умов 

існування, можна (за визначенням Дж. Фон Неймана) вважати 

високонадійними системами, побудованими з малонадійних елементів. 

Невисока надійність біологічних елементів – молекул, клітин – визначається 

нетривалим терміном їх існування (молекули, як правило, існують хвилини чи 

роки, а клітини – добу або роки). Тому, приймаючи за міру надійності середній 

час безвідмовного існування, можна сказати, що надійність біологічних 

елементів (клітин, молекул), як правило, значно нижче надійності самої 

біологічної системи, яка з них побудована. З цього випливає, що висока 

надійність біологічних об'єктів не може повністю визначатися надійністю 

складових елементів, а повністю залежить від ефективності роботи систем 

відновлення та резервування.  

В теорії надійності відновлення визначається як «ремонт» або «заміна», 

елемента що відмовив на робочий [91]. Ще одним методом забезпечення 
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надійності системи є введення в неї надлишкових або резервних елементів. 

Структурне резервування – введення в систему резервних елементів або 

підсистем, що перебувають, наприклад, у різних режимах функціонування (рис. 

2.1): у неробочому (холодному), мінімально робочому (теплом) і робочому 

(гарячому) станах. В залежності від режиму роботи з тією чи іншою швидкістю 

резервні елементи починають функціонувати на місті елементів що відмовили. 

Елементи що відмовили надходять у систему відновлення.  

Крім структурного резервування існують і інші типи резервування, 

представлені в біологічних системах. Тимчасове резервування – метод 

підвищення надійності систем з використанням надлишку часу, коли елементи, 

зокрема, здатні надійно функціонувати більше часу, ніж це необхідно для 

системи. Інформаційне резервування – використання надлишкової інформації. 

Функціональне резервування – використання здатності елементів виконувати 

додаткові функції. 

 
Рисунок 2.1 – Граф структури високонадійної системи 

 

В цілому можна сказати, що надійність технічної системи можна 

визначити на рівні проектування шляхом створення вдалої системи, що 

оптимально використовує різні типи відновлення та резервування. У цьому 

випадку схеми вибирають таким чином, щоб елементи тривалого використання 

відновлювалися, а короткого – були зарезервовані.  

Що ж стосується біологічних системи, яким є СЛК, то вони не мають 

біологічного аналога резервування, але загалом добре відновлюються. Окрім, 
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того мають здатність до самовідновлення і самовідтворення (без стороннього 

втручання), як істотну перевагу щодо забезпечення високої надійності. 

Також важливою відмінністю СЛК від технічних систем є те, що в техніці 

можна спрогнозувати всі зовнішні чинники та систему можна випробувати на 

надійність по відношенню до будь-якого з факторів. У випадку біологічних 

систем множинна дія зовнішніх чинників, які викликають відмови, не можуть 

бути спрогнозованими. 

Отже, важливою характеристикою, від якої залежить надійність СЛК є 

функціональне середовище та його впливи. Це поняття визначається 

сукупністю законів, алгоритмів та параметрів стану екосистеми, відповідно до 

яких вона утворюється, існує, розвивається, а потім гине. 

Загалом під надійністю СЛК слід мати увазі: 

 опірність змінам параметрів навколишнього середовища; 

 здатність функціонувати у випадково варіюючих умовах середовища та в часі; 

 здатність до адаптації, виживання, збереження та відновлювання основних 

функцій у мінливих умовах зовнішнього і внутрішнього середовища; 

 здатність СЛК зберігати стан гомеостазу; 

 здатність СЛК виконувати фізіологічну та біохімічну функції, що 

забезпечують її нормальну життєдіяльність протягом онтогенезу в певних 

екологічних умовах.  

 здатність зберігати свою функцію за різних умов середовища та різних 

внутрішніх станах протягом життя. 

На завершення порівняння технічних і біологічних систем з огляду на їх 

надійність треба вказати на недостатньо високий рівень розроблення методів, 

що забезпечують системні дослідження екологічні надійності, моделювання 

сукцесійних та еволюційних процесів в екосистемах, а також розроблення 

методів оцінювання впливу антропогенного навантаження на надійність 

екосистеми, прогнозування стану природних комплексів і екосистем під 

впливом шкідливих екологічних чинників тощо. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F
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Тому розвиток і застосування теорії надійності даватиме можливість не 

лише вивчати з достатньою евристичністю еволюційні і дегенераційні процеси 

в структурі біосистем, але є необхідною базою для екологічного нормування 

способів забезпечення високої надійності, закладеної в їх структурі, і в цілому 

для удосконалення нормативного забезпечення функціонування біосистем. 

2.2. Системний підхід до складного ландшафтного комплексу 

У науковій та навчальній літературі детально описана історія формування 

поняття про природну систему, в якій функціонально поєднана сукупність 

організмів із середовищем їх існування. Першими дослідниками, котрі усвідомили 

необхідність вивчення рослин і тварин «у постійному взаємному розвитку, 

організації і способі життя серед певних умов», були К.Ф.Рульє (1814-1858 рр.) та 

його учень М.О.Северцов (1827-1885 рр.). До найбільшого поширення погляду на 

екологічну систему, як на населення рослинних і тваринних організмів, що 

знаходяться в певному функціональному зв’язку із середовищем існування, у 

першій третині 20 ст. спричинилися гідробіологи П.Д.Рєзвой, М.Я.Ливанов, 

ботаніки В.М. Сукачев і Б.О. Келлер, зоологи F. Dahl, Ch. Adams, V.E. Shelford, 

В.В. Станчинський і Д.М. Кашкаров. A.С. Тенслі [272] дав екологічним системам 

такий первинний опис: «рослинне угруповання, трактоване як система, що 

включає не лише рослини, які його утворюють, але й тварини, існування яких 

пов’язане з наявність цих рослин, а також усі фізичні і хімічні компоненти 

безпосереднього оточення чи проживання, які разом утворюють замкнену 

(самостійну) цілісність. Таку систему можна назвати екотопом (місцем) 

природного середовища, свого роду житлом (ойкос) для організмів, що його 

населяють». П.Дювиньо [59] визначає екосистему як «функціональну систему, що 

включає в себе угруповання живих істот та їх середовище існування», Р.Дажо [51] 

– як більш-менш стійку систему, яка складається з біоценозу та екотопу – двох 

нероздільних елементів, що впливають один на одного», а Ю.Одум [126] – як 

«будь-яку одиницю, (біосистему), що включає всі організми, котрі спільно 

функціонують (біотичне угруповання) на певній ділянці та взаємодіють з 
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фізичним середовищем таким чином, що потік енергії створює чітко визначені 

біотичні структури й кругообіг речовин між живою та неживою частинами». За 

В.Я. Федоровим і Т.Г.Гільмановим [206], екосистема – елементарна одиниця 

природи на земній поверхні, чи елементарний фрагмент екосфери (за Cole; плівки 

життя за Вернадським) яка «володіє двома ознаками: 1) відносною стійкістю та 

автономністю, здатністю до самопідтримання й виконання основних життєвих 

процесів і 2) неможливістю приєднання сусідніх фрагментів або їх частин без 

порушення якісної однорідності цього фрагмента». Згідно з М.Ф.Реймерсом та 

О.В.Яблоковим [162] «екологічна система – це будь-яке угруповання живих істот і 

середовище його існування, поєднані в одне функціональне ціле завдяки 

взаємозалежності і причинно-наслідковим зв’язкам, що існують між окремими 

екологічними компонентами». Це також «інформаційно саморозвиткова, 

термодинамічно відкрита сукупність біотичних компонентів та абіотичних джерел 

речовини й енергії, єдність і функціональний зв’язок котрих у межах характерної 

для певної ділянки біосфери часу і простору забезпечують перевищення на цій 

ділянці внутрішніх закономірних переміщень речовини, енергії та інформації над 

зовнішнім обміном (у тому числі між сусідніми аналогічними сукупностями) і на 

основі цього невизначено тривалу саморегуляцію та розвиток цілого під керівним 

впливом біотичних і біогенних складових». 

Аналіз навіть цієї обмеженої кількості визначень свідчить не лише про 

відмінності в розмірах їх словесного навантаження, але й в об’ємах самого 

поняття [106]. В останніх охоплені численні риси структури, системних зв’язків 

і функціональних особливостей, передовсім, речовинний, енергетичний та 

інформаційний обмін, здатність до саморегуляції, самовідтворення, 

самозбереження й саморегуляції, накопичення енергії та різних видів продукції, 

активної взаємодії з навколишнім природним оточенням, формування певної 

категорії відходів тощо. 

Загалом поняття «екосистема» – універсальне і загальнобіологічне. Так 

само, як терміном «організм» означаємо будь-яку одиницю організмового рівня 

організації – від одноклітинного прокаріота чи еукаріота до великого дерева, 
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високоорганізованої тварини чи людини, так і термін «екосистема» характеризує 

структурно-функціональну суть усіх одиниць екосистемного ряду – від консорції, 

через біогеоценоз, ландшафтні екосистеми (біогеосистеми, за Бялловичем), 

материкові чи океанічні екосистеми аж до біосфери включно [41]. 

Незважаючи нате, що поняття про екосистему сформульоване майже сім 

десятиліть тому, що майже півстоліття тому Берталанфі та інші дослідники 

опрацювали теорію систем і стільки ж часу розвивається «новий кількісний 

напрямок – екологія екосистем» [126], ще й дотепер існують сумніви щодо 

того, чи екосистеми підпорядковуються законам існування цілісних систем і чи 

їм властиві риси самоорганізації і саморегуляції. 

На підставі багаторічних досліджень карпатських екосистем 

Голубець М.А. [37] розвинув теорію Ю.Одума про екосистемний рівень 

організації живого. Після додаткового аналізу особливостей самоорганізації, 

самозбереження і саморегуляції біотичних систем були розкриті механізми 

саморегуляції екосистем, передовсім, кібернетичну суть їх пам'яті, регулятора, 

прямих і зворотних зв’язків [38, 39, 40], а згодом опублікувані додаткові 

матеріали про структуру та еволюцію біосфери [41]. Це дає змогу підійти до 

обґрунтування складного ландшафтного комплексу, як системи. При цьому, 

завданням епітету «ландшафтний» є, з одного боку, зосередити увагу на 

загальній територіальній комплексності та одиниці, з другого – підкреслити, що 

до цієї категорії екосистем можна зарахувати природно-територіальні 

комплекси, які за розмірами відповідають географічному ландшафтові. За 

П.Г.Шищенком [216] «географічний ландшафт – це природний чи 

антропогенний (змінений під впливом діяльності людини) територіальний або 

акваторіальний комплекс, що являє собою генетично однорідну ділянку 

(сегмент) ландшафтної сфери з єдиним геологічним фундаментом, однотипним 

рельєфом, поєднанням ґрунтів і біогеоценозів і характерною для неї 

морфологічною структурою. Останню визначають за особливостями взаємодії 

та взаємозв’язків між речовинними компонентами ландшафту і факторами його 

утворення, просторового поєднання його морфологічних одиниць 
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(ландшафтних місцевостей, урочищ, фацій), їх динамікою та розвитком у часі» 

[згідно з В.М.Сукачовим [193], біогеоценоз дорівнює фізико- географічній 

фації, потрактованій як енергетична система; за В.Б.Сочавою [184] фація – це 

об’єднання подібних біогеоценозів]. Під природно-територіальним комплексом 

у географії розуміють відносно однорідну частину географічної оболонки, що 

характеризується спільними рисами морфології, структури, функціонування та 

інтенсивності сучасних при краєвидності цієї родних процесів. Найменшим 

природно-територіальним комплексом уважають фацію, найбільшими – 

географічні ландшафти, їх види, типи і класи [103, 104]. Виходячи з цього, 

маємо підстави стверджувати, що за просторовими межами до категорії 

«складний ландшафтний комплекс» належить будь-який природно-

територіальний комплекс (рангу фізико-географічних фацій, урочищ, 

місцевостей, ландшафтів), потрактований з екосистемологічних позицій, тобто 

як функціональна, самоорганізована, саморегульована, енергетична система, 

носієм організованості якої є жива речовина, за В.І.Вернадським. 

СЛК з огляду на сучасне наукове трактування має системний характер. 

Системність – це загальна властивість об’єктивно існуючої єдності СЛК, їх 

структурованості та взаємозв’язку. Структурованість СЛК полягає в їх 

дискретності та впорядкованості. Матеріальний світ складається з величезної 

кількості різноманітних дискретних частин. Ці частини утворюють певні 

структури, що розміщуються на різних рівнях. Дискретні утворення СЛК, 

будучи цілісними, незмінними, вступають у взаємодію, не втрачаючи своєї 

індивідуальності. Складний ландшафтний комплекс є цілісним і закономірним 

поєднанням природних компонентів – ландшафтних комплексів різного рангу, 

що взаємодіють і утворюють єдину (неподільну) систему. 

Фундаментальним поняттям системного аналізу є поняття «система». Сам 

Л. фон Берталанфі визначав систему, як сукупність елементів, що знаходяться у 

визначених відношеннях один з одним і з середовищем. Згідно із визначенням 

В. І. Вернадського система – це сукупність різних функціональних одиниць 

(біологічних, людських, інформаційних тощо), які пов’язані із середовищем і 
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слугують для досягнення певної загальної мети шляхом дії над матеріалами, 

енергією, біологічними явищами та керування ними. Системи мають зовсім 

нові властивості, які відсутні у її елементів. Ці властивості виникають завдяки 

наявності зв’язків між елементами. Саме за допомогою зв’язків здійснюється 

перенесення властивостей кожного елемента системи до інших елементів. 

Узагальнене визначення системи – це структурно-функціональна цілісна 

єдність множини взаємозв’язаних між собою елементів, яку виокремлено з 

середовища відповідно до певної мети в межах визначеного часового інтервалу. 

Системи функціонують у певному зовнішньому середовищі. Зовнішнє 

середовище – це все те, що знаходиться зовні системи, зокрема необхідні умови 

для існування та розвитку системи. Зовнішнє середовище містить низку 

природних, суспільних, інформаційних, економічних, виробничих та інших 

факторів, що впливають на систему та самі частково є під впливом цієї системи. 

Взаємодія між системою та зовнішнім середовищем здійснюється за 

допомогою входів та виходів. Вхід системи – це дія на неї зовнішнього 

середовища. Вихід системи – результат функціонування системи для 

досягнення певної мети або її реакція на вплив зовнішнього середовища. Отже, 

у загальному вигляді систему (з контуром зворотного зв’язку) можна зобразити 

графічно у такий спосіб (рис. 2.2).  

 
Рисунок 2.2 – Модель системи [276 з доопрацюванням авторів] 
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СЛК, як система, характеризується певним складом і структурою. 

Структурою системи називають сукупність необхідних і достатніх для 

досягнення цілей відношень (зв’язків) між її компонентами (елементами). При 

цьому в складних системах структура відображає не всі елементи та зв’язки між 

ними, а лише найбільш істотні, що мало змінюються при поточному 

функціонуванні системи й забезпечують існування системи та її основних 

властивостей. Структура характеризує організованість системи, стійку 

упорядкованість її елементів і зв’язків. Структурні зв’язки є відносно 

незалежними від елементів і можуть виступати як інваріант під час переходу 

від однієї системи до іншої, переносячи закономірності, виявлені і відображені 

у структурі однієї з них, на інші.  

Позначимо елементи, що входять до складу системи, символами х1, х2, ..., 

хn, де n – кількість елементів. Елементом системи називають найпростішу 

складову частину системи, яку умовно розглядають як неподільну. Поняття 

неподільності є умовним та визначається залежно від конкретних завдань. 

Елемент – це відносно самостійна частина системи, яка на певному рівні 

аналізу розглядається як одне ціле зі своєю поведінкою, спрямованою на 

реалізацію властивої цьому елементу функції. Такий елемент називатимемо 

компартментом, більш строге визначення якого буде представлене далі. 

Важливим поняттям є цілісність елемента. Вона залежить від внутрішніх і 

зовнішніх факторів. Такими факторами є зв’язки елемента та інтенсивність 

обміну. Внутрішні фактори – зв’язки та інтенсивність взаємодії частин елемента. 

Зовнішні фактори – це зв’язки елемента з іншими елементами і взаємодія між 

ними. Цілісність елемента визначається співвідношенням внутрішніх і зовнішніх 

факторів. Коли внутрішні фактори переважають над зовнішніми, то елемент є 

стійким, в іншому разі він може бути або зовсім нестійким, або мати певну 

відносну стійкість. У теорії систем ці властивості виражають більш 

формалізованою мовою на основі математичної теорії множин. 

Складову частину системи, у якій можна виокремити інші складові, 

називають підсистемою. У сукупності елементи й підсистеми називають 
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компонентами системи. Поділ системи на окремі елементи й підсистеми є 

неоднозначним і залежить від мети й конкретних завдань дослідження. Множина: 

х = {x1, x2,...,xn},       (2.1) 

що складається з усіх внутрішніх елементів, називаєтьсям складом системи S. 

Елементи x1, x2,...,xn пов’язані між собою різноманітними зв’язками, які слід 

назвати системоутворювальними, оскільки саме вони перетворюють набір 

елементів у цілісну систему.  

Зв’язком називають співвідношення між компонентами системи, що 

базуються на взаємозалежності й взаємообумовленості. Поняття «зв’язок» 

характеризує чинники виникнення й збереження цілісності та властивостей 

системи. З формального погляду зв’язок визначають як обмеження кількості 

ступенів вільності компонент системи. Зв’язок можна охарактеризувати за 

напрямом, силою, характером (видом). За першою ознакою зв’язки поділяють 

на спрямовані та неспрямовані. За другою – на сильні та слабкі. Сукупність усіх 

зв’язків між елементами системи утворюють її структуру:  

Σ = {σ1, σ2, ..., σr}.      (2.2) 

Кожна система існує у зовнішньому (для неї) середовищі V:  

V = {V1, V2,…, Vk}.      (2.3) 

де k –кількість систем, що безпосередньо пов’язані з даною системою.  

Склад, структура і зовнішнє середовище можуть змінюватися з плином 

часу, що можна може бути представлено як: 

X = x(t) = {x1(t),…, xn(t)},     (2.4) 

Σ = Σ(t) = {σ1(t),…, σr(t)}.     (2.5) 

V = V(t) = {V1(t),…, Vk(t)},     (2.6) 

Функцією системи S називається закон (сукупність правил) F, згідно з 

яким залежно від зовнішніх факторів V(t) відбуваються зміни у часі складу x(t) 

та структури Σ(t) системи S.  

Отже, системою S(t), що функціює у зовнішньому середовищі V(t), є об’єкт: 

S(t) = S (x(t), Σ(t), V(t), F),     (2.7) 
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утворений елементами множини x(t) = {x1(t), …, Xn(t)}, що пов’язані між собою 

певними зв’язками, які утворюють структуру Σ(t) системи S. Як склад, так і 

структура Σ(t) системи змінюється з часом згідно з функцією F.  

Стан системи – це сукупність значень її параметрів (властивостей) у 

певний момент часу. Його визначають або через вхідні впливи й вихідні 

сигнали (результати). 

Системі властива певна організація, що виявляється у зменшенні ентропії 

системи порівняно з ентропією сукупності елементів, що складають систему. 

Організація системи приводить до зменшення безладу, зменшення кількості 

можливих станів системи. 

Існування інтеграційних властивостей, тобто властивостей, що властиві 

системі в цілому і не властиві жодному елементу системи. Тобто властивості 

системи не зводяться лише до властивостей її елементів: 

 цілісність означає, що система – це об’єднання частин, що по 

відношенню до навколишнього оточення виступає як одне ціле. 

 якісна визначеність – це така сукупність елементів, яка має свої якісні 

ознаки, характерні лише для даної системи і відсутні в інших системах. 

Ці ознаки проявляються лише у даній системі. 

 відмежованість системи від середовища означає, що всяка система має свої 

межі. Межі відділяють систему від довкілля. Вони визначають, що входить 

до системи і що до неї не входить і є зовнішнім по відношенню до системи. 

 гетерогенність системи та структурованість. Під гетерогенністю 

розуміють неоднорідність, тобто те, що система складається з різних 

частин. У визначенні системи зазначено, що система це сукупність 

елементів. Проте система – це не проста сукупність. Структурованість 

означає, що система є певним чином організованою сукупністю, має 

певну структуру. 

 взаємодія частин системи між собою означає, що в системі частини взаємодіють 

між собою і лише у даній взаємодії вони утворюють певну систему. 
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 взаємодія з навколишнім середовищем означає, що система як ціле 

взаємодіє з іншими системами. 

 емерджентність – це поява нових рис, не властивих елементам, що 

становлять систему. 

 наявність цілей, цілеспрямованість – одна з головних ознак системи. 

Кожна система, зокрема і СЛК як система, має певну мету існування або 

створена для певної мети. У системи може бути одна мета або сукупність 

цілей. У разі сукупності цілей всі вони утворюють певну ієрархію, в якій 

є головні, першочергові цілі й другорядні підпорядковані головним. 

Подальша деталізація викладу пов'язана з необхідністю введення поняття 

компартменту. Компартмент (від французького compartement – відсік, купе) є 

елементарним функціональним елементом СЛК як системи. Характеристиками 

компартмента для СЛК є: компартмент виконує одну чи декілька функцій; 

компартмент має свої властивості, свою поведінку; компартмент 

використовується у певному контексті. Оскільки розглядаються тільки 

вертикальні потоки, виділення компартментів у системі пов'язано з її 

вертикальною стратифікацією. Отже, СЛК cклaдaєтьcя з n кoмпapтмeнтiв, 

пoв'язaниx мiж coбoю пoтoкaми peчoвини fki (з k-гo в i-й), кoжeн блoк мoжe 

пpиймaти з нaвкoлишньoгo aбioтичнoгo cepeдoвищa aбo iншиx компартментів 

пoтiк qi a вiддaвaти пoтiк yi як пoкaзaнo нa рисунку 2.3. Як ціле реагують вони і 

на зовнішні впливи, в першу чергу антропогенні. Простір, а для 

ландшафтознавства це передусім територія, суцільно заповнена цими 

компартментами. Дослідити простір (територію) – означає передусім виділити 

ці компартменти [48]. 
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Рисунок 2.3 – Модель просторово-функціональної організації СЛК 

А, Б – взаємодіючі компартменти; а1-4 і б1-4 – елементарні структурні 
компоненти компартментів А і Б відповідно; в1-2 – спільні компоненти СЛК;  

латеральні зв’язки в СЛК: 1 – міжкомпонентні (вертикальні) у ярусах підсистем 
компартменту; 2 – між підсистемами компартменту; 3 – між компартментами А 

та Б; 4 – зовнішні зв’язки (вхідні та вихідні потоки) 
 
Складовими частинами ландшафтного комплексу є природні компоненти 

і антропогенні чинники. Природні компоненти: 

 літогенний (від грец. літос – камінь; гірські породи і мінерали з відповідними 

їм формами рельєфу; синоніми – тектолітогенний, геолого- геоморфологічна 

будова) – основний і найбільш «консервативний» компонент; 

 кліматогенний, або атмогенний (від грец. атмос – пара і кліма – нахил; 

повітря з його особливостями погоди і клімату); 

 гідрогенний (від грец. гідро – вода; поверхневі і підземні води); 

 едафогенний, або педогенний, грунт (від грец. едафос) – вузловий 

компонент, що пов'язує живу і неживу природу; 

 біогенний (від грец. біос – життя; рослинність і тваринний світ) – 

найслабший компонент, утворює «фізіономію» (аспект) ландшафту.  

Антропогенні чинники: 

 забруднення (внесення нових компонентів, зміна параметрів СЛК); 

 непомірне розорювання земель та випасання худоби; 

 вирубка лісів, зокрема водоохоронних лісів; 



 
 49 

 неконтрольований збір рослин і надмірне знищення промислових тварин; 

 добування природних ресурсів тощо. 

У результаті взаємодії природних компонентів і антропогенних чинників 

формуються специфічна система складних ландшафтних комплексів 

різноманітного таксономічного рангу (рис. 2.4).  

 
Рисунок 2.4 – Схема компартментів СЛК 

А – трав’яно-луковий компартмент; Б – лісовий компартмент 
 
Цій системі характерні структурно-функціональна єдність взаємозв’язаних 

компонентів і цілісність біотичної та абіотичної складових. Біотична складова 

навколишнього середовища об’єднується у компартменти, що складаються з 

ієрархічно пов’язаних між собою підсистем різних рівнів організації і великої 

кількості різноманітних ярусів, між якими існують тісні матеріально-енергетичні 

та ієрархічні зв’язки. 

2.3. Ієрархічність структури складного ландшафтного комплексу та її 
вплив на надійність 

Ієрархічність будови біосфери зумовлює й ієрархічність систем регуляції 

рівноваги (гомеостазу) її ландшафтних комплексів → компартментів → підсистем 

→ ярусів. Гомеостатичні системи мають генетичну природу й еволюціонують 

разом зі структурно-функціональною організацією екосистем. Життя не існує поза 

екосистемами, тому вивчення природних об’єктів будь-якого таксономічного 

рівня ефективне лише при застосуванні системного підходу.  

За своєю структурою СЛК мають чітку ієрархію, що відображається в її 

надійності. Розглядаючи СЛК що складається з n- рівнів (рис. 2.7), видно, що 
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система з таким типом організації структури помітно надійніша, ніж інші типи 

структур (наприклад, автономний). Саме ієрархічність просторово-часових 

характеристик живої матерії дає змогу змоделювати в просторі і часі весь 

спектр процесів, що забезпечують адаптацію біологічних систем.  

Розглядаючи концептуальну схему ієрархічної системи можна 

простежити вплив відмови, яка виникає на нижньому рівні ієрархії даної 

системи. Припустимо, що ймовірність відмови елементів нижнього рівня Р1. 

Тоді ймовірність виникнення відмови на другому рівні ієрархії – Р2 – буде мати 

значення Р1 ≥ Р2, що залежить від способу, за яким елементи першого рівня 

ієрархії А1, а11, а12, а12 ... формують наступний рівень В2. Тобто надійність 

елементів b прямо залежить від надійності елементів а.  

На підставі результатів досліджень поточного стану СЛК отримують 

статистику раптових і поступових відмов. Загальноприйнятий поділ відмов 

елементів екосистем на так звані «раптові» і «поступові», що призводять до 

неоднозначного вибору ймовірнісних моделей відмов, останнім часом дедалі 

частіше проявляє свою обмеженість [7, 8, 12].  

Зазвичай відмова вважається «раптовою», якщо не встановлено причину 

відмови і слід мати на увазі, що вона з’явилася в результаті миттєвої зміни 

досліджуваних параметрів, тобто заперечується існування будь-яких фізичних 

деградаційних процесів – справжніх причин, що передують появі відмови. 

Часто виявляється, що відмова видається «раптовою» лише тому, що 

неможливо проконтролювати зміни всіх визначальних параметрів, здатних 

викликати відмову [44, 72]. 

Далі, використовуючи відомі статистичні критерії згоди, вибирається 

відповідна модель розподілу випадкових величин, розроблена в теорії 

ймовірностей, і береться як теоретична модель розподілу ймовірностей 

безвідмовної роботи екосистеми (моделі надійності), на підставі якої 

визначаються необхідні кількісні показники надійності СЛК. Оцінювання 

(розрахунок) надійності СЛК здійснюють на основі оцінок ймовірностей 

працездатних станів її елементів – компартментів. 
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Відмови в СЛК можуть виникати під впливом різноманітних впливів з 

боку антропогенної діяльності людини, так звані небезпеки, про що йдеться в 

розділі 3. Оскільки кожен чинник залежить від багатьох причин, то відмови 

компартментів, з яких складається СЛК, належать, як правило, до випадкових 

подій, а час їх існування до виникнення відмов – до випадкових величин. 

Відмови, що з’являються в період нормального існування СЛК, 

називають раптовими, оскільки вони з’являються у випадкові моменти часу, 

або, іншими словами, раптово, непередбачено.  

Випадкова подія – подія (факт, явище), яка з часом може відбутися або не 

відбутися. Випадкові події (відмови, процес деградації та ін.) утворюють 

випадкові потоки й випадкові процеси. Потік подій – послідовність подій, що 

відбуваються одна за іншою в якісь відрізки часу. Наприклад, відмови СЛК, яка 

не відновлюється, утворюють потік подій (потік відмов). Під дією потоку 

відмов СЛК може перебувати в різних станах (повної відмови, часткової 

відмови, працездатності). 

Перехід СЛК з одного стану в інший є випадковим процесом. Випадкова 

величина – величина, яка в результаті дослідження СЛК може набувати того чи 

іншого значення, причому невідомо заздалегідь, якого саме. Випадкова 

величина може бути дискретною (число відмов за час t, число відмов елементів 

при напрацюванні заданого обсягу і т.д.), або безперервною (час напрацювання 

елемента до відмови).  

Відмови компартментів СЛК належать, як правило, до випадкових подій, 

а час їх існування до виникнення відмов – до випадкових величин. Оскільки для 

екосистем надійність, як показник, характеризує її нормальний (оптимальний) 

стан за відсутності шкідливих чинників в умовах «статистичного шуму» - 

фонового коливання інтенсивності багатьох впливних факторів, то 

статистичний розподіл її змінних повинен описуватися нормальним законом. 

У теорії надійності за випадкову величину зазвичай беруть час роботи 

системи (час до виникнення відмови). У цьому випадку функція густини 
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розподілу f(t) буде слугувати повною характеристикою розсіювання часових 

проміжків до виникнення відмови – термінів існування елементів (рис. 2.5). 
 

 
Рисунок 2.5 – Криві розподілу випадкової величини при поступових відмовах 

компартментів в СЛК [92]:  
а – реалізація функції деградації  φ(U); б – густина розподілу значень термінів 
існування компартментів СЛК f(t); в – інтегральна функція розподілу F(t) та 

ймовірність безвідмовного існування СЛК P(t). 
 

Вигляд цієї функції залежить від закономірностей процесу втрати 

компартментом СЛК надійності (рис. 2.5, а). Крива розподілу f(t) термінів 

існування СЛК – за своєю фізичною суттю є частотою відмов, яка визначає стан 

будь-якого компартмента СЛК, після того, як він потрапив під вплив 

антропогенних чинників ТСР, де М(t) математичне очікування, D дисперсія та 

інші числові параметри випадкової величини Т. 

Якщо взяти деякий період часу t існування компартмента, то площа F(t) 

кривої розподілу f(t) буде характеризувати ймовірність відмови (виходу з ладу) 

компартмента СЛК за цей період часу (рис. 2.5, б). Тому ліва гілка кривої 

розподілу f(t), що належить до області низької ймовірності відмов, 

використовується зазвичай для визначення характеристики безвідмовності Р СЛК, 

а вся крива f(t) та її параметри необхідні для оцінювання довговічності СЛК. 

Ординати інтегральної функції розподілу F(t) (рис. 2.5, в) характеризують 

імовірність відмови компартмента СЛК до певного моменту часу. У багатьох 
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випадках немає необхідності користуватися функціями F(t) або f(t), досить 

знати числові характеристики цих кривих. Основною характеристикою 

розташування кривої f(t) є математичне сподівання М(t), яке в даному випадку є 

середнім часом існування СЛК Тсер (напрацюванням до відмови): 

∫
∞

=
0

dt)t(tfTcеp .     (2.8) 

Основною характеристикою розсіювання випадкової величини є 

дисперсія D або середньоквадратичне відхилення σ: 

D=σ ,       ( )∫
∞

−=
0

2 )()( dttftTtD cp     (2.9) 

Чим більше значення D (або відповідно σ), тим більше розсіювання 

випадкових величин щодо їх середнього значення М(t). 

Для оцінювання надійності СЛК як основну випадкову величину 

використовують час до виникнення відмови. Імовірність безвідмовного 

існування СЛК P(t) стосується події, протилежної появі відмови F(t). Це дає 

змогу визначити ймовірність безвідмовного існування СЛК P(t) у межах 

заданого періоду t ≥ tзад. Для цього використано значення інтегральної функції: 

( ) ( )∫=
t

dttftF
0

      (2.10) 

У цьому випадку функція розподілу відмови F(t) = P(t <tзад), де P(t <tзад) 

– ймовірність того, що випадкова величина виникне протягом терміну t<tзад.  

Густину розподілу визначають за формулою: 
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 – гаусівське ядро; n – обсяг вибірки; ξ – випадковий 

час напрацювання до відмови σ – характеристика розсіювання. 
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Досліджуваною випадковою величиною в розглянутій задачі є час. 

Область визначення даного параметра [0, ∞). Отже, апріорі відомо, що 

аналізовані випадкові величини належать до класу невід’ємних величин. 

Для позитивно визначених випадкових величин гаусівський розподіл 

матиме вигляд: 
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    (2.12) 

Імовірність безвідмовного існування СЛК – це ймовірність того, що в 

межах заданого напрацювання tзад поступова відмова в компартментах не 

виникне, тобто випадковий час напрацювання до відмови ξ виявиться не 

меншим ніж tзад: 

( ) ( ) .t,tPtP зад 0≥≥= ξ    (2.13) 

Розрахуємо інтегральну функцію розподілу, проінтегрувавши густину: 
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(2.14) 

де Φ(u) – інтеграл помилок. 

Далі, імовірність безвідмовної роботи СЛК розраховують 

( ) ( )σ,tFtP


−=1      (2.15) 

Середній прямий залишковий час – це математичне сподівання часу, що 

залишився для існування СЛК до чергової відмови, починаючи з моменту часу 

t, коли СЛК була працездатна. Середній зворотній залишковий час – це 

математичне сподівання часу існування СЛК від початку експлуатації, або її 

останньої регенерації, до моменту часу t, протягом якого СЛК здатна 

виконувати свої основні функції. Ці показники розраховуються тільки для 

відновлюваних СЛК. 

Визначено процеси { }0≥t,Vt  і { }0≥t,Rt , які відповідно названо 

процесами прямого і зворотного залишкового часу: 

;tV )t(Nt −= +1τ      (2.16) 
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)t(Nt tR τ−= ,      (2.17)  

де τN – момент відмови.  

На рисунку 2.6 показано процес функціонування відновлюваного об’єкта, 

де τN(t), τN(t)+1 – моменти попередньої та наступної відмов (відновлень); ξi – 

напрацювання між відмовами; Vt – прямий залишковий час; Rt – зворотній 

залишковий час. 

 
Рисунок 2.6 – Процес функціонування системи, що відновлюється [105] 

 
При цьому {Ri} і {Vi} є однорідними марковськими процесами з безліччю 

станів на осі часу [0, ∞). 

Інтенсивність потоку відмов компартментів в СЛК, яка є їх показником 

безвідмовності – це відношення умовної ймовірності того, що випадкове 

напрацювання до відмови буде набувати значень з напівінтервала [t; t + Δt) 

нескінченно малої довжини Δt за умови, що відмови до моменту часу t не було, 

до довжини цього напівінтервала Δt. Інтенсивність потоку відмов в 

компартментах СЛК можна знайти, як відношення густини розподілу 

напрацювання до відмови до ймовірності безвідмовного її існування:  

( )
)t(P
)t(f

)t(F
)t(f

t
t/tttPlim)t(

t
=

−
=

≤+<≤
=

→ 10 ∆
ξ∆ξλ

∆
.     (2.18) 

Інтенсивність потоку відмов часто називають λ-характеристикою, вона 

показує, яка частина з середньої кількості справно функціонуючих 

компартментів СЛК виходить з ладу за одиницю часу.  

Практично це означає, що зі зростанням рівня ієрархії може зростати 

надійність елементів на вищих рівнях. Інакше кажучи, чим більше рівнів 

ієрархії та елементів на цих рівнях, утворюють біосистему, тим вища її 

надійність. І при заданому рівні надійності біосистеми, тим нижче вимоги до 

надійності елементів, що знаходяться на нижніх рівнях ієрархії. Ця особливість 
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дає змогу будувати високонадійні системи з малонадійних елементів. Виходячи 

з ієрархічного принципу, можна зробити висновок про те, чим нижче рівень 

ієрархії, на якому відбувається відмова, тим вище надійність біосистеми. При 

виникненні пошкоджень елементів високих рівнів ієрархії, надійність 

біосистеми помітно знижується внаслідок втрати переваг ієрархічної системи.  

Принцип ієрархічності в реалізації репродуктивної функції детально 

проаналізовано як «принцип естафети», за яким створення складних елементів, 

побудованих з великої кількості ідентичних структур, реалізовується шляхом 

передачі репродуктивної функції лише однієї з новостворених структур. Кожен 

біологічний об'єкт або система займає певне місце в ієрархії нижчих та вищих 

рівнів біологічної організації. 

Отже, можна стверджувати, що всі живі системи відрізняє їх найбільш 

загальна ознака: ієрархічна організація, причому властивість активної 

пошукової поведінки і відбору (селекції можливих варіантів поведінки) мають 

системи всіх «ярусів», або «основних і проміжних рівнів інтеграції» в ієрархії, а 

властивістю цілевстановлення (завдання цільового критерію для трьох 

послідовно вкладених ярусів) – системи лише кожного третього «ярусу», або 

«основного рівня інтеграції» (рис. 2.7). 

На рисунку 2.7 зображено компартмент СЛК, що складається з наступних 

підсистем: деревостан, підріст, підлісок, трав’яно-чагарниковий ярус, моховий 

ярус, грунт. Кожна підсистема, в свою чергу складається з ярусів: 

 для підсистеми «деревостан» ієрархічно послідовними ярусами є: 

шпильки(листя) ↔ пагони поточного року ↔ гілки ↔ кора внутрішня ↔ 

кора зовнішня ↔деревина без кори ↔ коріння; 
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Рисунок 2.7 – Концептуальна схема компартменту СЛК з відповідними їй 

підсистемами та ярусами 
 
 для підсистеми «підріст» та «підлісок» ієрархічно послідовними ярусами 

є: шпильки (листя) ↔ тогкі гілки ↔ стовбурна деревина ↔ кора ↔ 

коріння; 

 для підсистеми «трав’яно-чагарниковий ярус» ієрархічно послідовними 

ярусами є: надземна фіто маса ↔ підземна фітомаса; 

 для підсистеми «моховий ярус» ієрархічно послідовними ярусами є: жива 

частина ↔ мертва частина; 
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 для підсистеми «грунт» ієрархічно послідовними ярусами є: лісова 

підстилка, що поділяється на: свіжий опад ↔ гриби-сапротрофи ↔ 

напіврозкладена лісова підстилка ↔ гриби сапротрофи ↔ розкладений 

опад; мінеральні шари: основіні горизонти ↔ додаткові горизонти ↔ 

додаткові. відносно відокремлені морфологічні елементи грунту. 

Сама ієрархія, зазвичай розглянута як емпіричний фактвідображення 

відповідної реальності, походить з фундаментального уявлення про 

необхідність реалізації тріади процесів відстеження цільових критеріїв 

оптимізації:  

 екстремального (енергетичного характеру), типу рівностей і типу 

нерівностей (обидва – структурного характеру); 

 імманентних для кожної трійки суміжних ярусів; 

 оптимізації ярусів у складі деякого специфічного контуру 

управління. Тим самим, узагальнюється поняття контуру управління, 

центрального в однойменній теорії: виникають поняття «супра-контуру» та 

«ієрархічної оптимізації» (або «супра-оптимізації»); 

 адаптивної та еволюційної поведінки «супра-системи», що 

складається з ієрархії «супра-контурів» [45, 46]. 

Тут слід відзначити, що використий для синтезу необхідних нових 

термінів префікс «супра» (лат. «понад», «над») відображає саме ієрархічність 

відповідних структур і процесів, а не їх якісну перевагу над подібними 

структурами і процесами, що вжиті без такого префіксу. 

Саме ці поняття і можуть розглядатися як основа для опису надійності СЛК і 

пристосувального поведінки квазіживих систем, що функціонують в межах 

біосистеми. Під квазіживими системами в такому випадку слід розуміти техносферу. 

 

2.4. Супра-оптимізація і теорія управління в забезпеченні механізмів 
самовідновлення та самозбереження СЛК 

Самовідтворення та самовдосконалення, як універсальні характеристики 

всіх систем, що самоорганізуються, використовуються як ключові ознаки при 

визначенні надійності СЛК. 
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Екосистема тим надійніша і стабільніша, чим більше видове різноманіття 

вона має. Це забезпечує широкі можливості для екологічного дублювання. 

Екологічне дублювання – процес заміни зниклого з будь-яких причин виду іншим 

видом, який займає його екологічну нішу. Так екосистеми чинять опір впливам, 

що порушують їх стабільність. Під впливом зовнішніх і внутрішніх чинників в 

екосистемах можуть відбуватися постійні зміни. Деякі види екосистеми, 

відчуваючи негативні впливи, знижують чисельність своїх окремих компонентів, а 

іноді зовсім зникають. Інші види можуть від цього виграти, і їх чисельність 

зростатиме, тобто відбуватиметься витіснення одних видів іншими. Процеси 

послідовних змін стану екосистем у просторі або в часі, що супроводжуються 

зміною станів і властивостей всіх її компонентів, називають сукцесією. 

Є очевидним, що рівень здатності екосистеми до повного 

самовідновлення і саморегулювання протягом сукцесійного або еволюційного 

часу її існування, буде показником її екологічної надійності. Найпростішим 

способом забезпечення такого показника екологічної надійності екосистеми є 

заміна виду, який зник з будь-яких причин, іншим екологічно близьким. При 

глибшому порушенні в системі заміни відбуватимуться на рівні угрупувань 

різного рівня аж до біогеоценозів. 

Оскільки теорію управління (одним з розділів якої є теорія оптимізації) 

прийнято трактувати як синонім, чи як значну частину кібернетики, то 

інтерпретація самовідновлення та самовдосконалення СЛК можна назвати 

кібернетичною. У свою чергу, її можна назвати інформаційною, оскільки 

пропонована концепція, стверджуючи подібність кібернетичних механізмів 

різних супра-контурів незалежно від реалізації їх матеріального субстрату, 

акцентує увагу саме на інформаційних взаємодіях в супра-системі. 

Відмінності ієрархічної схеми оптимізації від типових схем регулювання 

та оптимізації, характерних для технічної кібернетики, показано на рисунку 2.8. 

Тут X – специфічні некеровані входи об'єкта, Y – його специфічні виходи, F 

– перехідна функція, U – керовані входи об'єкта, Q – цільова функція оптимізації: 

Y = F(X, Y)      (2.19) 
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а) класичний контур регулювання б) класичний контур оптимізації 

(екстремального регулювання) 

 
 

в) супра-контур ієрархічної 
оптимізації (елементарна схема) 

г) супра-контур ієрархічної 
оптимізації з виділенням суб-

елементів, що реалізують 
оптимізатор 

Рисунок 2.8 – Типові контури регулювання та оптимізації 

 

Класичний контур регулювання (рисунок 2.8 а) в найпростішому випадку 

складається з двох основних елементів – об'єкту і регулятора, і здійснює своє 

завдання шляхом підсумовування (позитивний зворотний зв'язок) або 

віднімання (негативний зворотний зв'язок) певних часток своїх вихідної і 

вхідної змінної.  

Класичний контур оптимізації (рисунок 2.8 б) додатково містить блок 

обчислення цільової функції оптимізації, зовнішньої щодо об'єкта, і здійснює 

своє завдання шляхом пошуку тих значень вектора керованих входів об'єкта, 

які відповідають екстремуму (максимуму або мінімуму) даної цільової функції.  

Супра-контур ієрархічної оптимізації (рисунок 2.8 в, г) принципово 

відрізняється від попередніх тим, що як блок обчислення цільової функції 

оптимізації, так і блок завдання керованих змінних є невід’ємними складовими 
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об'єкта. Субелементами такого супра-контуру (об'єкта) виступають 

компартменти: з яких складається об'єкт (саме зазначені компартменти супра-

контуру безпосередньо сприймають специфічні функціональні впливи на 

об'єкт), і які також володіють властивістю цілевстановлення, тобто є супра-

контурами нижчих рівнів ієрархії. 

Вихідні специфічні змінні компартментів формують, з одного боку, деяку 

сумарну специфічну змінну об'єкта (супра-контуру), а з іншого – є входами для 

блоку обчислення його цільової функції, вихід якого є визначальним для 

організації адаптивної поведінки кожного з компартментів. Всі разом, 

функціонуючи паралельно, вони і реалізують тенденцію безперервного 

прагнення об'єкта до екстремуму його цільової функції. Сукупність декількох 

таких ієрархічно пов'язаних супра-контурів є супра-системою з притаманним їй 

ієрархічно рандомізованим механізмом адаптивної пошукової оптимізації. В 

технічній кібернетиці аналогом є ієрархічна перевага контурів параметричної та 

структурної адаптації власне «над» самим процесом оптимізації. Отже, схема 

ієрархічної оптимізації є притаманною для організації насамперед природних 

систем (за цільовими критеріями енерго-структурного характеру).  

Супра-контур компартменту містить наступні яруси: 

 два яруси систем «основного рівня інтеграції» (ОРІ): «верхній», що задає 

критерії оптимізації для всього супра-контуру, і «нижній», що реалізує 

пошукову активність у супра-контурі; 

 два яруси систем «проміжного рівня інтеграції» (ПРІ), також реалізують 

пошукову активність, але інтегрально: вони є об'єднанням «нижніх» ОРІ-

систем, причому ярус «верхній» з них представляє собою порівняно 

неоднорідну структуру, а ярус «нижній» – порівняно однорідну; 

і наступні зв'язки: 

 три виключно внутрішні (для супра-контуру) змінні типу «багато до 

одного» що задаються підсистемами компартменту обо ПРІ-ярусів і 

«нижнім» ОРІ-ярусом і діють на вищерозміщені підсистеми 

компартменту ПРІ-ярусів і «верхнього» ОРІ-ярусу відповідно, 
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відображають пошукову активність пристосувальної поведінки 

компартменту в рамках супра-контуру; кібернетичною мовою можна 

сказати, що ці змінні, характеризують специфічні функціональні 

активності відповідних ярусів компартментів і є незалежними змінними у 

відповідних субконтурах оптимізації підсистем компартменту; 

 три виключно внутрішні (для супра-контуру) змінні типу «один до 

багатьох», що задаються підсистемами «верхнього» ОРІ-ярусу і діють на 

нижні підсистеми ПРІ-ярусів і «нижнього» ОРІ-ярусу відповідно; 

відображають цільові критерії пристосувальної поведінки компартменту в 

рамках супра-контуру; кібернетичною мовою можна сказати, що ці змінні 

керують селекцією варіантів пошукової активності пристосувальної 

поведінки та еволюції ярусів відповідних підсистем у компартменті; 

 три змінні типу «один до багатьох», що генеруються всередині супра-

контуру, але впливають не тільки на його підсистеми, але і на 

компартменти всіх супра-контурів, вкладених у розглянутий; ці змінні 

відображають пам'ять про траєкторії, її обмеження (на пошукові змінні 

типу гіперкуба їх допустимих значень) і результати (значеннях цільових 

критеріїв) процесу пристосувальної поведінки ярусів кожного 

компартменту з розглянутого супра-контуру, а також пам'ять про 

параметри власне механізму оптимізації (лімітування і закону зміни 

значення пошукового кроку, глибини пам'яті пошукового алгоритму 

тощо); кібернетичною мовою можна сказати, що ці змінні реалізують 

процеси адаптації власне процесів оптимізації: параметричної, 

структурної 1-го рівня, структурної 2-го рівня і т. д.  

Визначивши процес «супра-оптимізації», як процес безперервної 

еволюції супра-систем, слід виділити фундаментальні особливості такого 

процесу, зокрема (рис. 2.9): 

а) наявність цільових критеріїв супра-оптимізації; таких як рівності, 

нерівності чи екстремальні значення функцій; 
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б) наявність факторів випадковості і регулярності в алгоритмі вибору 

напрямку і розміру пошукового кроку;  

в) уявлення про процеси «розвитку», «поведінки», «еволюції», 

«адаптації», «модифікації» тощо компартментів в СЛК як супра-системі, які 

мають єдину природу (сутність); 

г) важливість врахування конкретних значень сталих часу перехідних 

процесів, як окремих пошукових параметрів в оптимізаційному супра-контурі, 

так і реакції зовнішніх по відношенню до розглянутого супра-контуру 

складових супра-системи. 

 
Рисунок 2.9 – Концептуальна схема визначення надійності СЛК 

Необхідно також чітко сформулювати завдання функціональної організації  

 
СЛК, де необхідно вказати: призначення СЛК, її склад та основні відомості 

про функціонування; показники екологічної надійності та ознаки відмов, цільове 

Аналіз результатів та прийняття рішень 
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призначення розрахунків; умови, у яких функціонує СЛК; вимоги до точності й 

достовірності розрахунків, до повноти обліку діючих антропогенних факторів. 

Як вже було вказано тут простежуються запозичення зі сфери технічної 

кібернетики – методу випадкового пошуку вирішення завдань оптимізації, який 

відрізняється від методу «проб і помилок» саме наявністю тенденції пошукового 

процесу. Крім випадкової, він містить обов'язкову регулярну компоненту, тобто 

можливість запам'ятовування критеріїв і результатів попередніх ітерацій. 

Наприклад застосування цільового критерію енергетичного характеру, що 

задається в супра-контурі «БГЦ → складні організми». 

Отже, запропоновано деяку концептуальну схему, що може бути 

використана як базова модель під час постановки і вирішення найрізноманітніших 

проблем, що супроводжують надійність біологічної системи, зокрема – модель 

механізму реалізації процесів адаптації та еволюції СЛК. 
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РОЗДІЛ 3 

ПОКАЗНИК ЗАХИСНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ СКЛАДНОГО 

ЛАНДШАФТНОГО КОМПЛЕКСУ 

3.1. Конструктивні особливості СЛК 

3.1.1. Ландшафтна структура СЛК Дністровського Передкарпаття 

Ландшафтні комплекси Львівської області мають різний вік і генезис. З 

огляду на це всі геокомплекси реґіону можна проранжувати від найдавніших до 

наймолодших, а також за їхнім походженням. Залежно від віку природні 

територіальні комплекси займають різні гіпсометричні рівні: найстарші – нижчі, 

наймолодші – вищі. Відповідно від найстарших до наймолодших ландшафтних 

комплексів наростає їхня динамична активність та нестійкість. Саме тому зі 

зниженням абсолютної висоти пов’язане збільшення ймовірності зростання 

інтенсивності негативних фізико-географічних процесів (Додаток А, рис. 1). 

Необхідність ландшафтного аналізу екологічних проблем СЛК 

Дністровського Передкарпаття зробила актуальним проведення 

середньомасштабних ландшафтних досліджень, у процесі яких об’єктом аналізу 

виступали ландшафтні місцевості. Знання їхніх властивостей в подальшому дало 

змогу перейти до поглибленого вивчення реґіональних фізико-географічних 

одиниць: районів (індивідуальних ландшафтів), областей і регіонів. 

Використовуючи раніше складені ландшафтні карти Львівської області 

[33, 95, 122, 152, 213], Українських Карпат [153, 111, 107, 108] та загалом 

України [102, 101, 13], найновіші дані галузевих (структурно-тектонічних, 

геологічних, гідрогеологічних, геоморфологічних, ґрунтознавчих, 

геоботанічних та ін.) досліджень та дешифрування космознімків Spot і Landsat 

за період 1985––2018 рр. з роздільною здатністю 10 м і 30 м відповідно, було 

складено детальну ландшафтну карту масштабу 1 : 200 000. Зменшений та дещо 

генералізований варіант цієї карти показано на рисунку 2 в Додатоку А. 

Всі ландшафтні місцевості СЛК Дністровського Передкарпаття 

систематизовані за найбільш стійкими і суттєвими ознаками, якими є, перш за 
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все, геолого-геоморфологічна будова та рельєф території. За основу 

використані основні генетичні групи рельєфу, які розробив П.М. Цись: 

акумулятивна, денудаційна, структурна (ерозійна), скульптурна і гірська, які 

поділяються на окремі генетичні типи рельєфу. Саме ці основні генетичні типи 

рельєфу використано для окреслення типів ландшафтних місцевостей. 

З метою поглибленого вивчення ландшафтної структури СЛК 

Дністровського Передкарпаття проведено дослідження за профілем г. Пікуй – 

м. Львів – с. Стоянів. У результаті складено ландшафтний профіль, який 

проходить з південного заходу на північний схід через весь досліджуваний 

реґіон та позначений на ландшафтній карті лінією А–Б (рисунок 3, Додаток А). 

Цей профіль розкриває всю різноманітність природних умов на рівні 

реґіональних фізико-географічних одиниць і ландшафтних місцевостей 

(рисунок 4, Додаток А). Аналіз ландшафтної структури СЛК Дністровського 

Передкарпаття по лінії цього профілю вказує на його сильну залежність від 

властивостей структурно-тектонічної і геологічної будови реґіону, а саме від 

тектонічної структури, літології гірських порід, характеру їхнього залягання і 

сучасних форм рельєфу (рисунок 5, Додаток А). Ландшафтний профіль показує, 

що властивості ґрунтового і рослинного покриву прямо залежать від літології 

гірських порід і форм рельєфу певних місцевостей. 

На основі попередніх схем фізико-географічного районування реґіону, 

врахувавши особливості ландшафтної структури досліджуваних СЛК 

Дністровського Передкарпаття можна виділити такі фізико-географічні райони: 

Стривігор-Болозівське, Дрогобицьке, Стрийське та Присвіцьке передгір’я. В 

геоструктурному відношенні ці природні райони пов’язані з Передкарпатським 

передовим прогином. Для них характерний розчленований ерозійний рельєф, 

помірно теплий і вологий клімат. У СЛК Дністровського Передкарпаття 

видовжені межиріччя чергуються з широкими терасованими долинами та 

улоговинами. У ландшафтній структурі переважають передгірні акумулятивно-

денудаційні плоскі височини і річкові долини з дерново-підзолистими 

поверхневооглеєними, дерновими і лучними ґрунтами під широколистяними 
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(буково-дубовими) і хвойними лісами. Яворівське Полісся і Сянсько-Дністровське 

Опілля, що належать до області Сянського Передкарпаття, ближчі відповідно до 

поліського та опільського типу ландшафтів, ніж до передгірського (Додаток Б). 

Основними місцевостями типу передгірських ландшафтів є плоскі 

заплавні поверхні (заплави річок Шкло, Вишні, Дністра та його допливів 

Стривігору, Бистриці, Стрия, Свічі та ін.); рівні низькотерасовані поверхні з 

дерново-підзолистими оглеєними ґрунтами на галечниково-супіщано-

суглинистому алювії і лесоподібних суглинках під різнотравними луками; 

слабопокаті високотерасовані поверхні з дерново-підзолистими оглеєними 

ґрунтами на галечниковому алювії, що перекритий лесоподібними суглинками 

під мішаними (ялицево-буково-дубовими) лісами; пасмово-хвилясті моренно-

флювіогляціальні межиріччя з сірими опідзоленими ґрунтами і чорноземами 

опідзоленими на ератичних валунах, гальці і пісках, що перекриті 

лесоподібними суглинками, переважно розорані. 

Одержана на підставі проведених досліджень ландшафтна карта дала змогу, 

з одного боку, уточнити ландшафтну структуру СЛК Дністровського 

Передкарпаття та з’ясувати ландшафтну приналежність негативних природних 

процесів і явищ, а з іншого – створила передумови для детальнішого вивчення 

реґіональних територіальних одиниць, що є підґрунтям для подальшого 

ландшафтного аналізу складних екологічних ситуацій, що виникли у межах СЛК. 

Не розглядаючи ґрунтовно ландшафтні комплекси Львівської області, які 

викладені у низці робіт [122, 152, 153, 154, 155, 209], проаналізуємо питання, 

які мають безпосереднє відношення до формування сучасної ландшафтно-

екологічної ситуації в СЛК Дністровського Передкарпаття. Серед них на 

першочергову увагу заслуговує аналіз як наявних, так і потенційно можливих 

фізико-географічних процесів у СЛК Дністровського Передкарпаття під 

впливом господарської діяльності людини.  

Для цього складено картосхему поширення природно-антропогенних 

процесів у СЛК Дністровського Передкарпаття (рисунок 6, Додаток А), де 

показано, що в межах СЛК Дністровського Передкарпаття, Львівської області 
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відчутні значні розбіжності у наявності і прояві тих чи інших фізико-

географічних та природно-антропогенних процесів. Ці невідповідності 

викликані тим, що унаслідок інтенсивного гірничого розроблення корисних 

копалин в межах гірничопромислових територій розвиваються або суттєво 

активізуються негативні природно-антропогенні процеси, які не були 

характерні для СЛК Дністровського Передкарпаття раніше. 

Картосхема негативних стихійних процесів і явищ Львівщини має 

важливе значення не лише для оцінки сучасної екоситуації СЛК Дністровського 

Передкарпаття, а й для її прогнозування, оскільки на ній показано ті небезпечні 

фізико-географічні процеси, що закладені в самій природі ландшафтних 

комплексів, як такі, що характеризують їхні динамічні властивості і 

функціонування. Значне антропогенне втручання, особливо розроблення 

корисних копалин у межах гірничопромислових територій, може суттєво 

активізувати вже наявні і створити передумови для виникнення нових 

небезпечних фізико-географічних процесів.  

3.1.2. Антропогенні зміни СЛК Дністровського Передкарпаття 

Антропогенна діяльність у СЛК Дністровського Передкарпаття 

характеризується значною інтенсивністю та різноманітністю видів. Завдяки 

дуже багатому природно-ресурсному і виробничому потенціалу чималого 

розвитку набули різні галузі промисловості, зокрема – гірничодобувна, 

сільськогосподарське виробництво, лісове господарство, рекреація, туризм 

тощо. Вказані види природокористування є антропогенними навантаженнями, 

які спричинюють зміни у СЛК Дністровського Передкарпаття. Значну роль 

серед них відіграє гірничодобувне використання геокомплексів. 

Відповідно до наших підрахунків, що здійснені на основі різних 

фондових, статистичних і літературних матеріалів [186, 187, 188, 173, 66, 67, 

202], на території СЛК Дністровського Передкарпаття є 626 родовищ корисних 

копалин, з яких 247 – розробляють (рисунки 7, 8, Додаток А). 

Огляд географічних аспектів використання мінерально-сировинного 

потенціалу СЛК Дністровського Передкарпаття представлено на основі 
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літературних даних [174, 175, 123, 192, 95, 1], відповідно до якого можна 

виділити Передкарпатський соленосний басейн та Самбірський, Бориславсько-

Покутський райони (рис. 9, Додаток А). 

В СЛК Дністровського Передкарпаття розробляють три з чотирьох 

головних геолого-промислових басейнів: Західно-Український нафтогазоносний, 

Передкарпатські сірко- і соленосні, а також видобувають різну будівельну 

сировину, торф, прісні і мінеральні води. Згідно з методикою оцінки 

гірничодобувного впливу на реґіональні геокомплекси, на основі літературних 

[1419, 20, 22, 112, 202, 172] та статистичних даних ДНВП «Геоінформ України» 

[186, 187, 188], складено серію картосхем, які оцінюють різні аспекти 

гірничодобувних навантажень на ландшафти та їхні екологічні наслідки [65]: 

розміщення основних родовищ корисних копалин (рисунок 10, Додаток А); 

розміщення основних родовищ корисних копалин, які розробляють (рисунок 11, 

Додаток А); особливості видобутку корисних копалин (рис. 12, Додаток А); 

розміщення сховищ гірничопромислових відходів (рис. 13, Додаток А). 

У межах СЛК Дністровського Передкарпаття простежується найвища 

концентрація ділянок мінеральних ресурсів, особливо у Дрогобицькому і 

Стрийському передгір’ї [94]. 

Особливе місце серед екологічних наслідків гірничодобувних 

навантажень на геокомплекси гірничопромислових територій посідають 

техногенні екологічні аномалії [71]. Такі аномалії виникають унаслідок дії цілої 

низки антропогенних навантажень та появи ланцюгових взаємозв’язків у СЛК: 

гірничодобувний вплив – активізація природно-антропогенних процесів – 

техногенне геохімічне навантаження – стійкі гірничопромислові екологічні 

аномалії (рис. 14, Додаток А). 

По реґіональних ландшафтних одиницях опрацьовано первинні звіти 

підприємств, що стосуються викидів в атмосферне повітря (форма «2ТП-повітря»), 

водокористування і скидів стічних вод (форма «2ТП-водгосп») та токсичних 

промислових відходів (форма «1-токсичні відходи»). З’ясовано особливості 
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просторового розміщення стаціонарних джерел забруднення, обсяги і частку 

викидів, скидів і відходів, що припадає на гірничопромислові об’єкти тощо. 

Відповідно до наших підрахунків в атмосферне повітря СЛК 

Дністровського Передкарпаття у 2017 – 18 рр. надійшло 82,9 тис. т шкідливих 

речовин, з яких 60,7 тис. т (73,2 %) рідкі і газоподібні (рис. 15, Додаток А). 

Всього по СЛК Дністровського Передкарпаття на стаціонарних джерелах 

утворилося 510,3 тис. т небезпечних речовин, з них 472,0 тис. т (92,5 %) 

надійшли на очисні споруди. Уловлено очисним устаткуванням 427,4 тис. т, з 

яких утилізовано лише 98 тис. т, що становило 22,9 % від загальної кількості.  

Найпотужнішими джерелами забруднення атмосфери реґіону, що 

пов’язані з гірничодобувною промисловістю (з часткою викидів до 25 %), є 

підприємства Дрогобича, які викидають у повітря понад 10,9 тис. т, з яких 

частка АТ «НПЗ Галичина» становить 6,6 тис. т, шахт і збагачувальної фабрики 

Червоноградського гірничопромислового району – 7,2 тис. т, газокомпресорних 

станцій біля м. Комарно і с. Опари –5,9 тис. т. Щороку понад 1 тис. т шкідливих 

викидів потрапляє у повітря Борислава, Миколаєва і Нового Роздолу.  

Одночасно за останні 10-15 років значно зменшилися рівні забруднення 

атмосферного повітря від Роздільського ДГХП «Сірка», Стебницького ДГХП 

«Полімінерал», що разом у 2016 р. викинули лише 0,9 тис. т/рік. 

Зважаючи на розміри техногенного геохімічного навантаження на 

одиницю площі в п’ятикілометровій зоні джерела забруднення, стан 

геокомплексів в околицях Дрогобича потрібно оцінювати як наближений до 

катастрофічного – тут на 1 км² щороку випадає 139 т шкідливих речовин. 

Напружена екологічна ситуація виникла у районі міст Миколаїв, Борислав і де 

щільність викидів змінюється від 10 до 100 т/км² за рік. 

Іншим додатковим показником, що характеризує екоситуацію довкола 

стаціонарних джерел забруднення повітря, є щільність викидів на одного 

мешканця. У середньому у 2017 р. на одного жителя СЛК Дністровського 

Передкарпаття припадало 43,4 кг шкідливих речовин. Напруженими екоумови 

можна вважати в містах Дрогобич та Миколаїв, де щільність викидів перевищує 
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10 кг на одну особу за рік, а критичною – в містах Новий Розділ (43 кг) і 

Борислав (41 кг). 

На основі опрацювання первинних даних складено картосхему основних 

джерел забруднення поверхневих і ґрунтових вод СЛК Дністровського 

Передкарпаття (рис. 16, Додаток А). У 2018 р. в басейні Дністра було наявно 16 

таких джерел, від яких у річки надходили стічні промислові і побутові води, в 

басейні Західного Бугу – 15, Сяну – 4 і Стиру – 2. Рівень забруднення водних 

ресурсів СЛК Дністровського Передкарпаття протягом останніх років не має 

суттєвих змін. Так, водозбори Дністра отримують за обсягами забруднених вод 

– 49,8 млн м3. Значна частина скидів забруднюючих речовин у водотоки реґіону 

припадає на гірничопромислові підприємства, а саме 27,8 млн м3, що становить 

11,2 % всіх стічних вод. 

Найпотужнішими забруднювачами поверхневих вод СЛК Дністровського 

Передкарпаття є водно-комунальні управління великих міст: Дрогобича (36,5 %) 

Роздільське ДГХП «Сірка» (1,3 %) і ВАТ «Миколаївцемент» (1,2 %). У процесі 

підземної виплавки сірки відбувається закислення вод у зоні аерації, унаслідок 

чого відбуваються аварійні скиди кислотних стоків у р. Завадівку. Щороку під час 

повені зі ставів-відстійників у річки басейну Західного Бугу потрапляють 

високомінералізовані шахтні води. На підприємствах Роздільського ДГХП 

«Сірка», Стебницького ДГХП «Полімінерал» розміщені хвостосховища відходів 

збагачення, які експлуатують згідно з існуючими нормами і правилами. Стан цих 

хвостосховищ сьогодні є задовільним, проте аварійне скидання надлишкових вод 

відбувається під час весняної повені [84]. Екологічна ситуація реґіону пов’язана зі 

станом водних ресурсів, її визначають аналізом головних хімічних показників 

забруднення поверхневих вод. У Дністрі простежується перевищення ГДК по 

азоту, міді, цинку і нафтопродуктах.  

Вагомим чинником, від якого залежить ландшафтно-екологічна ситуація 

в межах гірничодобувних територій, є гірничопромислові відходи. По суті, під 

час будь-якого способу гірничого розроблення корисних копали утворюються 

полігони промислових, зокрема токсичних відходів, які дуже часто 



 
 72 

експлуатують з порушенням встановлених санітарних норм, що спричинює 

забруднення атмосферного повітря, поверхневих, ґрунтових і підземних вод, 

ґрунтового і рослинного покриву тощо. Вони є серйозними джерелами 

забруднення геокомплексів та створюють екологічну небезпеку для життя і 

здоров’я населення. 

На основі власних еколого-ландшафтних досліджень та опрацювання 

різних статистичних і літературних даних [19, 14] проаналізовано розміщення 

промислових відходів у сховищах гірничодобувних підприємств СЛК 

Дністровського Передкарпаття (рис. 16, Додаток А). Значними 

постачальниками відходів у вигляді розкривних порід, флотаційних хвостів і 

фосфогіпсу було Роздільське ДГХП «Сірка». За час роботи у відвали 

переміщено близько 636,5 млн м3 порід, накопичено 128,0 млн м3 флотаційних 

карбонатних хвостів і 3,0 млн т фосфогіпсу. Під їхнє складування зайнято до 

3,5 тис. га земельних угідь. Відходи гірничохімічної галузі представлені 

глинисто-сольовими хвостами Стебницького ДГХП «Полімінерал», нафтовими 

шламами АТ «НПК Галичина» та пустими породами АТ «Бориславський 

озокерит». Загальні обсяги накопичених відходів на цих підприємствах 

становлять 11,2 млн т на площі 245 га. 

Порівняно невеликі обсяги відходів утворюються під час видобування 

цементної та різної будівельної сировини. При середньорічному поточному 

обсязі видобутку будівельної сировини у кількості 2,0-2,5 млн. м3 у відвалах на 

площі 86 га складовано всього 5,4 млн м3. 

Значні обсяги відходів (понад 200 млн т) нагромаджено під час 

видобування самородної сірки у Ходорівському Опіллі і Стрийському 

передгір’ї. Велика їх кількість (понад 10 млн т) є в межах Дрогобицького 

передгір’я. Найбільше відходів зосереджено в околицях міст-центрів 

гірничодобувної промисловості – Дрогобича, Стебника, Борислава і Миколаєва, 

де питоме гірничодобувне навантаження сягає близько 500–1000 т/особу. Це 

створює значну небезпеку для 350 тис. мешканців гірничопромислових 

територій, що становить 12,7 % населення Львівської області. Полігони 
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промислових відходів є серйозними джерелами забруднення навколишніх 

ландшафтних комплексів, їх вважають потенційно можливими вогнищами 

катастрофічних екологічних ситуацій. 

Місця розташування сміттєзвалищ зосереджено в околицях найбільших 

міст реґіону. Це створює додаткове антропогенне навантаження на СЛК.  

Аналіз локальних навантажень СЛК Дністровського Передкарпаття окрім 

дослідження специфіки розміщення відходів, забруднення атмосферного 

повітря і поверхневих вод, повинен містити вивчення особливостей їхнього 

радіоактивного забруднення. Проведені еколого-ландшафтні дослідження в 

межах СЛК Дністровського Передкарпаття показали, що більшість об’єктів, 

пов’язаних з видобутком і збагаченням корисних копалин, забруднені 

незначною кількістю радіонуклідів, зокрема цезієм зі значеннями 0,8–1,2 Кі/км2 

і стронцієм – понад 0,01 Кі/км2. Ареали радіаційного забруднення 

простежуються в межах відвалів, териконів і хвостосховищ та в їхніх околицях, 

що виникли внаслідок розроблення покладів кам’яного вугілля, сірки і солей у 

Новороздільському і Бориславсько-Стебницькому ГПР. Рівень забруднення цих 

об’єктів радіонуклідами перевищує геохімічний фон у 2-5 разів. 

Співвідношення земельних угідь у межах СЛК Дністровського 

Передкарпаття представлені орними землями (до 65 %), в тім більшу частину з 

них осушено. Переважання орних земель, заселених та гірничопромислових 

територій, які становлять понад 80 % площі, свідчить про високий рівень 

антропогенної трансформованості СЛК Дністровського Передкарпаття. 

Як і всі природні ресурси, ліси теж зазнали суттєвого антропогенного 

впливу. Вирубування унікальних пралісів СЛК Дністровського Передкарпаття 

призвело до зменшення їхньої гідрологічної ролі і захисних функцій. У результаті 

частішають катастрофічні повені і паводки, які завдають значних економічних 

втрат та екологічної шкоди. Монокультурне лісове господарство спричинило 

дестабілізацію лісових ресурсів, почали зникати цінні деревні породи (дуб, явір, 

ясен і тис ягідний), поширюватися хвороби і шкідники тощо. Лісистість в СЛК 

Дністровського Передкарпаття простежується в межах 19,2 %, показник 
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розораності (45-80 %). Щорічно з кожного гектара орних земель СЛК 

Дністровського Передкарпаття зноситься в середньому 16,3 т родючого ґрунту, 

загрозливих масштабів набувають втрати гумусу (0,1 % щорік). Близько 70 % 

орних земель розміщено на схилах крутизною понад 2-3° (до 5-6°), що 

страждають від інтенсивної лінійної ерозії і площинного змиву. Площа еродованої 

ріллі становить 1,7 тис. км2, з них ті, що перебувають у критичному стані – 0,9 тис. 

км2 і в катастрофічному стані – понад 0,4 тис. км2 [189]. Еродованість понад 50 % 

ріллі, повністю знищених ґрунтів – 0,02 тис. км2 [30]. 

Рівень забудованості СЛК Дністровського Передкарпаття характеризують 

відносною рівномірністю в межах природних областей, яка становить від 4 % 

до 10 % їхньої площі. У структурі земельних угідь однією з найнижчих є 

частка, що припадає на гірничопромислові території. Для ландшафтних 

комплексів цього виду господарського використання характерним є 

найбільший ревень антропогенної трансформованості. Рівень гірничодобувного 

освоєння території простежують в межах 4 %. 

Порівняльний аналіз ландшафтної карти з картосхемами антропогенної 

модифікованості під впливом різних видів гірничодобувних навантажень, 

гірничопромислових екологічних аномалій, загальної антропогенної 

модифікованості та іншими, які характеризують забруднення території згідно з 

попередньо розробленими класифікаціями [16, 68], дає змогу виокремити в 

межах СЛК Дністровського Передкарпаття шість груп ландшафтних 

комплексів за їхнім екологічним станом: 

 умовно незмінені (дуже сприятливі екоумови); 

 дуже слабо-змінені (сприятливі екоумови); 

 слабозмінені (помірно сприятливі екоумови); 

 середньозмінені (задовільні екоумови); 

 сильнозмінені (погіршені екоумови); 

 дуже сильнозмінені (незадовільні екоумови) (рис. 18, 19, Додаток А). 

Дуже сильнозмінені ландшафтні комплекси з незадовільними 

екоумовами поширені лише фрагментарно в межах основних гірничо-
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промислових районів СЛК Дністровського Передкарпаття (Новороздільського, 

Бориславсько-Стебницького і Миколаївського). У них переважає шахтне чи 

кар’єрне розроблення корисних копалин, наявна щільна мережа населених 

пунктів і доріг, високий ревень розораності й меліорованості земель тощо. Рівні 

забруднення змінюються від забруднених до надзвичайно забруднених у зонах 

гірничодобувних і промислових екологічних аномалій (рис. 20-22, Додаток А). 

У СЛК Дністровського Передкарпаття склалася погіршена, а в окремих 

екорайонах навіть напружена ландшафтно-екологічна ситуація. Зокрема, в 

Дрогобицькому екорайоні переважають дуже сильнозмінені ландшафтні 

комплекси з незадовільними екоумовами, що зумовлені видобуванням солей, 

нафти, газу, конденсату, озокериту тощо. Природні територіальні комплекси 

майже суцільно розорані й осушені, густо заселені і покриті щільною мережею 

транспортних шляхів. В СЛК Дністровського Передкарпаття наявні значні 

гірничопромислові геохімічні аномалії, що виникли під час розроблення 

вільного газу і конденсату, самородної сірки, калійної, магнієвої і кам’яної солі, 

нафти, газу та озокериту (Бориславська), в яких екоумови незадовільними і 

близькими до катастрофічних (рис. 23, Додаток А). 

3.2. Визначення захисної ефективності СЛК 

СЛК має властивість «захищати» середовище. Це проявляється у здатності 

її компартментами в зоні заxисту затримувати і акумулювати небезпечні речовини 

– полютантів та седиментіві, включаючи їх в БГХ обмін і тим сами, запобігаючи їx 

територіальній міграції. Кумулятивна здатність СЛК відзначається комплексним 

позитивним впливом на довкілля і має середовищестабілізуючі та 

середовищеутворюючі функції. При застосуванні супра-оптимізації та заходів з 

системного управління якістю можливо досягнути істотниx позитивниx впливів як 

щодо самої СЛК так і на прилеглі території. Тому, важливим є розроблення моделі 

захисної ефективності СЛК. 
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Під захисною ефективністю, згідно термінів інвентаризації консорційних 

екотонів захисного типу (КЕЗТ) [164], розуміють здатність середовища 

забезпечувати збереження цілісності природної екосистеми.  

У вказаній роботі [164, 109] обгрунтовано те що, екологічна оцінка 

«захисної ефективності» повинна будуватися на оцінці здатності конкретної 

екологічної системи протидіяти конкретним зовнішнім (зокрема, і техногенним) 

впливам і навантаженям. 

Тобто, захисна ефективність повинна базуватися на нормуванні якості 

(стану) компартменту і нормуванні впливу. Відповідно в роботі запропоновано 

поділяти заxисну ефективність (ЗЕ) за чотирма категоріями (класами захисної 

ефективності) та чотирма класами якості відповідно (табл. 3.1): (ЗЕВ – висока, 

1; ЗЕП –посередня, 2; ЗЕН – низька, 3; ЗЕДН – дуже низька, 4). 

 

Таблиця 3.1 – Класифікація КЕЗТ за ознакою «захисна ефективність» 

Класи заxисної ефективності Клас якості 

Заxисна ефективність – не нижче першого класу, а надійність у 

всіx частинаx КЕЗТ – не нижче другого класу 
1 

Заxисна ефективність – не нижчі другого класу 2 

Заxисна ефективність – не нижче другого класу, а надійність – 

не нижче третього класу 
3 

Заxисна ефективність – нижча другого класу при будь-якиx 

класаx надійності 
4 

 
В основу екологічної характеристики захисної ефективності 

покладено реакцію організмів на вплив факторів середовища. Організм 

здатний вижити лише в діапазоні мінливості певного фактора, який ще 

називають амплітудою. Як дуже високі (максимальні), так і дуже низькі 

(мінімальні) значення даного фактора середовища можуть бути згубними. 

Порогове значення даного фактора, вираженого в цифрах, вище, або нижче 

якого організм існувати не може – критична точка. Між цими критичними 
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значеннями і розташована зона екологічної толерантності. У межах цієї 

зони напруженість факторів середовища є різною. Тому, під захисною 

ефективністю СЛК слід розуміти, стан, за якого яруси у підсистемах 

компартменту під дією антропогенних чинників не переходять з вищого 

рівня організації на нижний та не змінюється проходження фізіолого-

біохімічних процесів, залишаючи можливості для виконання своїх функцій. 

За аналогією зxисну ефективність СЛК можна оцінювати за 

наступними класами: 

 добрий – коли компартмент не пошкоджений, або слабо пошкоджений 

анторопогенними чинниками; 

 задовільний – коли несприятливі чинники частково призвели до істотного 

ослаблення компартменту; 

 поганий – коли будь-який з несприятливиx чинників значно вплинув на 

компартмент; 

 дуже поганий – коли компартмент значно пошкоджений багатьма 

чинниками. 

3.2.1. Акумулювання полютантів та седиментів 

Досить великі труднощі виникають при спробах диференціювати 

причини пригнічення розвитку природних екосистем, фітоценозів, популяцій та 

окремих особин у районах з комплексним впливом негативних факторів, 

особливо якщо це сукупність антропотехногенних чинників та абіотичних 

факторів (рис. 3.1). Це пов’язано з властивістю антропотехногенних чинників 

при сумісній дії проявляти ефекти адитивної, синергічної та антагоністичної 

взаємодії. Крім того, різні за природою негативні чинники досить відрізняються 

за режимом (періодичністю, інтенсивністю та тривалістю) впливу на 

екосистеми, ступенем пригнічення розвитку їх структурно-фукціональних 

компонентів, наслідками в цілому. 
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Рисунок 3.1 – Фактори, що визначають відповідну реакцію рослин на 

атмосферні полютанти (Weinstein, McCune, 1979 за У. Смітом) 
 

Розсіювання в атмосфері полютантів, що викидаються з димарів і 

вентиляційних пристроїв, підлягає законам турбулентної дифузії. На процес їх 

розсіювання істотно впливають такі чинники: стан атмосфери; фізичні й хімічні 

властивості речовин, що викидаються; висота і діаметр джерела викидів; 

розташування джерел; рельєф місцевості. Розподіл концентрації 

забруднювальних речовин в атмосфері під факелом точкового джерела 

наведений на рис. 3.2. 

Роль СЛК у затриманні седиментів та полютантів проявляється в: 

акумулюванні ярусами підсистем компартменту забруднювачів; включенні 

небезпечних речовин (полютантів та седиментів) в біогеоxімічний кругообіги; , 

запобіганні територіальній міграції небезпечних речовин [60]. Так, безпосередньо 

у зоні антропогенного впливу й на відстані 2Н від неї простежується загальна 

тенденція до зростання валового вмісту важкиx металів, привнесениx разом з 

мінеральними добривами та меліорантами [57]. Розподіл xімічниx елементів Сu, 

Со, Fе, Mn, Сr, Сd, Рb, Zn, Аl у зоні впливу корелює зі структурою СЛК. 

Результати дослідження вмісту важкиx металів у ґрунтаx на досліджуваних 

ділянках СЛК Дністровського Передкарпаття в Додатку В, табл. 1. 
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Рисунок 3.2 – Розподіл концентрації забруднювальних речовин в атмосфері під 

факелом точкового джерела: 1 – розподіл концентрацій полютантів по осі 
викиду; 2 – розподіл концентрацій полютантів перпендикулярно до осі викиду  

 

Зразки наземної фітомаси рослин (кора, гілки, xвоя, деревина і серцевина) 

відібрано в кінці вегетативного періоду (серпень-вересень) на визначениx 

ділянках СЛК Дністровського Передкарпаття (Додаток В, таблиця 2). Зразки 

відібрано у п'ятикратній повторюваності з 258 модельниx дерев в масиві 

загальною площею 3 га, які репрезентують середній віковий, повнотний і якісний 

стан деревостану. Лабораторно-аналітичні дослідження вмісту важкиx металів у 

рослинниx зразкаx проводились полярографічним методом на Полярографі 

універсальному ПУ-1. Статистичне орацювання отриманиx результатів 

проводилась варіаційно-статистичним методом за допомогою стандартниx пакетів 

офісниx програм Mісrоsоft Еxеl 2003 і Оrаgіn Рrо 8.5. 

Для оцінки інтенсивності накопичення металів у рослинаx (Додаток В, 

табл. 3) розраxовували коефіцієнт накопичення (Кн) – відношення середнього 

вмісту елемента в органаx рослин до вмісту його руxомиx форм у ґрунті [110]. 

А.П. Виноградов у монографії з геоxімії рідкісниx і розсіяниx елементів у 

ґрунтаx [29] серед іншиx відніс до рідкісниx елементів Сd та, Рb, оскільки їx 

кларки у земній корі становлять соті частки відсотка [185], тому для подальшиx 

розраxунків їx не враховували (Додаток В, табл. 3). 
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3.2.2. Розподіл техногенних радіонуклідів 

Дослідження розподілу теxногенниx радіонуклідів у СЛК Дністровського 

Передкарпаття є фактологічною основою для математичного моделювання 

міграції в ниx радіонуклідів, що дає змогу з прийнятною точністю прогнозувати 

рівні радіоактивного забруднення компартментів, а також оцінювати певні 

радіоекологічні наслідки при різниx лісогосподарськиx заxодаx. 

За стандартною методикою [223] закладено пробну площу (1,0 га) для 

встановлення показників радіоактивного забруднення; відбір проб здійснювали 

за стандартними методиками, які дозволяють визначати медіану густини 

забруднення території 137Cs [128, 212]; проби ґрунту відбирали спеціальним 

циліндричним пробовідбірником діаметром 37 мм на глибину орного шару 

(20 см) в п’яти точках на відстані 5–10 м один від одного методом конверта; 

після цього п’ять проб об’єднували в одну загальну об’єднану пробу об’ємом 

1000 см3, яку висушували, просіювали через сито з комірками 1 мм і ретельно 

гомогенізували [128]; проби фітомаси деревини стовбура відбирали за 

допомогою бензопили на відповідних дослідних ділянках, за лабораторних 

умов проби деревини висушували, подрібнювали і гомогенізували для 

проведення вимірювань активності радіонуклідів [128]; виконано 

геоботанічний опис; видовий склад судинниx рослин вивчали за 

А.А. Корчагіним [85], ґрунти – за Т.А. Рожновою [163]; проведено суцільний 

облік деревостану [9]. У типовому за рельєфом локалітеті викопано ґрунтовий 

профіль, відібрані зразки ґрунту для вивчення вертикальної міграції 137Сs та 90Sr 

з його чотирьоx стінок. 

Щільність забруднення ґрунту 137Сs та 90Sr визначали у 20 точкаx, 

закладениx на стаціонарі у систематичному порядку, зразки ґрунту у кожній 

точці відбирали циліндричним буром діаметром 5 см на глибину 10 см методом 

конверту. Середнє значення цього показника на пробній площі становить 

48,4 ± 2,78 кБк/м2 (2,0 Кі/км2). 

Усі зразки ґрунту та рослинності висушували до повітряно-суxого стану 

при 80 ºС протягом 72 годин і гомогенізували на пробопідготовлювачаx ПРГ-
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01Т та ПРП-01. Після цього їx зважували та визначали коефіцієнт усушки. 

Гомогенізовані зразки вміщували у посудини Марінеллі (об’ємом 1,0 л і 0,5 л) 

або спеціальні еталоновані посудини меншиx розмірів (ґрунтовий бюкс – 75 мл; 

«Дента» – 130 мл). Питому активність 137Сs та 90Sr вимірювали на 

багатоканальному гамма-спектроаналізаторі імпульсів СЕГ-005-АКП із 

сцинтиляційними детекторами БДЭГ-20Р2 (100 мм×150 мм). Поxибка 

вимірювання питомої активності 137Сs та 90Sr у зразкаx знаходилась у межаx 10-

15 %, залежно від активності зразків. 

Для статистичної обробки експериментальниx даниx використано 

стандартний пакет програм Mісrоsоft Еxеl 2003, статистичні показники 

розраxовували загальноприйнятими методами [93]. 

Детальне вивчення в компартментах як ваговиx xарактеристик, так і 

вмісту 137Сs та 90Sr у всіx її компонентаx (ярусах) дало змогу вирахувати 

сумарну активність зазначениx радіонуклідів в компартментах та її розподіл 

між компонентами (ярусами) (Додаток Д, табл. 1, 2). 

Аналіз середньозважениx значень питомої активності 137Сs та 90Sr у 

компонентаx (ярусаx) СЛК Дністровського Передкарпаття демонструє важливі 

закономірності. Компоненти за цим показником утворюють ранжований ряд: 

ярус макроміцетів (3248 Бк/кг) >> лишайниковий ярус (586 Бк/кг) > моxовий 

ярус (532 Бк/кг) > лісова підстилка (274 Бк/кг) > трав’яний ярус (151 Бк/кг) > 

підріст (114 Бк/кг) > підлісок (98 Бк/кг) > деревостан (93 Бк/кг) > мінеральний 

шар ґрунту (74 Бк/кг). 

Аналіз вертикального розподілу питомої активності 137Сs та 90Sr у ґрунті 

СЛК Дністровського Передкарпаття дає змогу зробити висновок про 

збільшення цього показника від нерозкладеної лісової підстилки до її 

розкладеного шару та 0-5-см шару гумусово-елювіального горизонту – з 

115 Бк/кг до 347 Бк/кг. У глибшиx горизонтаx ґрунту відбувається 

експоненційне зменшення величини показника – з 65 Бк/кг у шарі 5-10 см до 4 

Бк/кг у шарі 25-30 см. 
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Розподіл у СЛК Дністровського Передкарпаття фітомаси та сумарної 

активності 137Сs та 90Sr за ярусами рослинності є достатньо подібним. Значні 

відмінності згаданого розподілу є властивими для ярусів фітоценозу, які 

xарактеризуються підвищеними значеннями вмісту радіонукліду, 

макроміцетів і лишайників. 

3.3. Математична модель комплексної оцінки захисної ефективності 
складного ландшафтного комплексу 

Базуючись на гіпотезі, що СЛК можна представити як сукупність 

компартментів, які мають властивості цілого СЛК, виділино деяку ділянку СЛК 

одиничної площі (рис. 3.3). За умовами, усі такі ділянки – еквівалентні. 

Проведено верхню межу досліджуваної системи паралельно поверхні ґрунту на 

висоті Н, приблизно рівній потроєній висоті дерев h. На деякій глибині R за 

межами шару розміщення кореневої системи проведено нижню грань. 

Утворений в такий спосіб паралелепіпед і буде розглянений як об'єкт 

моделювання. Через бокові грані обмін енергією і речовиною не відбувається, 

оскільки відсутні відповідні градієнти. У виділений об'єм через верхню грань 

проникає сонячна радіація і вуглекислий газ, а видаляються, наприклад, пари 

води. Так само означені обмінні процеси відбуваються через нижню грань. 

Попри це, все, що надходить у систему, відноситься до її вхідних впливів, а все 

що з неї видаляється – або до втрат, або до відчужуваного кінцевого продукту. 

Під час математичного моделювання СЛК розглядають їх екологічний 

вплив, як деякий індекс, який приймається однорідним і ізотропним у 

горизонтальній площині, а площа СЛК – досить велика для того, щоб можна 

було знехтувати ефектом «краю поля». У цьому випадку всі перетоки енергії і 

речовини здійснюються тільки у вертикальному напрямку. Понад це, можна 

також нехтувати ефектом неоднорідності ґрунту, вважаючи, що описувані 

процеси можуть бути віднесені до будь-якої частини СЛК. Зрозуміло, 

однорідних і ізотропних СЛК у природі не існує, однак прийнята ідеалізація дає 

змогу досягнути необхідну коректність математичних побудов. Отже 

неоднорідність модельованої системи проявляється при цьому тільки у 
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вертикальному напрямку: у кожний момент часу існує деякий розподіл 

фітоелементів по висоті СЛК і по глибині ґрунтового профілю. 

Спрямована вгору вертикальна координата позначена через х, помістивши її 

початок (точку 0) на поверхні ґрунту. Час позначено через t. У такому випадку всі 

змінні моделі будуть залежати від двох аргументів х і t. В кожен момент часу у 

системі існує вертикальний розподіл характеристик рослинного покриву, а також 

різних субстанцій – води у ґрунті, іонів амонію і нітратів у ґрунтовому профілі, 

температури ґрунту, забруднення полютантами та седиментами і т.д. У надземній 

частині системи також існує вертикальний розподіл різних параметрів – 

антропогенного забруднення, радіації, температури і вологості повітря, 

температури листя, концентрації вуглецю і азоту у фітоелементах і т.д. Під дією 

сил різної природи ці величини змінюються. 

У процесі побудови моделі екологічних процесів необхідно проводити 

уточнення характеру зв’язків між взаємодіючими компонентами, так само як і 

значень параметрів, які на початкових етапах можуть мати дуже орієнтовний 

характер. Подальша перевірка справедливості моделі полягає в такому варіюванні 

значень параметрів, яке максимально наблизило б поведінку моделі до оригіналу. 

 
Рисунок 3.3 – Схематичне зображення компартменту СЛК, як об’єкту 

моделювання 
 

Робиться припущення, що в нашій системі є n різних компонентів. Кожне 

i-та сполука з загальної їх кількості n характеризується значенням концентрації 
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сi (i = 1, 2,...,n), яке може змінюватися з часом сi = сi(t) внаслідок взаємодії i-тої 

сполуки з будь-якою з решти (n – 1) речовин. Такого припущення досить, щоб 

описану ситуацію можна було б подати математичною моделлю, яка є 

системою з n диференціальних рівнянь першого порядку: 
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де с1(t),…,cn(t) – невідомі функції від часу, а 
dt
dci  (i = 1, ..., n) – швидкість зміни 

концентрації i-ї речовини. 

У моделі (3.9) кількість рівнянь n дорівнює кількості змінних с1, с2 … сn, 

речовин, що змінюються внаслідок взаємодії. Кожна fi (с1, ..., сn, t) є функцією 

аргументів с1(t), …, cn(t), залежних від часу, і самого часу t та є алгебраїчною 

сумою швидкостей окремих реакцій утворення і видалення і-ї речовини в системі. 

Здебільшого розглядатимемо системи рівнянь першого порядку, що 

містять перші похідні за часом від початкових функцій. Щодо виду правих 

частин (3.9), то залежно від характеру процесів, що проходять у системі, 

функції fi (с1,..., сn, t) можуть містити як лінійні, так і нелінійні члени відносно 

змінних с1,..., сn. Більша частина рівнянь, що розглядаються, матиме праві 

частини, явно не залежні від часу: fi (с1, ..., сn). Це означає, що дані процеси 

відбуваються за сталих зовнішніх умов. 

Для СЛК властивим є принцип вузького місця, згідно з яким загальна 

швидкість перетворення речовини у всьому ланцюзі реакцій визначатиметься 

найбільш повільною стадією. Отже, якщо окремі стадії загального процесу 

володіють характерним часом Т1, Т2,...,Тn і найбільш повільна стадія має час Тk, 

такий, що Тk, > Т1, ..., Тk-1, Тk+1, ..., Тn, то визначальною ланкою буде k-тa, а 

загальний час процесу практично збіжиться зі значенням Тk цієї вузької ланки. 

Одночасно швидкі стадії процесу характеризуються високими 

швидкостями зміни змінних, що можна записати у вигляді:  



 
 85 

),,...,,(1
21 np

p cccf
dt

dc
ε

=          (3.10) 

де ср – швидка змінна, ε <<1 – малий позитивний параметр. 

Поява у правій частині множника 
ε
1 >1 визначає велике значення 

швидкості 
dt

dc p >0. Наявність часової ієрархії ддає змогу істотньо спростити 

початкову модель СЛК, по суті, звівши завдання кінетичного опису системи до 

вивчення поведінки найбільш повільної стадії. У цьому сенсі найповільніша 

ланка буде такою, що керує, оскільки дія саме на неї, а не на швидші стадії 

може вплинути на швидкість проходження всього процесу. Це об’єктивна 

властивість СЛК істотно полегшує проблему моделювання. Одночасно 

полегшується й управління цим процесом у межах самого компартменту. 

Насправді регулювання складного багатостадійного процесу легко здійснити 

шляхом дії на одну його ключову стадію, наприклад зміною параметрів 

найповільнішої ділянки всього ланцюга. Це підвищує надійність управління 

складними багатостадійними екологічними процесами і в цьому сенсі є одною з 

важливих переваг екологічних систем. 

Отже, хоча екологічні процеси і містять велику кількість проміжних стадій, 

їх кінетична поведінка регулюється порівняно невеликою кількістю окремих 

ланок, а отже, їх динамічна модель містить істотно меншу кількість рівнянь. 

Практика математичного моделювання показує, що дослідження таких 

спрощених систем рівнянь може дати точніше уявлення порівняно з повними 

моделями про загальні динамічні властивості системи, особливо в тих 

випадках, коли не виникає необхідності знаходження точного розв’язку 

рівнянь, але важливо передбачити характер поведінки системи під час зміни 

умов її функціонування. У системі СЛК це особливо важливо, оскільки 

значення їх параметрів і початкових умов, як правило, варіюють і, зазвичай, не 

бувають точно заданими, так що надзвичайно вежливо встановити залежність 

поведінки системи від значень її параметрів. 
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Розглядом цих завдань займається якісна теорія диференціальних 

рівнянь, що і дає змогу, не розв’язуючи самих рівнянь, досліджувати зазначені 

закономірності поведінки системи за виглядом правих частин рівнянь (3.9): 

f1(с1, с2, ..., сn, t) ..., fт(с1, с2, ..., сn, t).  

Слід зауважити, що для виконання поставленого завдання – описати 

властивості захисної ефективності системи, не вдаючись до пошуків розв’язань 

с1(t), ..., cn(t), необхідно певним чином виключити з безпосереднього розгляду 

чинник часу. Насправді, за визначенням, захисна ефективність системи за 

часом змінних с1(t), ..., cn(t)  у лівих частинах (3.9) перетворюються в нуль: 

,,...,2,1,0 ni
dt
dci ==      (3.11) 

Звідси, прирівнюючи до нуля праві частини (3.9), отримаємо систему 

алгебраїчних рівнянь: 
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Сталі значення, яких набувають змінні )()...(),( 21 tctctc n  при досягненні 

системою стаціонарного стану, є nccc ..., 21 . 

Слід звернути увагу на те, що швидкі змінні на відміну від повільних 

практично весь час перебувають біля своїх стаціонарних значень. Це легко 

бачити з рівняння (3.10) для швидкої змінної ср. Насправді, переносячи ε>0 у 

ліву частину, отримаємо: 

),,...,,( 21 np
p cccf

dt
dc

=ε            (3.13) 

при ε→0 

0)...,( 21 =np cccf          (3.14) 
що збігається з алгебраїчним рівнянням для визначення стаціонарних значень 

ср. Це означає, що у разі поділу системи на швидкі та повільні змінні зміною 

швидких змінних можна нехтувати, вважаючи їх сталими величинами, а всю 

увагу зосередити на зміні повільних змінних, що визначають «вузькі місця» 

системи.  
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Основний підхід якісної теорії диференціальних рівнянь полягає в тому, 

щоб характеризувати стан системи в цілому значеннями змінних с1, с2,..., сn, 

яких вони набувають у кожен момент часу в процесі зміни відповідно до (3.9). 

Якщо ми відкладемо на осях координат в n-вимiрномy просторі значення 

змінних с1, с2, ..., сn, то стан СЛК описуватиметься певною точкою М у цьому 

просторі з координатами: 

М = М(с1, с2,..., сn).    (3.15) 
У стаціонарному стані точку М з координатами {с1, с2, ..., сn} теж слід 

вважати стаціонарною, або, інакше, точкою рівноваги або спокою системи. 

Зміна стану системи зіставляється зі зміною розташування точки М в n-

вимірному просторі. Простір з координатами с1, с2, ..., сn називається фазовим, 

крива, що описується в ньому точкою М – фазовою траєкторією, а сама система 

(3.9) – динамічною системою з захисними властивостями. 

Для комплексної оцінки захисної ефективності СЛК введемо рівні 

ранжування СЛК за співвідношенням захисної ефективності до антропогенного 

впливу (Додаток Е, табл. 1). Для цього, серед інших необхідно використати 

показник, в залежності від значення якого СЛК можна проранжувати за 

ступенем захисної ефективності: 

,1
x

MY −=             (3.16) 

де М – фазова траєкторія СЛК, х – показник антропогенного навантаження, що 

оцінюється на основі характеристик виявленого негативного впливу і 

відображає рівень співвідношення між розміром впливу і захисною 

ефективністю. Часткові показники розраховуються для кожного k-го ярусу 

компартменту у вигляді наступного індексу: 
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де wi – ваговий коефіцієнт, який відповідає ступеню небезпеки конкретного і-го 

впливу для СЛК; Si – площа і-ї підсистеми компартменту, що володіє захисним 

ефектом, м2; 
kобS – загальна площа k-го компартменту СЛК, м2. 
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РОЗДІЛ 4 

 ФОРМУВАННЯ МОДЕЛІ ПОКАЗНИКА СТІЙКОСТІ ДЛЯ СКЛАДНИХ 

ЛАНДШАФТНИХ КОМПЛЕКСІВ  

 

4.1. Природа та характеристика небезпек для СЛК 

Для моделювання негативних впливів на складні багатокомпонентні 

(багатовидових) екологічні системи і передбачено формування моделі стійкості. 

Теоретичні основи стійкості знайшли обґрунтування в класичних працях 

Пуанкаре, Ляпунова, Лагранже, Свіріжева та Логофета, які ґрунтуються на 

оцінках засвоєння і трансформації енергії та інформації, тобто законах 

термодинамики функціонування екосистем, синергетики, показниках ентропії, 

що застосовуються до відкритих систем [36, 151, 125, 180]. 

Цими авторами та їхніми послідовниками було доведено, що природний 

розвиток екосистем хоч і спрямований до рівноважного стану, але у такому 

стані вони існувати не можуть, а потребують додаткової енергії, що 

забезпечується за рахунок дисипативних процесів. У математичному 

відношенні зміни поведінки екосистем описуються нелінійними рівняннями. Ці 

процеси відбуваються як флуктуаційні зміни, що викликають турбулентність і 

можуть призвести до катастрофи, тобто руйнування екосистеми. Такі зміни 

характеризуються послідовністю фаз конфлікту-кризи і власне катастрофи [32]. 

Серед різноманіття антропогенних впливів на СЛК [211, 277, 17] 

виділяють найбільш важливі показники та критерії, які характеризують 

негативний вплив антропогенних факторів [86] та хімічних речовин [127, 210, 

99]. Критерії для визначення екологічної небезпеки речовин розроблялися з 

врахуванням оцінки токсичності забруднення екосистем [196].  

Хоча математичну модель стійкості СЛК можна визначити як спрощене 

відображення об’єкта (реального чи уявного), але з огляду на масштаб 

досліджуваного СЛК такий підхід є доцільним. Проте, для адекватного його 

використання необхідно чітко ранжувати небезпеки, що впливають на 
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екологічні процеси в СЛК та розглядати той набір властивостей, що достатньо 

характеризує систему з огляду на поставлену мету дослідження (рис. 4.1). 

Процес розвитку небезпеки можна описати наступною логічною 

послідовністю: порушення екологічної стійкості → накопичення факторів, що 

призводять до відмов біологічних систем → реакція ярусів і/та підсистем 

компартменту на дію антропогенних факторів→ синергія дії чинників→ 

реакція системи на негативну (вражаючу) дію. 

Залежно від особливостей СЛК окремі елементи наведеного ланцюга 

можуть бути відсутніми. Кожній такій події можна приписати частковий 

показник у вигляді ймовірності події: ймовірність відмови СЛК → ймовірність 

аварійного виходу → ймовірність виникнення вражаючих чинників → 

ймовірність ураження об'єктів впливу → ймовірність вторинних вражаючих 

чинників → ймовірність впливу → ймовірність ураження тощо.  

 
Рисунок 4.1. Компоненти екосистеми та зв’язки, які можуть мати на неї вплив 

 

З наведеної логічної послідовності випливає, що наявність потенційної 

небезпеки в системі не завжди супроводжується її негативним впливом на 

об'єкт. Виключення окремих ланок в ланцюзі веде до нереалізації небезпеки. 
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Експлуатація технічних систем потенційно небезпечна, оскільки 

пов'язана з різними процесами, а останні – з використанням (виробництвом, 

транспортуванням, зберіганням і перетворення) хімічної, електричної й інших 

видів енергії, накопиченої в обладнанні і матеріалах. Враховуючи, що вплив 

технічної системи виявляється через антропогенні чинники у СЛК та 

розвивається за своїми законами та закономірностями – небезпека проявляється 

в результаті неконтрольованого перетворення енергії. У кінетичному 

відношенні цей принцип знаходить своє відображенняв тому, що різні 

функціональні підсистеми компартменту, або його ярусів відрізняються одна 

від іншої за характерними швидкостями або часом процесів, що проходять у 

них.  

Компартмент СЛК F, можна подати як множину характеристик і 

записати у вигляді: 

Fji = (Gi, Tj, Sp, I),          (4.1) 

де G – підмножина гігротопів G = {Gi | i = 1,  5}; T – підмножина трофотопів 

T = {Tj | j = 1,  5}; Sp – множина видової різноманітності підсистеми 

компартменту; I – множина інтегральних характеристик, до яких можна 

віднести стійкість СЛК. Остання множина характеристик також може містити 

зв'язки між компонентами екосистеми (рис. 4.2). 

Множина G містить 5 елементів, або, інакше кажучи, лісові типологи 

[148] виділяють 5 видів гігротопів: сухий, свіжий, вологий, сирий, мокрий. З 

кожним елементом пов'язують параметр W, який визначає середньорічну 

глибину рівня грунтових вод (у метрах). 

При дослідженні певної системи необхідно локалізувати місцевість, де 

проводяться дослідження, та ретельно слідкувати за основними параметрами, 

необхідними для досліджень. 

Множина Т містить 4 елементи – різновиди трофотопів: бір, субір, 

суфудок (судіброва), фуд (діброва), які характеризуються агрофізичними та 

агрохімічними парамефами. До таких властивостей в першу чергу відносять 

множину фунтових характеристик S. 
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S = {Sp, St, TD},         (4.2) 

де Sp – агрофізичні властивості, St – тип грунту, TD – лісова підстилка, 

виділена в окремий шар, оскільки знаходиться на поверхні ґрунту. 

Агрофізичні властивості характеризують ґрунт з огляду на фізичні 

особливості твердої речовини. Тому множину характеристик можна 

записати у вигляді: 

Sp = {Vm, Lm, Prs},           (4.3) 

де Vm – об'ємна маса ґрунту (г/см3), Lm – питома маса ґрунту (г/см3), Prs – 

загальна шпаруватість (%). 

Множина типів фунтів (St) містить в собі підмножини генетичних 

горизонтів грунтів (Hor) механічного складу грунту (Mch), агрохімічні 

властивості грунту (Ch). 

St = {Hor, Mch, Ch}          (4.4) 

В рамках формування формалізованих описів генетичних горизонтів, 

прийнято позначати горизонти відповідними символами: основними (великі 

літери) та допоміжними (малі). Генетичні горизонти Hor є горизонтальними 

шарами, що якісно відрізняються один від одного. Перехідні зони 

позначаються назвами двох суміжних горизонтів. 

В ґрунтах СЛК, прийнято виділяти наступні елементи множини 

горизонтів [199]: 

Hor = {Bhor, Ahor, Ad},           (4.5) 

де Bhor – основні горизонти; Ahor – додаткові горизонти; Ad – додаткові, 

відносно відокремлені морфологічні елементи грунту. 

Bhor = {T, Ho, H, E, I, P},           (4.6) 

де Т – торф'яні, що складаються з рослинних рештків з різним ступенем 

розкладу; Ho – органічні акумулятивні, лісова підстилка; H – гумусові, 

горизонти, які акумулюють органічні речовини; E – елювіальні, збіднені в 

результаті вимивання; I – ілювіальні, збагачені глинистими частинками 

внаслідок вимивання; P– материнська порода. 
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Рисунок 4.2 – Концептуальна схема формалізованої моделі лісового 
компартменту СЛК та зв’язків, що в ньому виникають 

 

Ahor = {TH, TC, Hd, Pf, R, Rg, Sl, Gl, M, D},         (4.7) 

де TH – торфяно-перегнойні, що складаються з сильно розкладених рослинних 

рештків; TC – торфяно-мінералізовані, що складаються переважно з 

напіврозкладених рослинних рештків; Hd – дернові, що містять дернину; Pf – 

псевдофіброві, що складаються з бурих або червонувато-бурих прошарків, що 

чергуються з прошарками піску; R – ортзандові, що складаються з піску, 
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зцементованого окислами заліза; Rg – ортштейнові, збагачені глиною, гелями 

кремнію; Sl – солонцеві, пептизована ґрунтова маса, збагачена рухомою 

глиною; Gl – глеєві, мінеральні або органо-мінеральні горизонти, що 

утворились у відновному середовищі; M – мергелисті, що складаються з 

карбонатних новоутворень гідрогенного походження; D – порода, що залягає 

глибше, ніж материнська. 

Ad = {k, s, r, n, kn, q, qk, f, z, dn, dl, de, al, a, ag, pl, mo, m},   (4.8) 

де k – наявність карбонатів; s – наявність легкорозчинних солей; r – наявність 

м'яких залізо-марганцевих зтяжок; n  – наявність твердих залізо-марганцевих 

зтяжок; kn – наявність карбонатних конкрецій; q – наявність уламків твердих 

безкарбонатних порід; qk – наявність уламків твердих карбонатних порід; f – 

наявність охри; z – наявність копролитів, кротовин; dn  – горизонти, що зазнали 

ерозії; dl – делювіальні наносні горизонти на поверхні ґрунту; de – еолові 

наносні горизонти на поверхні ґрунту; al – алювіальні наносні горизонти на 

поверхні ґрунту; а – орні горизонти; ag – насипні (рекультивовані) горизонти; 

pl – плантажовані горизонти; то – ознаки зрошення; т – ознаки осушення. 

Елементи підмножини Мсh умовно поділяють на такі класи: піски (зв'язні, 

супіски), суглинки (важкі, середні, легкі), глини (важкі, середні, легкі). Дані види 

механічного складу характеризуються гранулометричним складом Gr. 

Gr = {Ul, Cly, Si},          (4.9) 

де за фракціями: Si (пісок) = {1-0,5; 0,5-0,25; 0,25-0,05}, мм; Cly (глина) = {0,05-

0,01; 0,01-0,005; 0,005-0,001}, мм; Ul (мул) = {<0,001}, мм. 

Особливо важливими характеристиками ґрунту з погляду моделювання є 

множина агрохімічних характеристик Сh.  

Сh = {De, pH_H2O, pHKCl, Cорг, Hum, Ad, Ca, Mg, Ca+Mg, K, P, Na, Нг, Ср, S}, (4.10) 

де De – глибина відбору зразків (см); рНН2о – рН водний; pHKCl - рН сольовий; 

Cорг – вміст органічної речовини (%); Нит – вміст гумусу (%); Ad – поглинальна 

здатність грунту (мг-екв/100 г); вміст Са, Са+Mg, Р, К, Na (мг-екв/100 г); Нг – 
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гідрологічна кислотність (мг-екв/100 г фунту); Ср – ємність поглинання основ 

(мг-екв/100 г фунту); S – ступінь насиченості основами (%). 

У лісовій підстилці ТD виділяють свіжий опад Frlf, напіврозкладену Hdlf та 

розкладену лісову підстилку Dslf. З лісовою підстилкою пов'язують параметри, які 

характеризують кількість органічної речовини С(%), та гумусу Нит (%). 

При переході до формалізації описів видових характеристик лісової 

екосистеми зазначимо, що множину рослинності доцільно умовно поділити по 

ярусах Spf. Такий поділ зумовлений в першу чергу тим, що при моделюванні 

міграції радіонуклідів, полютантів та седиментів доцільно виділяти міграцію не 

тільки між окремими складовими екосистеми, а і потоки біомас та переходи 

радіонуклідів, полютантів та седиментів між ярусами лісу. 

Spf = {Tr, Ug, Uw, Grb, Fal, Mos, Mush, Lch},        (4.11) 

де Tr – множина видів дерев; Ug – множина видів підліску; Uw – множина 

видів підросту; Grb – множина видів трав'яно-чагарничкового ярусу; Fal – 

опад/відпад: множина відмерлих частинок органічної речовини з різних ярусів; 

Mos – множина видів мохового ярусу, Mush– множина видів грибів, Lch– 

множина видів лишайників. 

Множину видів, що знаходяться в екосистемі даного виду, можна 

визначити двома шляхами: перерахуванням видів, що населяють дану 

територію; перетином множин ареалів видів з сусідніх едатопів. 

Опис ярусу деревостою можна задати наступним чином: 

Tr = {Wd, Brk, Spr, Ned, Lf, Drch, Rt},           (4.12) 

де Wd – стовбур, Brk – кора, Spr – пагони, Ned – шпильки, Lf – листя, Drch – 

гілки, Rt – коріння. 

З ярусом Wd пов'язані такі змінні як маса – тtr, висота – htr, середній діаметр 

– datr, вік – atr, зімкнутість – edtr, кількість дерев на одиницю площі – cntr. 

Wd = {тtr, htr, datr, atr, edtr, cntr}       (4.13) 

Кору Brk розрізняють зовнішню Brk_o та внутрішню Brk_i і пов'язують її 

кількісно з масою окремих складових mBrk_i, та загальною масою тBrk. 
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Пагони Spr розрізняють однорічні Spr_o та старші Spr_i. Маси 

визначають як окремо тSpr_o та тSpr_i, так і загалом тSpr. 

Шпильки Ned так само, як і пагони, розрізняють однорічні Ned_o та старші 

Ned_i. Маси визначають як окремо тNed_o та тNed_i, так і загалом тNed. 

Листя Lf є однорічним, і з точки зору математичного моделювання для 

нього важливою характеристикою є маса тLf. 

Для відокремлення товстих гілок від тонких введено параметр діаметру 

гілок dbc. Вважатимемо, що гілки Brch товщиною до 5 мм є тонкими, а якщо 

більше – товстими. Кількісною характеристикою для даного ярусу є маса 

товстих тbw, тонких тbt, та загальна маса гілок тb. 

Подібно до опису гілок, для коріння Rt також встановлено межу, яка дає 

можливість розрізняти тонке та товсте коріння. Таким чином, при діаметрі dr, 

меншому, ніж 2 мм, вважають коріння тонким, у випадку, якщо більше – 

товстим. З точки зору математичного моделювання також необхідне задання 

маси коріння як загалом тr, так і окремо для товстого та тонкого коріння тrt 

та тrw відповідно. 

Для підросту та підліску формалізовані записи будуть подібними, за 

винятком того, що для цих ярусів не визначається кількість видових одиниць на 

одиницю площі. 

Тоді для підросту: 

Ug = {Wdg, Brkg, Sprg, Nedg, Lfg, Brchg, Rtg}     (4.15) 

Wdg = {mg, hg, dg, ag, cdg}     (4.16) 

Для підліску: 

Uw = {Wdw, Brkw, Sprw, Nedw, Lfw, Brchw, Rtw}  (4.17) 

Wdw = {mw, hw, dw, aw, cdw}       (4.18) 

У решті описів різниці між цими ярусами не відзначають. 

Окремим компартментом виділяють опад та відпад, який описується 

фракційним складом Рг, оскільки потрапляє на поверхню фунту з різних ярусів. 

Fr = {Brchf, Lff, Nedf, Budf},          (4.19) 
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де Brchf – опавші бруньки. Опад та відпад пов'язують з однією змінною – 

біомасою тf (кг/га). 

Такий детальний поділ на яруси та підсистеми в компартменті та їх 

зважування окремо дає можливість в подальшому не тільки оцінити динаміку 

зміни біомаси, а й оцінити ступінь важливості даної складової. 

Для шару трав'яно-чагарничкових рослин Grb виділяють надземну Og та 

підземну Ug фітомасу, визначаючи їх маси тоg та тиg відповідно; глибину 

проникнення кореневої системи у грунт dhr. Для надземної фітомаси визначається 

також проективне покриття cd сумарне та для окремих видів, що входять до ярусу. 

Для підземної – визначають глибину проникнення коріння drot. 

Моховий ярус Моs при математичному моделюванні вважається 

підсистемою компартменту, в якому виділяється жива Lmos та мертва Dmos частини: 

Моs = {Lmos, Dmos}           (4.20) 

Для кожної з частин, визначається її маса mmos та проективне-покриття spr. 

Lmos = {mmos, spr};           (4.21) 

Dmos = {mmos, spr}.           (4.22) 

Параметри mmos, spr пов'язані між собою, але з точки зору побудови 

математичної моделі вони характеризують моховий ярус з різних сторін. 

Серед грибів Миs виділяють мікоризоутворювачі, сапротрофи (гумусові 

та підстилкові), ксилотрофи (паразитні та сапротрофи). Серед мікоризних 

грибів розрізняють макроміцети, та мікроміцети. Останні характерні для 

трав'яно-чагарничкового ярусу. 

Кількісною характеристикою, що описує дані види грибів, є маса 

висушеного плодового тіла mbody. Загальна маса міцелію mmyc визначається 

методом зважування висушених плодових тіл грибів з одиниці площі та 

множення на відповідний коефіцієнт km. Цей коефіцієнт є визначеним тільки 

для мікоризоутворювачів (km = 1:154 кг/га) та сапротрофів (km = 1:62,6 кг/га), 

[63]. Дані коефіцієнти дають можливість визначити загальну масу міцелію за 

масою висушених плодових тіл. Загальна маса mmus = mmyc + mbody є сумою 
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міцелію та маси плодових тіл mmyc = mbody · km. Також важливо знати глибинy 

проникнення міцелію в ґрунті dmyc. 

Серед лишайників Lch виділяють епігейні (що ростуть на ґрунті) та епіфітні  

(що зростають на деревах). Епігейні лишайники не характерні для досліджуваного 

СЛК. Кількісною характеристикою, що описує ці два типи, є відношення біомаси 

до одиниці площі, на якій мешкають лишайники (кг/м2 грунту). 

В роботах [220, 221] класифікація антропогенних впливів на живу природу 

проведена на основі концепції рівнів організації живої матерії. Розвиваючи цей підхід 

на основі ієрархічної структури СЛК, ми пропонуємо систему, яка впорядковує 

розмаїття ефектів, пов'язаних з антропогенним впливом на СЛК (табл. 4.1). 

Таблиця 4.1 – Концепція рівнеблочного підходу до аналізу екологічних 
небезпек антропогенного порушення біоти 

 
№ 
з/п 

Рівень порушення Приклади порушень і їх наслідків (деякі з них 
можуть відноситися до декількох рівнів) 

1. Рівень індивідуальних 
і популяційних 

відгуків 

 токсичні ефекти на окремі види організмів 
(збільшення смертності, зниження плодючості, 
порушення онтогенезу, патології та ін.) 

2. Рівень агрегованих 
(надорганізмові) 

відгуків 

 зміна первинної продуктивності; зміна 
агрегованих показників біомаси; 
 зміна концентрації хлорофілу у лісовій 

екосистемі, 
 інші системні порушення пов’язані з 

накопиченням важких металів та радіонуклідів 
3. Рівень стійкості СЛК  перебудови і/або ослаблення зв'язків між 

ґрунтом → моховим ярусом → деревостаном 
→ підростом, підліском, трав’яно-
чагарниковим ярусом 
 перебудови і/або ослаблення зв'язків у 

трофічній мережі 
 зміна біогеохімічних циклів; 
 слабка здатність до саморегуляції та 

самовідновлення; 
 рівня бактеріальної деструкції зниження 

освітлення/вилучення часток з води зниження 
самоочищення води  
 зниження регуляторних впливів при 

випаданні, догляді або трофічної пасивності 
організмів вищих трофічних рівнів 
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4. Рівень вкладу СЛК в 
біосферні процеси 

 зміна потоків (наприклад, седиментація 
полютантів), потоків N (наприклад, зміна 
рівня азотфіксації), потоків та циклів інших 
елементів, у тому числі S і Р; 
 зміну потоків енергії (теплової та ін.) 

 

Особливістю системи критеріїв, викладеної в таблиці 4.1, є зведення в 

чотири впорядкованих групи великої кількості антропогенних впливів на біоту. 

Антропогенні впливи поділяються відповідно з чотирма рівнями порушень 

біоти. Більшість традиційних токсичних ефектів (збільшення смертності, 

порушення онтогенезу та патології органів і т.д.) потрапляє в групу, відповідну 

до рівня індивідуальних і популяційних відгуків (рівень 1).  

Ще одна група порушень та змін таких параметрів, як зміна первинної 

продуктивності; зміна агрегованих показників біомаси; зміна концентрації 

хлорофілу у лісовій екосистемі, інші системні порушення пов’язані з 

накопиченням важких металів та радіонуклідів (рівень 2).  

Дуже важливі і поки недостатньо охарактеризовані порушення, 

відносяться до рівня стійкості та цілісності екосистем (рівень 3).  

Завершує цю систему група порушень вкладу екосистем в біосферні 

процеси (рівень 4), в тому числі в біогеохімічні потоки елементів. 

Подібний підхід узгоджується з роботами інших авторів [190, 210] і 

корисний при розробці максимально адекватної системи критеріїв і пріоритетів 

для оцінки і класифікації екологічної небезпеки антропогенних впливів, в числі 

екологічної небезпеки забруднюючих речовин. У запропонованій системі 

аналізу екологічної небезпеки належне місце займає небезпека впливу на 

стійкість і цілісність екосистеми, прикладом якої може служити небезпека 

ослаблення зв'язку між компартментами в СЛК та абіотичними факторами 

навколишнього середовища. Якщо антропогенний вплив послаблює цей зв'язок 

в СЛК, то наслідки представляються несприятливими [129]. 

Таким чином, до опису складових СЛК мають бути введені змінні та 

параметри, що характеризують активність забруднювача в кожній складовій та 

щільність забруднення окремих складових. 
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Отже, у загальному вигляді, опис лісового компартменту враховуючи 

концепцію рівнеблочного підходу до аналізу екологічних небезпек 

антропогенного порушення біоти – F, можна подати у наступному вигляді: 

Fji = {Gi, Tj, Sp, I, Amf, Asf},    (4.23) 

де Asf – щільність забруднення грунту CЛК (Бк/м2); Amf – питома актривність 

біомаси (Бк/кг). 

Виходячи з того, що трофотопи Tj характеризуються множиною 

підмножин ґрунтових характеристик S = {Sp, St, TD}, доцільно детальніше 

описати входження змінних, що характеризують активність забруднювачів, до 

множин характеристик ґрунту. 

Тоді, формалізований опис агрофізичних властивостей Sp ґрунту набуде 

вигляду: 

Sp = {Vm, Lm, Prs, Aml},     (4.24) 

де Атl – питома активність, отримана переважно внаслідок лессіважу (Бк/кг). 

Для множини типів грунтів St можна навести наступний опис: 

St = {Hor, Mch, Ch, Amst, Asst},         (4.25) 

де Amst – питома активність певного горизонту грунту (Бк/кг) Asst – щільність 

забруднення певного горизонту грунту (Бк/м2). 

Зазначимо, що генетичні горизонти Ноr відіграють провідну роль у 

міграції 137Сs. Гумусний горизонт є геохімічним бар'єром на шляху переходу 

радіонуклідів вглиб ґрунту. Механічний склад ґрунту Мch впливає на 

мобільність радіонуклідів: наявність глинистих фракцій Сlу сприяє міцній 

фіксації радіоцезію, але високий відсоток піщаної складової Sі, навпаки, сприяє 

його міграції. Хімічні властивості ґрунту Сh суттєво впливають на вертикальну 

та горизонтальну міграцію радіонуклідів у ґрунті. Кислі реакції, що 

відбуваються в ґрунті, сприяють збільшенню рухливості радіонуклідів та їх 

більшому надходженню у рослини. 

Лісова підстилка ТD більшістю дослідників також вважається 

геохімічним бар'єром для 137Сs, що потрапляє на її поверхню. Тому при 
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середній потужності 4-5 см підстилка зі шпильок сосни, яка розкладається 

протягом 6-8 років, здатна тривалий час утримувати радіонукліди у своїй товщі. 

Величиною, що характеризує накопичення підстилкою радіонуклідів, є AmTD – 

питома активність (Бк/кг) як для всієї підстилки, так і за фракціями: свіжого 

опаду АтTlf напіврозкладеної Amdlf та розкладеної лісової підстилки Аmslf. 

Подібно до опису фітоценозу, що наводився вище, в проведених 

дослідженнях також всю множину видів фітоценозу можливо умовно поділити 

по ярусах і визначити питому активність ярусів АmSpF з метою визначення 

міграції шкідливих речовин в межах ярусу та між ними. 

Spf = {Tr, Ug, Uw, Grb, Fal, Mos, Mush, Lch, AmSpf}    (4.26) 

Опис ярусу деревостану можна задати наступним чином: 

Tr = {Wd, Brk, Spr, Ned, Lf, Brch, Rt, Am_spfi}  (4.27) 

де Am_spfi – питома активність окремого виду дерева (Бк/кг). 

Так для кожної фракції вводять питому активність, яка характеризує 

накопичення в ній, наприклад радіоактивного цезію. 

Для підсистеми Wd: 

Wd = {тtr, htr, datr, atr, edtr, cntr, Amwd},          (4.28) 

де Amwd – питома активність фракції деревини (Бк/кг). 

Для підросту та підліску формалізовані записи будуть наступними: 

Ug = {Wdg, Brkg, Sprg, Nedg, Lfg, Brchg, Rtg, Am_spgi},         (4.29) 

де Am_spgi – питома активність окремого виду підросту (Бк/кг); 

Wdg = {mg, hg, dg, ag, cdg, Amg},           (4.30) 

де Amg – питома активність фракції стовбуру підросту (Бк/кг); 

Uw = {Wdw, Brkw, Sprw, Nedw, Lfw, Brchw, Rtw, Am_spwi},  (4.31) 

де Am_spwi – питома активність окремого виду підліску (Бк/кг); 

Wdw = {mw, hw, dw, aw, cdw, Amwd},    (4.32) 

де Amwd – питома активність стовбуру підліску (Бк/кг). 
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У решті описів різниці між цими ярусами можна не вказувати. 

Накопичення полютантів та седиментів для кожної фракції наведено в Додатку 

В, табл. 1 – 3 та Додатку Д, табл. 1, 2. Формалізовані описи лісового 

компартменту забрудненого полютантами наведено в Додатку Є. 

Для опаду та відпаду визначають питому активність фракцій окремо 

Ат_lfi, що дає можливість кількісно оцінити динаміку переходу радіонуклідів, 

полютантів та седиментів з одного ярусу в підсистемі компартменту в інший. 

Для ярусу трав'яно-чагарничкових рослин Grb вимірюють питому 

активність надземної АтOg та підземної АтUg фітомаси середньозважені ці 

показники для всього ярусу, або для кожного конкретного виду. 

Оскільки моховий ярус Моs при математичному моделюванні вважається 

підсистемою компартменту, в якому виділяється жива Lmos та мертва Dmos 

частини, то визначається окремо питома активність кожної частини AmLm, та 

АтDт середньозважені ці показників для всього ярусу або для кожного 

конкретного виду. 

Для грибів Mus вважають, що питома активність плодових тіл Атbody 

дорівнює питомій активності міцелію Аттус [73]. 

Для лишайників Lch також визначають питому активність Amlch, яка 

характеризує вміст радіонукліду в цьому компартменті лісової екосистеми. 

Отже, система критеріїв, наведена в табл. 4.1, спрощує і впорядковує 

аналіз екологічної ролі та наслідків порушення конкретної фізіологічної 

функції. Переходячи в запропонованій системі від рівня до рівня, зручно 

простежувати масштабування екологічних наслідків порушення, на рівні 

особин, але здатного проявити себе в екологічно небезпечній формі на інших 

рівнях організації СЛК. 

4.2. Врахуванням синергізму небезпечних чинників під час їх впливу 
на біоту СЛК для оцінки стійкості СЛК 

Вивчаючи питання стійкості СЛК постає необхідність знайти такий 

показник-тест їх стану та безпеки, за яким можна було б бачити вплив тих чи 

інших негативно діючих чинників. Припустимо, що до системи в її стійкому стані 
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потрапляє деяка кількість забруднювачів, які рівномірно розподіляються між 

компонентами системи і їх можна описати відповідними розподілами факторів. 

Беручи за прототип деревну рослину розглянемо проблему стійкості СЛК 

на прикладі двокамерної моделі, що містить у собі біоту – Z(t) та воду – Y(t). 

Це проста і адекватна модель опису екологічних процесів у екологічних 

ситемах різної складності [90]. Такі моделі будують за припущення сталої 

статистичної рівноваги в системі: екосистема – чинник – середовище. Зазвичай 

їх застосовують для опису розподіл активності радіонуклідів, який у кожній з 

виділених камер вважають в початковий момент часу рівномірним. За відомою 

кількістю радіонукліда чи його стабільного аналога в певній камері 

розраховують питому активність у ній радіонукліда. До стабільних аналогів 

відносять подібні до радіонуклід за своїми метаболічними характеристиками 

ементи. Наприклад, відомо, що стабільним аналогом є Cs – K.  

Отже, модель складається з двох камер – Y(t) і Z(t), які утримують 

кількість забруднювачів, що змінюється з часом t; а12 – швидкість поглинання 

забруднювачів (пропорційно швидкості поглинання поживних речовин, 

наприклад калію); а21 – швидкість відтоку забруднювачів. 

Припустимо, що вихідний запас радіонуклідів у камері Y(x) становив Y0  Бк 

(137Cs), а їх розподіл між Y(x) і Z(x) можна виразити диференціальними рівняннями: 

( ) ( ) ( )tyatza
dt

tdy
1221 −= ,     (4.33) 

( ) ( ) ( )tyatza
dt

tdy
1221 −= .     (4.34) 

Розв’язком двох диференціальних рівнянь для даної моделі є:  

( ) ( )[ ]( )taaexpaaaa
YtY

211212212112

0
+−++

= ;     (4.35) 

( ) ( )[ ]( )taaexpaa
aYtZ

21122112

210
+−+

= .         (4.36) 

Виходячи з наведеного вище, коли час спостереження t тривалий, то 

фактор стійкості для СЛК можна оцінити як:  
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2112

12
aa

aFb +
≈ ,     (4.37) 

2112

21
aa

aFw +
≈ ,     (4.38) 

де Fb – фактор радіоємності біоти; Fw – фактор радіоємності води.  

Розділивши рівняння (4.37) на (4.38), отримаємо: 

w

w

w

b

F
F

F
F

a
a −

==
1

21

12

     (4.39) 
Відношення швидкостей поглинання і відтоку забруднювачів (або елементів 

мінерального живлення) пропорційне біомасі біоти і коефіцієнту нагромадження в 

системі «СЛК–біота». Це означає, що чим вища біомаса біоти і коефіцієнт 

нагромадження полютантів біотою, тим вище співвідношення швидкостей 

поглинання і відтоку полютантів, а отже, і надходження полютантів з води до 

біомаси біоти. Тут добре видно зв’язок параметра стійкості СЛК за вмістом 

забруднювачів та швидкостей поглинання і відтоку полютантів. 

Є очевидним, що розгляд впливу відокремлених забруднювачів на біоту 

не може задовольнити потреби моделювання, оскільки при цьому не 

враховується їх взаємодія. Далі проаналізовано можливий вплив різних 

чинників на параметр стійкості спрощеної екосистеми.  

В динаміці росту біоти в СЛК характер взаємодії різних чинників 

змінюється від синергізму до антагонізму. Такий підхід в дослідженнях дає 

змогу застосувати параметри уніфікованої оцінки впливу різноманітних 

чинників на біоту СЛК [251]. Основним методом дослідження є створення 

моделей для оцінювання синергізму дії на біоту різних чинників фізичної та 

хімічної природи. Мова йде про визначення міри кількісної оцінки синергізму 

або антогонізму дії різних чинників на біоту СЛК. 

Коефіцієнт синергізму Р може бути визначений як: 

0S
SS

S
P

опрN

опрN += ,     (4.40) 

де S0 – відношення факторів впливу на біоту для контрольного варіанта (кожен 

з них визначається як відношення швидкості поглинання полютанта до швид-

кості його відтоку, у даному випадку для контрольного варіанта); SCd+опр – те 
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саме відношення при комбінованому впливі, наприклад токсичного металу N та 

радіації; SN і Sопр – відношення факторів для незалежних впливів кожного з них.  

Якщо Р = 1, то зрозуміло, що ніякого синергізму в дії різних чинників на 

параметри немає. Якщо Р < 1, то це може свідчити про суттєвий внесок 

синергізму, тобто підсилення дії двох чинників порівняно з дією окремо 

кожного з них. Якщо ж Р > 1, то маємо справу з антогонізмом, тобто з явищем, 

коли перший чинник зменшує негативну дію другого, або навпаки. 

Отже параметром для оцінювання ступеня взаємодії різних чинників буде 

вищезгаданий коефіцієнт – Р. На основі його використання можна змоделювати 

і оцінити вплив певного полютанта, чи їх сукупності на стан та екологічну 

безпеку біоти, та власне стійкість компартменту СЛК.  

Побудуємо модель синергізму дії кількох чинників на прикладі 

розглянутої раніше двокамерної модельної СЛК. Як було показано вище, 

параметри-фактори стійкості СЛК визначаються за формулами (4.37-4.39):  

Очевидно, що надходження полютантів до біоти СЛК повинне змінювати 

швидкість їх обміну між камерами СЛК. Тоді під час дії забруднювачів вирази 

для швидкостей можна записати як 

а12 = а12с, а21 = а21d,     (4.39) 
де с і d – коефіцієнти впливу полютантів на параметри стійкості СЛК за 

вмістом полютанта. 

Відношення факторів біоти до фактора поглинання водою при дії 

забруднювача SR (наприклад гамма радіації), матиме такий вигляд:  

d
ScSR = ,     або     

d
c

S
SR =     (4.40) 

Відношення SR/S може слугувати ступенем впливу забруднювача SR на 

параметри стійкості СЛК. Чим більше це відношення відрізняється від одиниці, 

тим більшим є ступінь впливу забруднювача на біоту СЛК. При цьому, якщо це 

відношення дорівнює одиниці, то впливу немає, якщо – менше одиниці, то 

йдеться про пригнічення стану біоти. За значень, більших за одиницю, йдеться 

про поліпшення стану біоти. При цьому швидкість поглинання забруднювача 

збільшується і(або) швидкість скидання забруднення у воду біотою зменшується. 
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Аналогічно побудуємо таке співвідношення при дії будь-якого іншого 

шкідливого чинника на біоту екосистеми, наприклад, внесення у воду солі важкого 

металу – Cd. Тоді швидкість обміну між камерами можна задати таким виразом: 

а12 = а12m, а21 = а21n,     (4.41) 
де m і n – коефіцієнти впливу важкого металу на параметри стійкості. 

Тоді: 

Cd
SmS
n

= ,    або    .CdS m
S n

=     (4.42) 

У разі дії на СЛК одночасно двох чинників (у даному випадку – гамма-

радіації і внесення в середовище солі важкого металу) можна отримати вираз 

для параметра SСd+R:  

( )Cd R
Cd R

S ScmS S
dn S+

 = = 
 

,    або   1.Cd R

Cd R

S S
S S

+ =   (4.43) 

Останній вираз приведено для випадку відсутності взаємодії ефектів 

впливу обох факторів. Загалом, коли така взаємодія можлива, відношення (4.43) 

може слугувати мірою такої взаємодії S2:  

RCd

RCd
SS

SSS +=2 .     (4.44) 

Аналіз показує, якщо S2 = 1, то, згідно (4.43), ніякої взаємодії чинників в 

СЛК немає і спостерігається проста адитивність їх дії. Якщо за результатами 

експериментів S2 < 1, виявляється чіткий ефект синергізму двох факторів, який 

виражається у зменшенні надходження забруднювача (а значить і поживних 

речовин) у біоту СЛК при дії одночасно двох полютантів, більше, ніж за 

незалежної дії кожного із них. В СЛК можливі також ефекти антагонізму, коли 

спостерігається взаємне ослаблення впливу факторів на біологічні показники 

S2  > 1. Йдеться про явище взаємної часткової компенсації негативних впливів 

різних факторів. 

Моделювання показує, що таким чином можна ввести показник 

синергізму для 3, 4 та більше факторів. У разі додавання третього полютанта, 

наприклад, цинку, отримано вираз для S3:  

ZnRCd

ZnRCd

ZnRCd

ZnRCd
SSSS
SS

SS
SS

2

2

3
++

+

++ ==    (4.45) 
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Природною мірою оцінки взаємодії трьох полютантів через параметри 

стійкості може бути добуток величин S2S3. Тоді показник взаємодії трьох 

полютантів S3 буде розрахований так:  

ZnRCd

ZnRCd
SSS

SSSSS
2

123
++== .         (4.46) 

Загалом під час дії на на СЛК n-полютантів формула для оцінювання 

синергізму через параметри стійкості матиме вигляд:  

∏
=

−

= n

i
i

n
S

n
S

SS
S i

1

1
Σ ,     (4.47) 

де Si – дія окремого забруднювача, а 
iSSΣ – взаємодія n забруднювачів. 

Застосовуючи ці формули для оцінювання синергізму (взаємодії) солі 

кадмію та іонізуючої радіації, за результатами експерименту на модельній 

екосистемі, можна визначити, що значення S може становити від 0,6 до 0,8.  

Тоді розрахунок екологічного нормативу для двох чинників повинен 

задовольняти таке співвідношення:  

0
2

2

1

1 ≤+
L
C

L
C ,     (4.48) 

де C1 і C2 – реальні значення доз опромінення водної культури та концентрації 

кадмію у воді, а L1 і L2 – встановлені екологічні ліміти (за лабораторними 

експериментами на водній культурі рослин кукурудзи) для дози гамма-

опромінення – 4 Гр/рік, а для солі кадмію – 20 мкМоль/л. 

Отже, застосування побудованої моделі оцінювання комбінованого 

впливу кількох полютантів на СЛК та введені необхідні параметри для 

оцінювання синергізму, антагонізму або адитивності, а також формули для їх 

розрахунку за експериментальними даними дають змогу провести 

класифікацію СЛК залежно від визначеної структури забруднювачів та їх типу і 

оцінити стійкість СЛК до антропогенного впливу. 
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4.3. Визначення функціональних зв’язків між компартментами СЛК 

Складність встановлення функціональних зв'язків між компартментами 

СЛК полягає у тому, що не завжди можна навести фізичні закони, за 

допомогою яких зв'язуються характеристики компартментів в СЛК. Це в свою 

чергу вимагає проведення додаткових експериментів у предметній області. 

Отже, в даних умовах пропонується провести аналіз та побудувати 

математичну модель на основі методики, наведеною Маміхіним [100], 

використовуючи дані стаціонарного радіоекологічного моніторингу лісового 

компартменту СЛК Дністровського Передкарпаття конденсаційних опадів І37Сs 

та проаналізувати адекватність даної моделі. 

Для вивчення та прогнозування механізму перерозподілу радіонуклідів у 

лісовому компартменті необхідно встановити взаємозв'язки між змінними, що 

характеризують накопичення радіонуклідів лісовим компартментом. Для 

досягнення цієї мети були використані дані пробовідборів, проведені на пробних 

площах районів, що належать СЛК Дністровського Передкарпаття (табл. 1, 2 

Додаток Д). Лісовий компартмент, що моделюється, є БГЦ ялинового лісу, який 

сформувався на дерново-середньопідзолистих супіщаних грунтах. 

 
Рисунок 4.3 – Потокова діаграма міграції радіонуклідів у лісовому 

компартменті СЛК Дністровського Передкарпаття 
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На рис. 4.3. наведено потокову діаграму, що відображає структуру моделі 

міграції радіонуклідів у лісовому компартменті СЛК Дністровського 

Передкарпаття. На діаграмі (рис. 4.3) для опису вмісту радіонуклідів в лісовому 

компартменті СЛК Дністровського Передкарпаття використовуються наступні 

змінні стану: Sр – вміст 137Сs в надземній фітомасі; TD – вміст І37Сs у підстилці; 

Mos – блок мохового ярусу екосистеми; R – перерозподіл радіонукліду в грунті 

кореневими системами рослин, грибами тощо; Ss – рухомий 137Сs в шарі фунту; 

Sb - зв'язний 137Сs в шарі грунту. Функції de описують радіоактивний розпад в 

ярусах і підсистемах компартменту: 

deSsi = λSsi; deSbi = λSbi; deR = λR; deTd = λTD; deSp = λSp, (4.49) 

де λ – стала напіврозпаду радіонуклідів, λ = 0,0000633 (діб-1) [219]. 

Наведена схема є модифікацією схеми [75]. Оскільки основний акцент 

робиться на дослідженні міграції радіонуклідів у ґрунті, то детальні механізми 

перерозподілу радіонуклідів наведено переважно для даного блоку. 

На шляху радіонуклідів, що випадають з атмосфери, надземна фітомаса 

деревостану є першою перешкодою, яка затримує певну частку радіонуклідів. В 

середньому ступінь затримування радіонуклідів можна вважати рівним ступеню 

зімкнутості крон дерев для ялинових лісів [219]. Другою перешкодою можна 

вважати трав'яно-чагарничковий та моховий яруси. Таким чином, слід зауважити, 

що радіонукліди у лісах одразу на ґрунт не потрапляють, а затримуються 

надземною фітомасою, про що більш детально йдеться в розділі 3. 

До надземної фітомаси включено всю видову різноманітність флори. 

Розподіл рослинності лісового компартменту за ярусами не проводиться, і в 

даній моделі враховується лише сумарна активність рослинної – компоненту 

загальної фітомаси компартменту. Внутрішній механізм перерозподілу 137Сs 

між ярусами рослинності для даного випадку не відіграє вирішальної ролі, тому 

сприймається як практично суцільна, однорідна складова певної активності, з 

якої на підстилку потрапляють радіонукліди. Отже, активність даної складової 

визначається як сума складових, що входять до всіх ярусів рослинності 

лісового компартменту: 
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Sp = ∑Ai,         (4.50) 

де Аі – активність кожного ярусу підсистеми лісового компартменту; 

Ai = Am_spfi · mi,     (4.51) 

де ті – маса ярусу підсистеми лісового компартменту, Am_spfi – питома 

активність кожного ярусу підсистеми лісового компартменту. 

Механізм сезонних змін в лісовому компартменті також не врахований, 

оскільки, якщо брати за проміжок часу один рік, то можна вважати, що за цей 

період перебігають всі пори року, і відбуваються сезонні зміни. На блок 

рослинності радіонукліди надходять з атмосферними опадами faSp; вважаємо, 

що активність а = 555 кБк/м2. 

Таким чином, 

faSp = cdtr · a,          (4.52) 

де cdtr – зімкнутість крон дерев (зімкнутість крон варіює в межах 0,8–1,0). 

Через В даний блок 137Сs також надходить шляхом кореневого всмоктування. 

Оскільки цей механізм в даній моделі замінено розподільчим пулом R, то з 

нього 137Сs надходить у Sр, і це надходження можна описати функцією fRSp: 

fRSp = k(Ss + Sb),            (4.53) 

де k – коефіцієнт переходу 137Сs з ґрунту в рослинність (при розрахунку 

коефіцієнта переходу враховується активність того шару звідки відбувається 

кореневе всмоктування). 

З блоку рослинності радіонукліди мігрують в інші блоки з кроновим та 

стволовим стоком, опадом та відпадом. Такого розподілу на окремі складові 

цього надходження не проводиться, вважається що надходження радіонуклідів 

описується функцією fSp_Td: 

fSp_Td = cdtr · a · fsp(t),    (4.54) 

Аналітичний вид fsp(t) визначається за допомогою наближення даних 

моніторингу, які характеризують кроновий стік з надземної фітомаси у мох. У 

блок моху радіонукліди мігрують з рослинного блоку та з блоку підстилки.  
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Такий опис допустимий, оскільки складність опису протікання кожного з 

процесів зміщує акцент досліджень у бік перерозподілу радіонуклідів по 

ярусах, що виходить за рамки поставленої мети. На сьогодні не всі механізми 

міграції радіонуклідів вивчені і не для всіх них описані механізми розподілу. 

Тому використаємо залежність, яка була визначена на підставі даних про 

швидкість дезактивації деревостану [11]. 

Лісова підстилка входить до блоку, який знаходиться на шляху 

радіонуклідів, що надходять з рослинного покриву, та потрапляють на поверхню 

ґрунту. Для даного блоку також необхідно визначити сумарну активність 

підсистеми, оскільки вимірювання проводяться окремо для кожної складової – 

свіжого опаду FrlF, напіврозкладеної НdlF та розкладеної лісової підстилки. 

TD = AmTlf · mTlf + Amdlf · mdlf + Amslf · mslf,     (4.55) 

де AmTlf, Amdlf, Amslf – питомі активності свіжого опаду, напіврозкладеної та 

розкладеної лісової підстилки; mTlf, mdlf, mslf – маси свіжого опаду, 

напіврозкладеної та розкладеної лісової підстилки відповідно. Виведення 137Сs 

з лісової підстилки описується залежністю: 

fTd_Ssl = a1 · TD,                 (4.56) 

де a1 – коефіцієнт виведення 137Сs з підстилки, який визначається чисельним 

аналізом даних моніторингу [100]. 

Для блоку грунту активність 137Сs необхідно визначати окремо для 

кожного шару мінерального грунту (товщина шару – 2 см) та виділяти рухому 

Ss та нерухому Sb компоненти. 

Для рухомої компоненти вертикальну міграцію 137Сs в результаті 

конвективного переносу та лесиважу можна описати наступною залежністю: 

fSsi+1 = a2 · Ss1,             (4.57) 

де а2 – коефіцієнт міграції 137Сs з верхнього в нижній шар ґрунту, визначається 

аналізом даних моніторингу. 
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Для нерухомої компоненти при переході з верхнього шару в нижній 

відіфає вирішальну роль механізм дифузії. Тому перехід 137Сs з верхнього шару 

в нижній можна описати залежністю: 

fSbi+1 = D(Sbi – Sbi+1)/2,                  (4.58) 

де D – коефіцієнт дифузії. 

Між нерухомою та рухомою складовими відбувається закріплення 

рухомої складової в i-му шарі ґрунту та перехід нерухомої компоненти в 

рухомий стан (процесами сорбції – десорбції 137Сs). 

Закріплення рухомої складової відбувається в результаті обмінної та 

необмінної сорбції, іонного обміну, осідання у складі органічних та органо-

мінеральних комплексів. Ці процеси можна описати наступною залежністю: 

fSs_Sb = a3 · Ss,              (4.59) 

де a3 – коефіцієнт закріплення рухомої компоненти, визначається аналізом 

даних моніторингу [100]. 

Перехід нерухомої складової в рухомий стан відбувається в результаті 

десорбції, іонного обміну та інших процесів. Даний перехід можна 

охарактеризувати залежністю: 

fSb_SS = a6 · m · Sb,                (4.60) 

де а6 – коефіцієнт переходу нерухомої компоненти в рухомий стан а6 = 0,00005; 

m – допоміжна змінна, що характеризує залежність ємності поглинання фунту 

від глибини залягання і та товщини гумусованого шару ґрунту [100]. 

З рухомої (біологічно-доступної) складової радіонукліди переходять в 

інші складові (в моделі це здійснюється через розподільчий пул) за рахунок 

поглинання кореневою системою рослин та гіфами грибів. Даний механізм 

можна описати наступною залежністю: 

fSs_R = a4 · Ss,                       (4.61) 

де а4 – коефіцієнт поглинання радіоцезію кореневою системою та грибами з 

даного шару ґрунту [100]. 
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І37Сs, що вивільняється корінням та міцелієм під час життєвого циклу 

рослин та грибів і після їх відмирання надходить в рухому складову і 

описується наступною залежністю: 

fR_Ss = a5 · R · dhr_i,                   (4.62) 

де а5 – коефіцієнт вивільнення радіоцезію з коріння та грибниці; dhr_i – 

допоміжна змінна, що характеризує розподіл всмоктуючих коренів та грибниці 

по профілю ґрунту, яка в даній моделі прийнята постійною в часі і з глибиною 

змінюється від 40 % у верхньому шарі до 0,5 % в нижньому. 

Більшість пакетів чисельного аналізу не дозволяють використовувати 

довільні імена для змінних, що входять у рівняння, що описують 

досліджуваний процес, тому, вважатимемо, що змінна х0 буде пов'язуватися з 

вмістом І37Сs в надземній фітомасі; х1 – з вмістом 137Сs у моховому ярусі; х2 – з 

вмістом 137Сs у підстилці, х3 – з перерозподілом радіонукліду у ґрунті 

кореневими системами рослин, грибами; х4, 6, 8 – з рухомим І37Сs в шарі ґрунту; 

х5, 7, 9 – зі зв'язним І37Сs в шарі ґрунту; lт – константа, що характеризує період 

напіврозпаду ізотопу радіо цезію. Решта коефіцієнтів описані вище, більшість з 

яких знаходиться або експериментальним шляхом, або за допомогою 

наближенням експериментальних даних. 

Нижче наводиться приклад опису лісового компартменту, побудований 

на основі описаних вище функціональних відношень та потокової діаграми: 
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            (4.63) 

Чисельне моделювання можна проводити в прикладних пакетах 

чисельного аналізу, на основі даних моніторингу, які надають радіологічні 

стаціонари. Але вибір пакету для чисельного моделювання залишається за 

користувачем, оскільки використовуючи предметно-орієнтовані системи 

дослідники отримують більший степінь підтримки досліджень в силу реалізації 

в них особливостей, зумовлених предметною областю. В прикладних пакетах 

чисельного аналізу не застосовано підтримки конкретного напрямку 

дослідження, оскільки вони розраховані на широке коло користувачів, що і 

зумовлює певні незручності їх використання фахівцями предметних областей, 

тісно не зв'язаних з дослідженням математичних задач та чисельним аналізом. 

4.4. Оцінка стійкості СЛК та ризиків знищення компартментів 

Механізми отримання принципів та методів оцінки стійкості екологічних 

систем ще недостатньо розроблені, проте одним з ефективних і перспективних 

підходів у цьому відношенні є теорія біотичної регуляції [42, 43, 249]. Сутність 

механізму біотичної регуляції полягає в тому, що вона ґрунтується на законах 
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організації та функціонування природного навколишнього середовища та 

обмеження господарського втручання і спрямована на підтримку екологічної 

рівноваги. Швидкість відновлення екосистем при відхиленнях, що виникають 

при антропогенному втручанні, залежить від їхнього положення відносно 

рівноважного стану. З посиленням антропогенного тиску або якихось 

природних чинників відбуваються збурення, наростання відхилень від 

рівноважного стану до того ступеня, поки система не втратить стабільність, що 

призведе до її руйнування. 

Цінність теорії біотичної регуляції та проведених на її основі розрахунків 

полягає в тому, що вони дозволили визначити кількісну оценку меж та порогів 

стійкості біосфери [250]. На основі використання незалежних методів було 

встановлено, що межа, за якої функціонування екосистем регулюють умови 

довкілля, не повинна перевищувати знищення 1 % чистої первинної продукції, 

яку накопичує біота [124]. 

На основі аналізу таких матеріалів та розрахунків В. Г. Горшкова та А. М. 

Макар’євої [42, 234, 250] було сформульовано низку ключових висновків теорії 

біотичної регуляції: 

 природне середовище людини створене і підтримується в оптимальному 

стані природними групами живих організмів; природна біота здатна 

компенсувати ті порушення природного середовища, які не переходять 

поріг втрати самої біоти; 

 біотична регуляція забезпечується шляхом функціонування всіх 

елементів екосистеми; механізм такого функціонування є стабілізуючий 

природний відбір, що протидіє розпаду генетичної інформації і 

посиленню в ході еволюції її регуляторного потенціалу. 

 освоєння природних екосистем у процесс господарської діяльності 

людини руйнує механізми біотичної регуляції в локальних масштабах і 

поступово послаблює його на глобальному рівні. Порушені та штучні 

екосистеми не здатні до підтримки стійкості навколишнього середовища, 

а навпаки, вони діють як дестабілізатори і посилюють ефект порушення; 
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 життя може існувати при температурному інтервалі рідинного стану 

гідросфери на планеті, який підтримується і стабілізується завдяки 

функціонуванню екосистем; 

 горизонтальне переміщення вологи у напрямку з океану на сушу, 

забезпечення суші запасами вологи, її глобальна регуляція відбувається 

завдяки функціонуванню лісового біотичного насоса; безлісі території 

(пустелі) ізольовані від океанічної вологи, а відтак не можуть формувати 

річкового стоку [96]; 

 розмір потоків інформації, що обробляється біотою, яка забезпечує 

функціонування природного середовища, на двадцять порядків вище потоків 

інформації, що може бути оброблена сучасною цивілізацією, а відтак 

технологічний аналог регуляції чи заміни природных систем неможливий. 

З цього далеко не повного переліку висновків, які, наприклад, поза увагою 

залишають ґрунтову компоненту, що для СЛК мають визначальний характер, її 

регуляторну функцію, що здійснюється завдяки взаємодії продуцентів та 

редуцентів, депонуванню та трансформації енергії та речовин з органічних форм 

через складні гумусові сполуки в прості хімічні, логічним наслідком є те, що 

біотична регуляція протидіє флуктуаційним збуренням, турбулентним процесам, 

катастрофам, а відтак є основою стабілізації, збалансованості процесів, стійкості, 

природної рівноваги. Сучасні глобально зміни є наслідком руйнування 

компенсаційних механізмів екосистем, тому проблема полягає в розробці підходів 

їх кількісної оцінки та практичного застосування. 

Базуючись на сказаному, головне завдання полягає не стільки у скороченні 

антропогенних забруднювальних викидів, скільки збереженні ієрархічної 

структури СЛК та забезпеченні біотичних механізмів регулювання, використання 

та відтворення СЛК [249]. Для цього необхідна розробка підходів та методів 

кількісної оцінки стану СЛК, яка давала б змогу відображати показники їх 

порушення, стійкості, а відтак створити умови для розрахунку ризиків втрат. 

Географи розглядають ризики в аспекті природно-антропогенних змін та 

впливу техногенних факторів [32, 74, 171]. Такий напрям оцінки ризиків можна 
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трактувати як антропоцентричний, оскільки йдеться про оцінку впливу 

відносно людини (забруднення, антропогенний вплив, виснаження природних 

ресурсів, аварії та катаклізми тощо). 

Але у географів існує й інший підхід щодо оцінки втрати стійкості та 

ризиків відносно геосистем, до яких належить СЛК [10, 49, 160, 184]. Зокрема, 

М. Д. Гродзинський [49] зазначає, що компартмент геосистеми округлої форми 

контурів є стійкішими, ніж той, що має видовжену форму, оскільки тиск 

факторов зовнішнього оточення на округлі форми з усіх боків рівномірний. 

С. Г. Покровський [150] виділяє три види стійкості: фізичну, хімічну та 

біотичну, що характеризуються відповідною специфічною реакцією на дію 

факторів зовнішнього середовища.  

При аналізі СЛК компартмент з його підсистемами та ярусами 

розглядається як рівноцінний компонент відносно інших. Однак, виходячи з 

основ теорії біотичної регуляції навколишнього середовища, де головним 

компонентом екосистеми виступає біота, такий підхід вимагає певних корекцій, 

що витікає з основних властивостей живого, його організації, функціонування. 

Можна зробити відповідний висновок, що індикатором різноманітності, стану 

рівноваги та порушення СЛК є рослинність, а регуляторним механізмом його 

формування, відновлення від початкового до рівноважного стану, стабілізації 

виступає компартмент. Тому оцінка стану СЛК, його потенціалу, стійкості 

повинна базуватися на порівняльній оцінці сукцесійних стадій (серій) 

угруповань в компартменті від початкового до стійкого клімаксового стану. 

Поняття стійкості в екології трактується неоднозначно, а відтак її оцінку 

виконують за різними ознаками (проявами): 

 відмінністю системи одного стану відносно іншого (Z2 – Z1 = ΔZ); 

 допустимої величини відмінності від базового стану, тобто її мінливості 

(Z0 – Z1 < ΔZ); 

 інтервалу часу, в межах якого відбуваються зміни чи оцінюється стійкість (Δt); 

 впливу зовнішнього фактора (F) чи їх синергії, відносно яких оцінюється 

стійкість. 
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Відповідно до співвідношення цих проявів М. Д. Гродзинський [49] 

виділив три форми стійкості (інертність, відновлювальність, пластичність), які, 

коли йдеться про СЛК, фактично можна звести до двох – резистентності та 

пластичності [246]: 

 резистентність (пружність, інертність) – здатність компартменту (К1) під 

впливом дії фактора (F1) протягом часу (Δt1) не виходити за певні межі 

(стійкості) (Z1); 1
1

1 Z
t

F
←

∆
; 

 пластичність (мобільність) – здатність компартменту (К2) після 

припинення дії фактора (F2) протягом часу (Δt2) повертатися до вихідного 

стійкого положення (Z2); 2
2

2 Z
t

F
←

∆
. 

Отже, стійкість можна розглядати, з одного боку, як здатність компартменту 

протидіяти впливу зовнішніх факторів, зберігати свою сутність і якісні 

характеристики у стані Z1 (бути резистентним, інертним – стійкість за 

Ляпуновим), а з другого – відновлювати свої властивості, тобто бути пластичним 

(Z2). Тому резистентна і пластична стійкість – це зовсім різні властивості 

компартменту СЛК. Чим більший опір чинить компартмент впливові зовнішніх 

антропогенних та абіотичних факторів, тим важче її порушити, але, якщо вона 

порушилася, тоді її важко повернути у вихідний стан. Тобто, чим вища пластична 

стійкість, тим нижча резистентна стійкість компартменту. 

Для тлумачення цих форм стійкості розроблено різні схеми [121]. 

Означимо область існування системи f (x, y). Пластичні компартменти швидко 

втрачають резистентність навіть при слабкій дії зовнішнього фактора (а), що 

призводить до зміни їхнього стану (SP). Потім відбувається їх відновлення 

(PS1). При сильній дії фактора (b) система зазнає більших змін (S1P1), Але 

знаходиться в області відновлення (Q) і не виходить за її межі (U) (рис. 4.3 а). 

Натомість резистентні системи поводяться інакше. При слабкій дії зовнішнього 

фактора (а) система втрачає стійкість (SP) і може ще відновитися (PS1), але при 

сильнішій дії (b) вона заходить у запорогову область невідновлюваного стану 

(U) і втрачає стійкість (рис. 4.3 б). 
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а) б) 

Рисунок 4.3 – Схема змін компартменту СЛК  
пластичного (а) та резистентного (б) типу: 

S, S1, S2 – стани відновлення; P, P1 – стани порушення; K – стан катастрофи;  
a, b – вплив сили екофактора; Q – область відновлюваного стану; U – область 

невідновлюваного стану 
 

Висока пластичність, відновлювальність і втрата інерційності 

резистентності означає зниження ризику, а низька пластичність і висока 

інерційність – його підвищення. Тому для оцінки ризику, порушеності стійкості 

головною ознакою є ступінь інерційності, а не пластичності. 

Інерційність (стійкість) – поняття відносне [62, 183]. Не можна говорити, 

що компартмент стійкий або не стійкий. Можна говорити, що один компартмент 

СЛК (К1) стійкіший, ніж інший (К2) відносно дії певного фактора чи їх 

синергійної дії (F1), або стан СЛК Z1 стійкіший, ніж стан СЛК Z2 в певних 

умовах. Таким чином, стійкість СЛК загалом визначається двома змінними: з 

одного боку, силою дії певного фактора (F), а з іншого – специфікою, 

положенням, віддаленістю компартменту К1 відносно Е0. Тобто результат може 

бути відображений як вектор, що характеризується спрямованістю та 

величиною, різницею між показниками компартментів. Оцінка показників цього 

вектора залежить від того, що береться за основу порівняння. Для цього потрібно 

обрати компартмент, як еталон (К0) або змоделювати такий СЛК, який має 

найстійкіший стан у даних умовах (Z0). Водночас, виходячи із законів 

термодинаміки для СЛК, що виступає відкритою неврівноваженою системою 

[151, 180], у такому стані останні існувати не можуть, вони розпадаються, тому 

мають найвищий ризик руйнування. Отже, чим ближче знаходиться система (К1) 

до стійкого, рівноважного, клімаксового стану (Z0), тим вищий ризик її 
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руйнування, а якщо система знаходиться на початкових стадіях розвитку (К2), 

далеко від рівноважного стану (Z0), то ризик її руйнування низький: К1 → Z0 

(max); К1← Z0 (min). 

Це ключовий висновок, який відображає сутність запропонованого нами 

підходу і методу оцінки стійкості та ризиків руйнування компартментів СЛК. 

Виходячи з такого розуміння, що ґрунтується на законах термодинаміки, 

ключове місце в оцінці ризику посідає дослідження сукцесійного розвитку 

компартменту. Сукцесія розглядається як такий процес розвитку, що відбувається 

завдяки реалізації біоти потенційних можливостей перебудови структури 

компартменту відносно зміни навколишнього середовища. Інакше кажучи, розвиток 

компартменту описується векторним полем у фазовому просторі [182]. Одночасно 

такий розвиток супроводжується зміною зовнішніх (кліматичних, гідрологічних, 

едафічних характеристик), які на виході з СЛК можуть суттєво відрізнятися від 

фонових (вхідних). Переходи СЛК через послідовну зміну стійких станів її 

компартментів розглядаються як атрактори стійкості. Хоча це самоорганізований та 

самопідтримуючий процес, однак він спрямований у бік удосконалення механізмів 

акумуляції енергії через адаптаційні властивості видів, зниження енергетичних 

витрат, а відтак зниження показників ентропії, що означає наближення до стійкого, 

але водночас і термінального стану, а відтак зростає ризик руйнування компартменту 

[56]. Як вважає Р. Уіттекер [203], в ході сукцесії підвищується продуктивність 

компартменту, його біорізноманітність, зростає стійкість. Сукцесія – це не лінійний, 

не строго детермінований, а стохастичний, імовірнісний процес. Це означає, що 

кожен ярус підсистеми компартменту (ценопопуляція) може бути заміщений іншим, 

краще адаптованим до існуючих умов або преадаптованим для наступних можливих 

змін, і таке заміщення відбувається на всіх етапах процесу, у кожній з підсистем 

компартменту. Таким чином, показник біотичного різноманіття тих елементів, які 

можуть взаємозаміщуватися в ході сукцесії, має ключове значення, оскільки 

зниження біорізноманіття (або окремих його форм) звужує область стійкості. Хоча 

компартмент може бути досить стійким і при вузькій області, тобто при досить 
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обмеженій кількості видів (наприклад, букові ліси), Але при цьому можливі варіанти 

заміщення і ймовірність формування різноманітності стійких станів звужується. 

Врешті, головне завдання полягає в тому, щоб оцінити положення даного 

компартменту у сукцесійному ряді, і в цьому відношенні в геоботаніці є 

фундаментальні напрацювання, зокрема щодо оцінки швидкості, етапів 

розвитку ценозів (сингенез, ендоекогенез, філценогенез), уявлення про різні 

форми клімаксу, сукцесійні ряди, серії тощо. 

Виходячи з цих розробок, запропоновано такі індикаторні ознаки або 

характеристики, за якими будемо оцінювати дві групи характеристик 

компартменту: кількісні показники його зміни, тобто швидкість сукцесій (V), та 

масштабність змін (S), тобто їхній часовий та просторовий стан f(V, S). 

Причому можуть бути використані як безпосередні, так і опосередковані 

характеристики. До числа останніх належить, наприклад, наявність у складі 

ярусів чи підсистем компартменту видів, занесених до Червоної книги, 

охоронних списків, тобто таких, що підлягають охороні, бо такі види, як 

правило, пов’язані з рідкісними компартментами або надмірно експлуатуються, 

тобто знаходяться у зоні більшого ризику руйнування, ніж ті, де такі види 

відсутні. Для такої оцінки важливі і такі характеристики, як показники 

гемеробії, що відображають здатність видів рослин зростати і поширюватися у 

різного ступеня перетворених людиною екосистемах: а-, оліго-, мезо-, еу-, по-, 

лі-, метагемероби [54, 56, 227, 242]. Іншою ознакою є типи стратегій поведінки 

видів, що відображають їхнє відношення до заселення та утримання 

компартменту [161, 239]: R – стрес-толеранти заселюють екстремальні екотопи; 

S – патієнти утримуються за рахунок конкуренції, протидії впливу зовнішніх 

факторів, тобто характеризують інерційність ценозу; К – експлеренти, що 

швидко реагують і характеризують ступінь резистентності ценозу. 

З метою оцінки компартменту пропонується використання 12 ознак, за 

якими проводилась оцінка созологічної значущості компартменту з 

доповненням ще двох ознак: ступеня гемеробності та співвідношення між 

типами стратегій [55]. Усі ці характеристики дозволяють з різних боків 
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оцінювати ступінь стійкості та масштаби трансформації компартменту у 

просторово-часовому вимірі. 

Вагу кожної ознаки пропонується оцінювати в балах від 1 до 4. Таким 

чином, мінімальна кількість балів, яку може отримати компартмент при 

характеристиці всіх його ознак (в) – 12 балів, максимальна (В) – 48 балів, а 

різниця між ними становить 36 балів. На основі цієї різниці розраховується 

ступінь ризику (R) втрати кожного бала: 1 бал ≡ 100 % : 36 = 2,78 %. Причому 

кількість проаналізованих ознак може бути знижена (Додаток Ж). 

Беручи це до уваги, при оцінці всіх ознак отримуються бальні показники, 

які можна розділити на п’ять класів, що мають різницю 7 балів (R = 20 %): 

 І клас (48-42 бали) – дуже рідкісні, що мають «вузьке» поширення, погане 

відтворення, дуже високий (R > 83 %) показник ризику руйнування, дуже 

чутливі до зміни екологічних факторів і потребують особливих 

комплексних заходів охорони; 

 ІІ клас (41-35 балів) – рідкісні, що мають обмежене поширення, слабке 

відтворення, високий (R = 63-83 %) показник ризику руйнування, чутливі 

до впливу антропогенного фактора і потребують певних цільових заходів 

щодо їх охорони; 

 ІІІ клас (34-28 балів) – поширення фрагментарне, під впливом дії 

антропогенних факторів мають тенденції до скорочення, 

характеризуються недостатнім, повільним відновленням, мають середній 

(R = 43-63 %) показник ризику руйнування і потребують часткової 

охорони; 

 ІV клас (27-21 бал) – звичайне поширення, типові угруповання, 

нормально відновлюються в даних умовах, мають низький (R = 23-43 %) 

показник ризику руйнування, стійкі до антропогенного впливу, хоча і не 

потребують заходів з охорони, але можуть бути знищені при надмірній 

антропогенній діяльності; 

 V клас (19-12 балів) – досить розповсюджені компартменти, достатньо 

адаптовані до дії антропогенних факторів або формуються під їхньою 
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дією, мають дуже низький (R < 23 %) показник ризику руйнування і не 

потребують охорони. 

Оцінка розподілу компартментів за класами стійкості характеризує 

градієнт зміни стійкості і можливу швидкість її втрати (V), а врахування площі 

(S), яку займає той чи інший компартмент у СЛК, дає змогу оцінити 

масштабність цих процесів. Наростання показників ризику свідчить про 

можливість катастрофи (K). Отже, чим вища швидкість втрати стійкості (Vmax), 

наростання ризику за короткий час, і чим менша його площа (Smin), тим ближче 

знаходиться компартмент до катастрофічного стану К← SminVmax = (Z1 – Z0)/Δt. 

Інакше кажучи, чим більша швидкість сукцесії, тим більша ймовірність 

досягнення компартментом СЛК критичного стану, втрати її структури і 

можливості катастрофічних змін. 

На основі аналізу різноманітності компартментів, що входять до СЛК, їх 

можна розділилити на три категорії: 

 Р – пластичні (гідрофільні, сегетальні, рудеральні, вторинні), що 

знаходяться у стані постійної динаміки, легко відновлюються, оскільки 

компартмент не змінюється, мають низьке флористичне багатство, 

слугують осередками розселення адвентивних видів, мають дуже низький 

ступінь ризику втрати; 

 I – інертні (лісові, степові), що при руйнуванні здатні до відновлення 

через тривалий час, проходять стадії сингенезу, ендоекогенезу, 

філценогенезу (переважають процеси трансгенезу), що супроводжується 

поступовим відновленням компартменту в структурі СЛК; 

 S – стійкі, що знаходяться в екстремальних умовах (наскельні, піщано-

літоральні, верхові болота на межі ареалу, під постійним антропогенним 

тиском), добре зберігають свою структуру, але при її порушенні 

руйнується компартмент, що не відновлюється. 

Для компартментів останнього типу не характерні всі стадії сукцесій, а 

піонерні одночасно мають вигляд стійких. Для компартментів цього типу 

характерний високий ендемізм, тобто в їхньому історичному розвитку 
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флорогенез переважає над процесами трансгенезу, а тому вони стійкі до 

проникнення адвентивних видів. Екологічні амплітуди компартментів такого 

типу досить вузькі, а, відповідно, ступені ризику їх втрати найвищі. 
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РОЗДІЛ 5. 

КОМПАРТМЕНТАЛЬНА КОНЦЕПЦІЯ ЕКОЛОГІЧНОГО 

НОРМУВАННЯ ШКІДЛИВИХ ВПЛИВІВ НА СЛК 

 

5.1. Основні припущення і обмеження компартментальної концепції 

Описана в попередніх розділах компартментальна концепція отримання 

показників ландшафтних комплексів дала змогу зінтегрувати масив знань щодо 

таких біологічних систем у прагненні використати ці показники для 

формування нормативного забезпечення якості їх функціонування. 

Конкретизувавши ситуацію для СЛК визначено, що центральним поняттям 

такої системи є компартмент, який піддається екологічному навантаженню з 

боку абіотичної природи та антропогенних чинників і характеризується 

парментрами надійності, захисної ефективності та стійкості. Серед вказаних 

основних трьох груп можна виділити підгрупи основних і корелятивних 

параметрів. Під час формування концепції були зроблені наступні істотні 

спрощення і припущення:  

 всі міркування ведуться за припущення, що компартмент СЛК як у фоновому, 

так і в трансформованому стані відповідає класам стійкості та перебуває в 

стаціонарних режимах функціонування (це дає змогу редукувати залежності: 

доза → час → ефект до залежностей: доза → ефект); 

 нормативи розробляються для певної структури компартменту та викидів 

з боку абіотичної природи та антропогенних чинників, а при її суттєвій 

зміні необхідна розробка інших нормативів; 

 схема досліджень для фонового стану може бути коректно здійснена 

лише в тому компартменті, де яруси та підсистеми знаходяться в фоновій 

зоні толерантності, а діагностичні ознаки мінімального відхилені від 

середніх значень. 

У розглянутій концепції є наступні слабкі місця:  
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 розбиття компартментів у СЛК та параметрів на основні і корелятивні 

здійснюється експертним шляхом; 

 у отриманому нормативі не враховуються можливі віддалені наслідки дії 

забруднення (тобто норматив дає гарантії тільки на період часу, що 

дорівнює періоду дії антропогенного чинника та конкретного підприємства, 

біля якого він отриманий при заданих умовах абіотичного середовища); 

 нормативи не мають запасу міцності (введення коефіцієнтів запасу 

призвело б до значного суб'єктивізму); 

 вторинні (технологічні) нормативи базуються на матеріалах офіційної 

статистичної звітності про викиди, фактичних замірів та виведених 

законів та закономірностей на їх основі, які можуть бути неповними.  

Конкретні нормативи для СЛК можуть бути розроблені лише з 

врахуванням конкретних ситуацій, типів компартментів, викидів абіотичної 

природи і антропогенних чинників, а саме:  

 для системи складних ландшафтних комплексів з їх розподілом на блоки-

компартменти, підсистеми, яруси компартменту і т. д.; 

 певного типу компартменту (маркерами є фітоценози і ґрунтовий покрив); 

 певного типу антропогенного впливу – кількості і виду виробництв 

(структура і характер викидів, особливості технологічних циклів), 

наявності гірничопромислових територій тощо. 

Некоректно переносити конкретний норматив в іншу ситуацію. В якості 

першого наближення можливо перенесення нормативів, розроблених для менш 

складних СЛК, в якості нормативів для більш стійких (оскільки більш 

жорсткий норматив буде покривати невідомий менш жорсткий). Наприклад, 

більш стійкі трав'яні компартменти порівняно з лісовими, компартменти де 

переважають листяні ліси в порівнянні з хвойними. 

5.2. Основні положення екологічного нормування на основі 
компартментальної концепції 

Під екологічним нормуванням СЛК ми розуміємо процес розроблення НД і 

регламентів для антропогенних чинників, щодо їх впливу на компартмент, 



 
 126 

дотримання яких гарантує якість функціонування СЛК (надійність, захисну 

ефективність та стійкість). В загальному вигляді задача зводиться до встановлення 

таких величин навантажень, які не викликають протягом невизначено тривалого 

періоду часу відхилень у нормальному функціонуванні компартменту 

(забезпечення надійності та стійкості), розташованих біля джерела викидів, 

дозволяючи йому (компартменту) виконувати свою захисну функцію. 

Центральна методологічна проблема екологічного нормування СЛК – 

питання про норму компартменту та критерії нормальності. Пропонований 

підхід визначає, що норма – це міра якості функціонування компартменту. 

Іншими словами, норма – це обмежена якісними переходами область станів 

підсистем компартменту, які задовольняють існуючі в чинних нормативних 

документах уявлення про високу якість СЛК. При цьому критерії якості 

повинні бути сформульовані явним чином (критерії стійкості). 

Аксіологічне розуміння норми визначає її відносність: норма 

детермінована конкретним СЛК і тимчасовим відрізком. Однак це не означає, 

що формулювання критеріїв нормальності є довільним. Єдино-адекватними 

суб'єктами створення критеріїв якості можуть бути експерти-екологи, оскільки 

тільки вони володіють знанням про функціонування екосистем і їх стійкість 

загалом. При цьому, експерти мають враховувати економічні, соціальні та 

естетичні потреби населення даного регіону.  

В систему ціннісних критеріїв входять параметри, що забезпечують:  

 безпосереднє виконання соціально-економічних функцій (наприклад, 

первинна і вторинна продукція певної структури і величини); 

 надійність компартменту в цілому (без чого вони не можуть виконувати 

свої функції); 

 необхідний внесок конкретного компартменту у функціонування СЛК 

(аж до біосфери в цілому), без чого знову ж неможливо функціонування 

локальних екосистем – стійкість компартменту.  

На першому етапі за точку відліку береться фоновий стан досліджуваного 

СЛК (для компартментів, у яких зони дії джерел суттєво не перекриваються).  
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Характерний просторовий масштаб в даному варіанті нормування – 

локальний. Звідси випливає, що основний об'єкт при розробці нормативів – 

компартмент (компартмент є елементарним функціональним елементом 

нормування. Він характеризується мінімальним об’ємом і поточним складом 

відповідної субстанції). Це зумовлено двома обставинами. По-перше, розміри 

компартменту істотно менші від зони всього СЛК (тобто він може служити 

точкою простору). Як пише А. М. Гіляров [34,35] існуючий спосіб виділення 

компартментів у відповідності з великими рослинними співтовариствами 

обраний остільки, оскільки він відповідає тим масштабам простору і часу, в 

яких проходить життя людини. 

Деякі підсистеми компартменту не входять в систему локального 

нормування, причини цього наступні: 

 локальні підсистеми можуть виходити за межі конкретних 

компартментів, а в ряді випадків перекривати зону дії джерела викидів чи 

інших антропогенних чинників; 

 екосистемні параметри можуть залишатися незмінними при 

трансформації підсистем компартменту і зміни видів. 

Тому, вплив на підсистеми (особливо промислових, рідкісних і зникаючих 

видів) має регламентуватися в рамках регіонального і глобального нормування. 

Вся множина параметрів, якими можна описати СЛК, ділиться на дві 

підмножини: основних і корелятивних. До першої належать параметри, що 

характеризують стійкість, та забезпечують надійне функціонування 

компартментів і внесок у функціонування СЛК загалом. До другої – 

корелятивної, параметри пов'язані з першою підмножиною, але безпосередньо 

не інтерпретовані в ціннісних шкалах – надійність та захисна ефективність. 

Граничні навантаження знаходяться шляхом виділення критичних точок 

кривої доза → ефект, побудованої для всіх основних і корелятивних змінних, 

що закономірно змінюються з градієнтом забруднення. Під критичною точкою 

розуміється початок найбільш стрімкої зміни параметра. Для побудови дозової 

залежності необхідно проведення пасивних експериментів – натурних 
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досліджень реальних компартментів СЛК, що зазнають різні дози техногенного 

навантаження від реального джерела викидів. Інтерпретація результатів 

базується на принципі просторово-часових аналогій: просторовий градієнт 

вважається відображенням сукцесійної зміни в компартменті. 

Гранично допустиме екологічне навантаження (ГДЕН) – це мінімальна з 

граничних навантажень за набором параметрів. Набір основних параметрів 

визначає поточний (оперативний) норматив, корелятивних — ознайомчий 

(перспективний) норматив. Найбільш жорсткі цільові нормативи можуть бути 

отримані лише в рамках регіонального і глобального нормування. Норматив 

ГДЕН інтерпретується як необхідна кратність зниження викидів даного 

джерела до такого рівня, при якому компартменти їх підсистеми і яруси не 

будуть відрізнятися від фонових значень в усьому СЛК, біля цього джерела. 

При цьому досягнення нормативу може бути здійснено тоді, коли викиди 

знижені за всіма інградієнтами. Іншими словами, нормується сукупне 

навантаження від джерела емісії, а не окремі інгредієнти його викидів. 

Отриманий норматив означає лише те, що при знайденому рівні навантаження 

важливі для компартментів параметри даного типу СЛК в даному регіоні 

протягом часу дії певного типу джерела викидів не вийдуть за критичний 

рівень. Екстраполяція результатів за межі окресленої області неправомірна. 

Норматив у вигляді кратності зниження викидів більш реалістичний, ніж 

абсолютні величини концентрацій окремих токсикантів. 

Отримані нормативи можуть бути виражені в абсолютній та відносній 

формі (рис. 5.1).  
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Рисунок 5.1 – Форми представлення екологічних нормативів 

 

Можливі варіанти подання – це різні форми одного і того ж нормативу, які 

можуть бути виведені одна з іншої. Крім того, для кожного нормативу є дві часові 

форми: поточний (оперативний) – для існуючих виробництв та ознайомчий 

(перспективний) – для проектованих. Найбільш інформативна форма первинних 

нормативів – необхідна кратність зниження викидів. 

Абсолютні значення параметрів ярусів та підсистем компартменту мало 

придатні для безпосереднього використання в силу труднощів їх вимірювання і 

контролю за значною природною варіабельністю.  

5.3. Послідовність процедур для встановлення екологічних 
нормативів 

В реалізації процедури нормування СЛК, згідно компартментального 

підходу можна виділити наступні етапи (рис. 5.2): 

 вибір пробних площ досліджень, що відповідають певним вимогам і 

можуть бути аналогами для інших компартментів в межах геоботанічних 

областей, СЛК чи фізико-географічних зон; 

 вимірювання міри навантаження на кожній пробній площі дослідження. 
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 формування переліку основних і корелятивних параметрів компартменту, 

що підлягають реєстрації. Реєстрація на кожній пробній площі основних і 

корелятивних параметрів; 

 побудова залежностей доза → ефект для всіх реєстрованих параметрів, 

які закономірно змінюються з градієнтом навантаження: підбір 

апроксимуючих рівнянь логістичної кривої. Знаходження критичних 

точок логістичних кривих для всіх параметрів. Вибір найменших абсцис 

цих точок для підмножини основних і підмножини корелятивних 

параметрів. Визначення первинних екологічних нормативів. 

 порівняння знайдених ГДЕН з гігієнічними ГДК за основними 

інгредієнтами викидів для повітря, ґрунтів та води. Якщо ГДК менш 

жорсткі, ніж ГДЕН, вони у розрахунок не приймаються; якщо ГДК більш 

жорсткі, ніж ГДЕН, подальші побудови базуються на них (на їх основі 

обчислюється відповідна міра навантаження). 

 аналіз технологічного циклу виробництва. Визначення абсолютних і 

питомих показників викидів. Розрахунок вторинних екологічних 

нормативів важливих абсолютних і питомих показників виробництва, при 

яких нормальний стан компартменту та його підсистем спостерігається 

біля стін заводу. 
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Рисунок 5.2 – Послідовність процедури екологічного нормування 

 

Досліджуваний СЛК є сукупністю площ – компартментів, що 

перебувають під дією градієнта навантаження від максимального до 

мінімального рівня. В якості мінімального рівня приймається фонове 

навантаження (тобто навантаження поза локальними джерелами, тобто 

навантаження від регіональних і глобальних викидів). Компартмент, що 

обирається для дослідження, повинен відповідати наступним критеріям:  

 джерело емісії полютантів, седиментів та радіонуклідів діє досить довго 

(протягом часу, співставного з часом життя видів-едифікаторів; для 

лісових компартментів – це близько 50 років). При цьому трансформація 

компартменту повинна вийти на стаціонарний рівень. 

 пробні площі СЛК повинні представляти собою генетично однотипні 

компартменти чи/або підсистеми компартменту, що знаходяться в 

однакових елементах рельєфу (тобто до початку дії джерела викидів це 

повинні бути біогеоценози одного типу). 

 компартмент повинен «виходити» на регіональний фон, а не «впиратися» 

в зону дії іншого джерела викидів.  
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 структура викидів та їх величина повинні мало змінюватися протягом 

часу дії джерела. 

 необхідна наявність докладної інформації про структуру та абсолютні 

величини викидів. 

Компартменти СЛК можуть знаходитися на різних напрямках від 

джерела викидів (навіть за симетричної рози вітрів); важливо, щоб їх 

сукупність утворювала досить ділимий градієнт навантаження. Кількість 

пробних площ має становити не менше 25-30. Таке число необхідно для 

коректної апроксимації залежності доза → ефект.  

Результати, отримані в цих компартментах служать нормативами для 

проектованих виробництв, фонове середовище яких не дозволяє проводити 

коректні дослідження. Іншими словами, нормативи не можуть бути отримані біля 

будь-якого джерела викидів (але, природно, можуть бути застосовані до будь-

якого). Очевидно, що компартмент повинен служити адекватним аналогом СЛК. 

Міра навантаження – це показник, з яким повинні зіставлятися значення 

параметрів біоти в кожній точці градієнта. Виходячи з цього, міра техногенного 

навантаження повинна бути:  

 легко вимірювана в будь-якій точці простору; 

 інтегральним показником (індексом, трассером) впливу всіх токсичних 

агентів від даного джерела викидів (отже, це повинні бути не 

концентрації окремих полютантів, а відносні показники); 

 порівнювана з питомими й абсолютними показниками викидів; 

 екологічно значимою (тобто мати відношення до токсичних ефектів).  

Вказані критеріїв дають змогу підсумувати, що мірою навантаження 

може бути будь-який агрегований індекс, який базується на вмісті полютантів, 

седиментів та радіонуклідів в депонуючи ярусах підсистем компартменту 

(наприклад середнє за вмістом елементів перевищення фонового рівня).  

Для цілей нормування необхідно чітко розділити всі параметри опису 

компартменту СЛК на дві нерівнозначні групи – основних і корелятивних. 

Критеріями зарахування параметра до основних є:  
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 виконання захисних функцій; 

 забезпечення надійності; 

 влив на забезпечення вкладу кожного компартменту з його 

підсистемами та ярусами у функціонування СЛК. 

Параметр слід вважати основним, якщо він відповідає хоча б одному (або 

більше) критерію. Корелятивні параметри повинні бути випереджувальними 

індикаторами зміни основних. Сама процедура поділу параметрів на основні і 

корелятивні здійснюється експериментальним шляхом. 

Кожен з компартментів СЛК може бути описаний нескінченною низкою 

параметрів чи показників, доповнених значеннями індексів станів. На етапі 

визначення номенклатури показників не слід використовувати процедуру 

усереднення і не накладати жодних апріорних обмежень на кількість 

показників; їх можна використовувати паралельно, а конкурентність і певна 

надмірність може слугувати гарантією надійності висновків. 

Однак, оскільки завжди існує необхідність обмеження набору змінних, то 

перевагу треба віддавати показникам, що задовольняють наступні критерії:  

 інтегральність - такі показники стабільніші і є результуючими 

величинами багатьох різноспрямованих процесів; 

 неспецифічність відгуку значення показника на впливну дію; 

 здатність генерувати відповідь у просторі і в часі (площинні 

оцінки, а не точкові; перманентні, а не моментні); 

 низькі витрати на вимірювання, можливість неруйнівної 

реєстрації (візуальної або дистанційної); 

 надійність результатів (мінімальна дисперсія за однакових 

умов вимірювання, нечутливість до факторів, що створюють перешкоди):  

 невеликий характерний час зміни параметрів (він повинен 

бути істотно меншим часу дії джерела забруднення, біля якого 

проводяться дослідження). 

Як аналітичну форму представлення залежностей доза → ефект для 

компартментів СЛК можна використовувати логістичну функцію. Під 
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критичними точками слід розуміти такі ділянки, де відбуваються якісні скачки 

функції, тобто малому приросту аргументу відповідає непропорційно великий 

приріст функції. Виявити критичні точки можна за допомогою аналізу 

похідних. Для логістичної кривої найвагоміше інформаційне навантаження 

мають три критичні точки – верхня, середня і нижня. Ділянки до верхньої і 

після нижньої точок – області стабільних значень параметра (повільних змін). 

Ділянка між критичними точками – область нестабільності (швидких змін). 

Середня точка має значення міри навантаження, що відповідає 50%-й зміні 

параметра. Найбільший інтерес має верхня критична точка – після її 

проходження починається найбільш швидка і, отже, неприпустима, зміна 

параметра. Її абсциса може бути прийнята в якості критичного навантаження.  

Для отримання первинного нормативу гранично допустимого 

екологічного навантаження необхідно:  

 виявити всі основні і корелятивні параметри, які закономірно 

змінюються з градієнтом забруднення; 

 для кожного такого параметра знайти апроксимаційне рівняння 

логістичної кривої і її верхню критичну точку; 

 в кожній з груп вибрати мінімальне значення абсцис критичних 

точок. 

При цьому значення для підмножини основних параметрів приймається в 

якості поточного нормативу, для підмножини корелятивних – як ознайомчого.  

Вторинні екологічні нормативи – це абсолютні і питомі значення викидів, за 

яких всі території біля джерела за межами відчуженої області знаходяться в 

нормальному стані. Строго кажучи для точного розрахунку вторинних нормативів 

потрібно досить докладна формалізована модель, що пов'язує технологічні 

параметри виробництва, обсяг і структуру викидів, з одного боку, і сумарний за 

весь час роботи підприємства розподіл вмісту полютантів, седиментів та 

радіонуклідів в депонуючих ярусах та підсистемах компартменту для всього СЛК 

біля джерела. Тоді, знаючи значення граничних навантажень можна, вирішуючи 
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на цій моделі зворотну задачу, визначити обсяги викидів, що відповідатимуть 

граничним навантаженням.  

В найпершому наближенні (припускаючи, що ситуація стаціонарна за 

викидами і є лінійний зв'язок між надходженням полютантів, седиментів, 

радіонуклідів та їх депонуванням), вторинні нормативи можуть бути отримані 

на основі простої пропорції: існуючі значення викидів відповідають знайденій 

максимальній мірі стійкості, і потрібно знайти такий розмір викидів, який буде 

відповідати отриманим значенням захисної ефективності та надійності. В 

результаті: 

_ _
_

надійністьВторинний норматив розмір викиду
захисна ефективність

= ×   (5.1) 

При цьому не враховують необхідність додаткового зниження 

навантаження, чи рекультиваційних заходів, яке потрібно для повернення вже 

деградованих ярусів та підсистем компартменту СЛК в початковий стан. Ще 

одним обмеженням є те, що показники викидів повинні бути досягнуті для 

кожного інгредієнта окремо, а не у середньому для всіх, оскільки норматив 

розробляють для певної структури викидів, при певному синергізмі 

небезпечних чинників.  

5.4. Екологічні нормативи техногенного навантаження для СЛК 
Дністровського Передкарпаття 

Теоретичне обґрунтування створення системи нормативних показників 

техногенного навантаження для СЛК визначимо за вмістом та накопиченням 

важких металів (ВМ), мікроелементів (МЕ) та радіонуклідів (РН) в системі 

«ґрунт → рослина», як складової системи контролю якості компартменту, 

включає урахування трьох компонент: 

 методологічні проблеми нормування вмісту накопичення забруднювачів 

(ВМ, МЕ, РН) у ґрунтах і їх забруднення (дослідження методологічних 

питань нормування як основи розробки методик розрахунків нормативів і 

самих норм); 
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 методичні проблеми розрахунків нормативів вмісту забруднювачів 

(розробка методик розрахунків норм як завершального етапу наукових 

досліджень щодо екологічного нормування, методів та порядку 

формування норм та нормативів); 

 необхідність створення ефективно діючої системи оновлення нормативів 

(удосконалення існуючої нормативної бази з охорони навколишнього 

середовища та наукове супроводження розробки нових складових 

системи екологічного нормування (СЕН), її аналізу). 

Розробка методичної бази ґрунтується на реалізації стадій: 

 організаційної (визначення порядку фаз розбки проектів нормативних 

документів та систематичного аналізування існуючих нормативів з метою 

їх оновлення та аргументації доцільності розробки нових); 

 методичної (підготовка методичних документів щодо формування, 

оновлення та використання норм і нормативів якості СЛК, визначення 

відповідної їх номенклатури, експериментальна перевірка; розробка 

науково-методичного забезпечення екологічного нормування вмісту 

хімічних елементів (ХЕ) в системі «ґрунт → рослина» за уніфікації 

існуючої первинної документації, формалізації процедур їх обробки); 

 розрахункової стадій (проведення розрахунків, науково-методичне 

супроводження розроблених проектів нормативних документів). 

За умов необхідності удосконалення нормативної бази щодо забезпечення 

якості функціонування СЛК в Україні, необхідне збільшення її наукової 

обґрунтованості, розширення спектру норм як техніко-економічних показників 

якості СЛК, за допомогою яких можливим є встановлення гранично та (або) 

орієнтовно допустимих концентрацій (ГДК, ОДК), максимально допустимих 

рівнів (МДР) навантажень на ґрунтову підсистему компартменту, МДР 

використання ресурсів (час, природні, трудові, матеріальні і фінансові витрати). 

З методологічних позицій екологічна норма вмісту ВМ, МЕ, РН у системі 

«ґрунт → рослина» є керівним вихідним положенням, категорією, що 

характеризує співвідношення та пропорції якісно різних процесів у ґрунтовій 
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підсистемі компартменту. Отже, екологічний норматив має відображати сутність 

оптимальних співвідношень ВМ, МЕ та РН в системі «ґрунт → рослина» та є 

розрахунковою основою для визначення норм (еталонів довкілля), а розроблені 

вихідні нормативи мають становити певний класифікаційний ряд за визначеними 

критеріями їх ранжування і класифікаційних груп нормативів для складових 

системи «ґрунт → рослина» (табл. 1, Додаток З). 

Оцінку розроблених нормативів вмісту ВМ, МЕ та РН у ґрунтах та інших 

складових трофічних ланцюгів за існування профілю нестачі, надлишку ХЕ 

пропонується проводити згідно з переліком їх контрольованих показників 

(прогноз та визначеність тенденцій у змінах норм на основі методів 

математичної статистики, аналізування динамічних рядів та використання 

індексного методу; впровадженість наукових результатів; ступінь наукової 

обґрунтованості та прогресивність (визначається за систематичного 

вибіркового моніторингу наукової обґрунтованості нормативів); 

співставленість з фоновими показниками, існуючими нормами та нормативами, 

фактичними даними європейських нормативів, світових аналогів; 

ретроспективність, перспективність та комплексність основних ознак, що 

характеризують систему норм та нормативів (виокремлення найбільш суттєвих 

ознак певного процесу); єдність принципів розробки та єдність критеріїв 

ефективності використання; взаємозв’язок окремих елементів системи; градація 

головних та другорядних показників). 

Необхідність розробки природних еталонів норми мікроелементного пулу 

ґрунтової підсистеми компартменту пов’язана з відсутністю теорії оцінки 

норми, нестачі МЕ та надлишку ВМ у трофічних ланцюгах. Раціональним 

шляхом оцінки вмісту ХЕ у ґрунтах є порівняння комплексу характеристик 

ґрунтів певної території з еталоном, як точкою відліку, що характеризується 

комплексом кількісно порівняних показників, відображаючи структурно-

функціональні особливості за виявлених індикаційних властивостей біологічної 

компоненти ґрунту. 
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Відомо, що ґрунт є вихідним компонентом більшості трофічних 

ланцюгів, найважливішим для розробки нормативів вмісту ХЕ у ґрунтах, є 

визначення його функцій та властивостей (фізико-хімічних, біологічних, 

біохімічних) за встановлення різних рівнів вмісту ВМ. 

Важливими складовими у вирішенні цієї задачі є районування нестачі МЕ 

та зонування надлишку ВМ за аналогічними ознаками (зональний підхід, що 

заснований на схожості параметрів ґрунтів певної природно-кліматичної зони 

та гідротермічних умов), районування за гомологічними ознаками 

(регіональний підхід) і використання принципу подібності за аналогією, який 

передбачає характеристику структурно-функціональних властивостей окремих 

складових ґрунту за виявлення індикаційних показників його стану. 

Досліджуються взаємодії, взаємовпливи, корелятивні зв’язки між параметрами 

ґрунтової системи та, насамперед, рослин (уразлива ланка, схильність до 

необоротної деградації, висока чутливість, різноманітність). Вважаємо 

можливим коректний вибір та наукове обґрунтування регіональних ґрунтових 

еталонів, прогнозування та моделювання ризиків негативних впливів 

(надлишок ВМ, нестача МЕ) на певні ланки трофічних ланцюгів («ґрунт → 

рослина → тварина → людина»). 

Кількісні та якісні характеристики ґрунтової підсистеми компартменту 

певного типу визначає ґрунтовий поглинальний комплекс (ҐПК) та біологічна 

компонента [194, 195]. ҐПК характеризується певною ємністю вбирання, 

насиченістю лужноземельними основами. Важливими факторами впливу на 

ҐПК є значення рН, склад ґрунтового розчину, вміст органічної речовини. 

Отже, ґрунтова підсистема компартменту – це функція складу, властивостей, 

динаміки змін ҐПК та біологічної складової за певного рівня буферної 

здатності. 

Вибір ґрунтового еталону для певного СЛК щодо мікроелементного 

статусу базується на встановленні якісних і кількісних характеристик 

екологічної ємності ґрунтів (потужність гумусового шару, вміст гумусу в 

орному шарі, енергоємність ґрунту, гранулометричний склад, реакція 
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ґрунтового розчину, сума ввібраних основ, ступінь насичення основами, 

ємність вбирання), визначення агрохімічних та екологотоксикологічних 

показників ґрунту (вміст лужногідролізованого азоту, рухомих форм фосфору, 

калію та МЕ, щільність забруднення, вміст рухомих форм забруднювачів, РН), 

генералізації результатів (урахування властивостей ґрунтів на типовому рівні, 

виокремлення загальних характеристик ґрунту використовуючи методи 

багатовимірного аналізу даних) за розробки абстрактного еталону аналізуючи 

емпіричні дані, долаючи проблему вибору критеріїв оцінки за їх 

різноманітності. 

Для розробки еталонів ґрунту відповідно до рівня досліджень 

(національний, регіональний) слід обирати рівень напрямку досліджень 

(біоценотичний, фізико-географічний, масштабнокартографічний), а також 

критерії оцінки еталонів ґрунту (схоронність та ризик втрати (ступінь різниці 

стану від аналогів, стійкість та здатність до самовідновлення), 

репрезентативність (поширеність певного типу ґрунтів території, що мають 

схожі природні умови формування до тих їх аналогів, що не зазнали 

техногенних впливів), цінність (за проказниками продукційної здатності та 

запасами біомаси, показниками різноманітності видів та їх співвідношеннями, 

різноманітність градієнтів фізико-хімічних параметрів ґрунтів як об’єкту 

впливу факторів абіотичного середовища – геохімічні, гідротермічні, едафічні). 

Концептуальні основи екологічного нормування ВМ та РН у системі «грунт 

→ рослина» біологічного компартменту СЛК (табл. 2, Додаток З) включають [132, 

138, 149, 170]: 

 базу науково-методичного забезпечення екологічного нормування вмісту 

ВМ та РН; 

 структуру екологічного нормування за визначеними напрямами розробки 

екологічних норм – нормування стану та нормування навантаження за 

екологічного нормування відповідно до якості ґрунтів та гранично 

допустимих впливів (навантажень) на ґрунти, регламентації об’ємів 

забруднень, що надходять у ґрунти; 
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 концептуальні положення щодо побудови системи екологічних 

нормативів та екологічного нормування антропогенного навантаження на 

ґрунтовий покрив [15]; 

 принципи екологічного нормування вмісту ВМ та РН у ґрунті. 

Відповідно до цього проведено диференціацію мети та задач нормування, а 

також екологічних нормативів (нормативи екобезпеки, еколого-захисні 

нормативи, нормативи шкодочинної дії забруднення на ґрунти). Наукові 

принципи визначення нормативів гранично допустимого привнесення ВМ та РН у 

ґрунти є складовою частиною розроблених концептуальних основ екологічного 

нормування техногенного навантаження для СЛК. Необхідність їх розроблення 

обумовлена відсутністю єдиних методичних принципів їх розрахунку та 

урахування особливостей ґрунтово-кліматичних зон України для забезпечення 

адаптованості екологічних нормативів до конкретних природних умов. 

В основі запропонованих наукових принципів визначення нормативів 

гранично допустимого привнесення ВМ та РН у ґрунти наступні положення: 

 для врахування впливу ґрунтово-кліматичних умов на процеси 

трансформації ВМ та РН у ґрунтах компартменту СЛК, їх транслокацію 

до рослин необхідним є встановлення не ГДК ВМ та РН, а гранично 

допустимих рівнів привнесення (ГДРП) ВМ та РН у ґрунти; 

 для кожної ґрунтово-кліматичної зони компартменту СЛК визначають 

ГДРП ВМ та РН на основі функціональних залежностей рухомих форм 

ВМ, РН та ґрунтово-кліматичних факторів, які визначають міграцію та 

детоксикацію ВМ та РН у системі «ґрунт → рослина»; 

 функціональні залежності встановлюють шляхом пошуку виду та 

коефіцієнтів апроксимуючої функції за допомогою ітераційної процедури 

та критерію мінімуму суми відхилень. 

У зв'язку з наведеним вище, істотно актуалізується необхідність розробки 

методики визначення нормативів гранично допустимого привнесення ВМ та РН 

у ґрунти як складової методології екологічного нормування техногенних 

навантажень для СЛК. 
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Теоретична база вирішення завдання щодо нормування техногенного 

навантаження для СЛК лежить у площині вивчення адаптивних можливостей 

компартментів і зокрема біологічної підсистеми ґрунту, рослин відносно 

впливів різних рівнів забруднення ВМ та РН на рівні організмів, їхніх 

популяцій тощо. До базових принципів розробки нормативів техногенного 

навантаження для СЛК відносимо формалізацію основних понять, що 

характеризують надійність, захисну ефективність та стійкість компартментів 

СЛК; застосування методів математичної статистики та ймовірнісного підходу 

для узагальнення отриманих результатів моніторингу. 
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Додаток А 
Особливості СЛК Дністровського Передкарпаття 

 

 
Рисунок 1 – Ландшафтна карта Львівської 

області 

Ландшафтні місцевості: 
1. Рівні терасовані (заплава, І і ІІ тераси) днища 

річкових долин, складені супісками і 
суглинками з лучною, місцями болотною, 
рослинністю на дерново-опідзолених оглеєних, 
лучних і болотних ґрунтах (частково 
меліоровані, зайняті переважно пасовищами і 
сінокосами). 

2. Рівні днища річкових долин, складені супісками 
і суглинками з лучно-болотною рослинністю на 
лучних і болотних ґрунтах та торфовищах 
(переважно меліоровані, зайняті пасовищами і 
сінокосами). 

3. Широкі (1–3 км) коритоподібні днища річкових 
долин, складені супісками і суглинками з 
лучно-болотною рослинністю на лучних і 
болотних ґрунтах та торфовищах (меліоровані, 
зайняті пасовищами і сінокосами). 

4. Заплави і русла річок, складені галечником, 
пісками і супісками з фрагментами вільхових 
лісів, чагарниковою і лучною рослинністю на 
дернових нерозвинених ґрунтах та торфовищах 
(меліоровані, зайняті переважно пасовищами і 
сінокосами). 

5. Ступінчасті терасовані (заплава, І, ІІ і ІІІ тераси) днища річкових долин, складені валунами, 
галечником, супіщаним і піщаним алювієм зі смереково-буково-вільховими лісами, лучною і 
чагарниковою рослинністю на дернових нерозвинених і лучних ґрунтах. 

6. Плоско-хвилясті водно-льодовикові (зандрові) рівнини, суттєво перероблені еоловими 
процесами, складені супісками і пісками з дубово-сосновими і сосновими лісами на дерново-
підзолистих ґрунтах (частково меліоровані, зайняті пасовищами та орними землями). 

7. Рівні терасовані (заплава, І і ІІ тераси) днища річкових долин, складені супісками і суглинками з 
лучною, місцями болотною, рослинністю на дерново-опідзолених оглеєних, лучних і болотних 
ґрунтах (частково меліоровані, зайняті переважно пасовищами і сінокосами). 

8. Рівні днища річкових долин, складені супісками і суглинками з лучно-болотною рослинністю на 
лучних і болотних ґрунтах та торфовищах (переважно меліоровані, зайняті пасовищами і 
сінокосами). 

9. Широкі (1–3 км) коритоподібні днища річкових долин, складені супісками і суглинками з лучно-
болотною рослинністю на лучних і болотних ґрунтах та торфовищах (меліоровані, зайняті 
пасовищами і сінокосами). 

10. Заплави і русла річок, складені галечником, пісками і супісками з фрагментами вільхових лісів, 
чагарниковою і лучною рослинністю на дернових нерозвинених ґрунтах та торфовищах 
(меліоровані, зайняті переважно пасовищами і сінокосами). 

11. Ступінчасті терасовані (заплава, І, ІІ і ІІІ тераси) днища річкових долин, складені валунами, 
галечником, супіщаним і піщаним алювієм зі смереково-буково-вільховими лісами, лучною і 
чагарниковою рослинністю на дернових нерозвинених і лучних ґрунтах. 

12. Плоско-хвилясті водно-льодовикові (зандрові) рівнини, суттєво перероблені еоловими 
процесами, складені супісками і пісками з дубово-сосновими і сосновими лісами на дерново-
підзолистих ґрунтах (частково меліоровані, зайняті пасовищами та орними землями). 

13. Хвилясті водно-льодовикові (зандрові) рівнини, складені ератичними валунами, супісками і 
пісками з сосновими і сосново-дубовими лісами на дерново-підзолистих ґрунтах (зайняті 
переважно пасовищами та орними землями). 

14. Плоско-хвилясті, місцями східчасті та з останцями, денудаційні рівнини на відкладах крейди, 
складені суглинками і супісками з сосново-дубовими лісами на дернових опідзолених оглеєних 
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ґрунтах (зайняті переважно орними землями). 
15. Хвилясті денудаційні рівнини на відкладах крейди, місцями перетворені еоловими процесами, 

складені щебенем мергелю з фрагментами дубово-соснових лісів на чорноземах карбонатних й 
дернових карбонатних ґрунтах (зайняті переважно орними землями). 

16. Пасмово-хвилясті водно-льодовикові межиріччя (моренно-флювіогляціальні рівнини), складені 
ератичними валунами, галькою і пісками, що фрагментарно перекриті лесоподібними суглинками 
з буковими, дубово-буковими і грабово-буковими лісами на сірих опідзолених ґрунтах і 
чорноземах опідзолених (зайняті переважно орними землями). 

17. Пасмові рівнини з чергуванням плоских денудаційних і заплавних рівнин та субширотно 
зорієнтованих лесових пасм, складені глинами, супісками і лесо-подібними суглинками з 
фрагментами дубових лісів на темно-сірих лісових ґрунтах (меліоровані, зайняті переважно 
орними землями). 

18. Пасмові (увалисті) ерозійно-еолові (лесові) межиріччя, складені лесоподібними суглинками з 
фрагментами дубових лісів на чорноземах опідзолених, світло-сірих й сірих опідзолених ґрунтах 
(зайняті переважно орними землями). 

19. Платоподібні структурні і структурно-денудаційні межиріччя, складені вапняками і гіпсами, що 
перекриті лесоподібними суглинками з фрагментами дубових лісів на чорноземах опідзолених і 
темно-сірих опідзолених ґрунтах (зайняті переважно орними землями). 

20. Горбисті і пасмово-горбисті, місцями низькогірні, структурно-денудаційні й ерозійно-еолові 
(лесові) межиріччя, складені лесоподібними суглинками з буковими, буково-дубовими і 
дубовими лісами на чорноземах опідзолених, темно-сірих і сірих опідзолених ґрунтах (зайняті 
переважно пасовищами та орними землями). 

21. Рівні, місцями заболочені, поверхні низьких (І, ІІ і ІІІ) терас, складені галечниково-супіщано-
суглинистим алювієм і лесоподібними суглинками з дубово-буковими і грабово-дубовими лісами 
та луками на дерново-підзолистих глейових, дернових, лучних і болотних ґрунтах (зайняті 
переважно орними землями). 

22. Слабопокаті (похилі) поверхні середніх (IV і V) терас, складені галечниковим алювієм, що 
перекритий лесоподібними суглинками з буково-дубовими лісами на дерново-підзолистих 
глейових ґрунтах (зайняті переважно орними землями). 

23. Слабохвилясті поверхні високих (VI і VII) терас, складені галечниковим алювієм, що 
фрагментарно перекритий лесоподібними суглинками з ялицево-буково-дубовими лісами на 
дерново-підзолистих глейових і буроземно-підзолистих ґрунтах. 

24. Пологосхиле ерозійно-денудаційне лісисте й вторинно-лучне низькогір’я складене флішовидною 
пісковиково-глинистою масою та аргілітами і алевролітами з прошарками пісковиків 
Бориславсько-Покутської зони з буковими, смереково-буковими і буково-ялицево-смерековими 
лісами на бурих гірсько-лісових потужних слабоскелетних ґрунтах. 

25. Пологосхиле ерозійно-денудаційне лісисте й вторинно-лучне низькогір’я, складене аргілітами з 
тонкими прошарками пісковиків і алевролітів Кросненської зони за смереково-буковими і 
буково-ялицево-смерековими лісами на бурих гірсько-лісових потужних слабоскелетних ґрунтах. 

26. Пологосхиле ерозійно-денудаційне лісисте низькогір’я, складене масивними пісковиками та 
аргілітами з прошарками пісковиків Скибової і Кросненської зони з буково-ялицево-смерековими 
лісами на бурих гірсько-лісових середньопотужних слабоскелетних ґрунтах. 

27. Крутосхиле ерозійно-денудаційне лісисте низькогір’я, складене пісковиками і груборитмічним 
пісковиково-глинистим флішем Скибової зони з буковими, смереково-ялицево-буковими і 
буково-ялицево-смерековими лісами на бурих гірсько-лісових середньопотужних 
середньоскелетних ґрунтах. 

28. Крутосхиле ерозійно-денудаційне лісисте середньогір’я, складене масивними пісковиками і 
піщано-глинисто-мергельним флішем Бориславсько-Покутської, Скибової і Кросненської зони з 
буковими, смереково-ялицево-буковими і буково-ялицево-смерековими лісами на бурих гірсько-
лісових середньопотужних середньо-скелетних ґрунтах. 

29. Крутосхиле ерозійно-денудаційне моноклінальне лісисте середньогір’я, складене масивними 
пісковиками і пісковиковим флішем Скибової і Кросненської зони зі смереково-ялицево-
буковими і буково-ялицево-смерековими лісами на бурих гірсько-лісових слабопотужних 
сильноскелетних ґрунтах. 

30. Крутосхилі, горбисті або плоскі антропогенні поверхні гірничопромислових об’єктів: кар’єрів, 
відстійників, хвостосховищ (а), териконів і відвалів (б), складені різно-манітними гірськими 
породами (аргілітами, алевролітами, пісковиками, вапняками тощо), хвостами, мулами та іншими 
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відходами видобутку, збагачення і перероблення корисних копалин з первинною деревною, 
чагарниковою і лучною рослинністю на несформованих техногенних ґрунтах (переважно 
підтоплені і заболочені). 

Типи ландшафтних місцевостей: І –– поліський; ІІ –– опільський; ІІІ –– подільський; IV –– 
передгірний; V –– бескидський; VI –– верховинський; VII –– полонинський. 

 
 

 
Рисунок 2 – Фізико-географічне районування 

Львівської області 

Фізико-географічні країни: А. 
Східноєвропейська рівнина, Б. 
Західноєвропейська рівнина, В. 
Східні (Українські) Карпати. 

Фізико-географічні області: І. 
Люблінська височина, ІІ. Волинська 
височина, ІІІ. Бузьке Мале Полісся, 
ІV. Стирське Мале Полісся, V. 
Розточчя та Опілля, VI. Західно-
Подільська височина, VII. Сянське 
Передкарпаття, VIII. Дністровське 
Передкарпаття, IX. Бескидське 
крайове низькогір’я, Х. Бескидське 
скибове низько- і середньогір’я, ХІ. 
Стрийсько-Сянська верховина, ХІІ. 
Полонинське середньогір’я. 

Фізико-географічні райони 
(ландшафти): 1. Ґрубешівське 
міжпасмове Полісся, 2. Сокальське 
пасмо, 3. Іваницьке міжпасмове 
Полісся, 4. Тартаківське пасмо, 5. 
Ратинське  Полісся, 6. Желдецьке 
Полісся, 7. Пасмове (Грядове) 
Побужжя, 8. Радехівське окраїнне 
Полісся, 9. Бузько-Бродівське 
Полісся, 10. Підподільське окраїнне 
Полісся, 11. Равське Розточчя,  

12. Львівське Опілля, 13. Бібрське горбогір’я, 14. Ходорівське Опілля, 15. Бережанське 
горбогір’я, 16. Вороняцьке горбогір’я, 17. Яворівське Полісся, 18. Сянсько-Дністровське 
Опілля, 19. Стривігор-Болозівське передгір’я, 20. Дрогобицьке передгір’я, 21. Стрийське 
передгір’я, 22. Присвіцьке горбогір’я, 23. Добромильське низькогір’я, 24. Орівське 
низькогір’я, 25. Болехівське низькогір’я, 26. Верхньодністровське низькогір’я, 27. 
Сколівське середньогір’я, 28. Турківська верховина, 29. Славська верховина, 30. Буківська 
полонина. 

 
Назви ландшафтних одиниць див. рис. 1; 2: 1 – фізико-географічних країн; 2 – фізико-

географічних областей; 3 – індивідуальних ландшафтів; 4 – ландшафтних місцевостей. Межі: 
5 – фізико-географічних країн; 6 – фізико-географічних областей; 7 – індивідуальних 
ландшафтів. Геологія: 8 – нижній неоген; 9 – крейда і палеоген; 10 – юра і крейда; 11 – 
середній девон і середній карбон; 12 – кембрій і нижній девон; 13 – верхній протерозой; 14 – 
архей і протерозой; 15 – відклади передгірного прогину; 16 – складчасті комплекси 
альпійського віку; 17 – породи осадового чохла молодої платформи, зім’яті у пологі складки; 
18 – складчасті комплекси байкальського віку; 19 – породи кристалічного фундаменту; 20 – 
тектонічні насуви; 21 – інші тектонічні розломи. 
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Рисунок 3 – Схематичний ландшафтний профіль по лінії г.Пікуй – Львів - Стоянів 

 
Рисунок 4 – Поширення фізико-географічних процесів у ландшафтних місцевостях 

Львівської області 
Умовні позначення: 1 – селі, лінійна ерозія, обвали й осипища, місцями зсуви, часті 

буреломи і вітровали; 2 – лінійна ерозія, зсуви, місцями осипища, часті буреломи і вітровали; 
3 – зсуви, лінійна ерозія, площинний змив, місцями селі; 4 – паводки, селева акумуляція, 
повені і бокова ерозія; 5 – лінійна ерозія і площинний змив; 6 – площинний змив, лінійна 
ерозія і заболочення; 7 – площинний змив, карст, заболочення і лінійна ерозія; 8 – карст, 

площинний змив, лінійна ерозія і заболочення; 9 – заболочення, підтоплення, затоплення і 
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бокова ерозія; 10 – еолові процеси і заболочення; 11 – бокова ерозія та інші руслові процеси; 
12 – місця масової хвороби дерев. 

 
Рисунок 5 – Класифікація ландшафтів Львівської 

області 

Типи ландшафтів: І. Поліський, ІІ. 
Опільський, ІІІ. Подільський, IV. 
Передкарпатський, V. Бескидський, 
VI. Вододільно-верховинський. 

Вид ландшафтів: 1. Малополіський, 
2. Окраїнно-поліський, 3. 

Волинський, 4. Побузький, 5. 
Городоцький, 6. Західно-

Подільський, 7. Розтоцький, 8. 
Стрийський, 9. Дрогобицький, 10. 

Верхньодністровський, 11. 
Сколівський, 12. Полонинський, 13. 

Турківський, 14. Славський. 

 

Умовні позначення: 1 –– просідання, 
карст, підтоплення, заболочення і 

засолення; 2 –– просідання, 
засолення, буреломи і вітровали; 3 –– 
підтоплення, карст і засолення; 4 –– 
карст, лінійна ерозія, заболочення і 

засолення; 5 –– карст і лінійна ерозія; 
6 –– лінійна ерозія; 

7 –– лінійна ерозія і заболочення; 8 –
– зсуви, обвали, осипища, буреломи і 

вітровали; 9 –– зсуви, буреломи і 
вітровали; 10 –– заболочення; 11 –– 

зони активізації природно-
антропогенних процесів; 12 –– місця 
активізації природно-антропогенних 

процесів. 
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Рисунок 6 – Поширення природно-антропогенних 
процесів у СЛК Дністровського Передкарпаття 

 

 
Рисунок 7 – Основні родовища корисних копалин Львівської області 

(басейнова і гніздова форма територіального поширення) 

 
Рисунок 8 – Основні родовища корисних 

копалин Львівської області 
(поверхова форма територіального 

Горючі корисні копалини: 1 –– сланець 
менілітовий; 2 – торф. Гірничорудні корисні 

копалини: 3 – озокерит. Металічні та інші 
розсіяні корисні копалини: 4 – германій; 5 – 

прояви йоду. Будівельні та інші корисні 
копалини: 6 – трепел; 7 – цементна сировина; 
8 – крейда будівельна; 9 – гіпс та ангідрит; 10 

– вапняк для випалювання на вапно; 11 – 
карбонатна сировина для цукрової 

промисловості; 12 – пісок будівельний; 13 – 
скляна сировина (пісок кварцовий); 14 – 

пісок формувальний; 15 – пісок для 
пісочниць локомотивів; 16 – піщано-гравійна 

суміш; 17 – камінь облицювальний; 18 – 
камінь будівельний; 19 – керамзитова 

сировина; 20 – цегельно-черепична сировина. 
Підземні води: 18 – мінеральні води. 
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поширення) 
 

 
Рисунок 9 – Мінерально-ресурсне районування 

Львівської області 

Геолого-промислові одиниці: 1 
– Львівсько-Волинський 
кам’яновугільний басейн; 2 – Північно-
Подільський буровугільний район; 3 – 
Західно-Українська нафтогазоносна 
провінція: а) Більче-Волицький район, 
б) Бориславсько-Покутський район; 4 – 
Волино-Подільський газоносний 
район; 5 – Передкарпатський 
сірконосний басейн; 6 – 
Передкарпатський соленосний басейн: 
а) Самбірський район, б) Бориславсько-
Покутський район; 7 – Дністровський 
гіпсоносний район. 
Основні гірничопромислові райони: a – 
Червоноградський; b –– Яворівський; с 
–– Миколаївський; d –– 
Новороздільський; e –– Бориславський; 
f –– Стебницький. 

 
Рисунок 10 – Розміщення основних родовищ корисних копалин  

по ландшафтах Львівської області 
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Рисунок 11 – Розміщення основних родовищ корисних копалин, які розробляють по 

ландшафтах Львівської області 

 
Рисунок 12 – Особливості видобутку корисних копалин по ландшафтах Львівської області 
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Рисунок 13 – Розміщення сховищ гірничопромислових відходів по ландшафтах Львівської 

області 

 
Рисунок 14 – Антропогенна кодифікованість ландшафтів Львівської області під впливом 

гірничовидобувних навантажень 
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Рисунок 15 – Головні стаціонарні джерела забруднення атмосферного повітря Львівської 

області 

 
Рисунок 16 – Головні стаціонарні джерела забруднення поверхневих вод Львівської області 
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Рисунок 17 – Сховища гірничопромислових відходів у Львівській області [19, 14] 

 
Рисунок 18 – Загально антропогенна кодифікованість ландшафтів Львівської області 
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Рисунок 19 – Еколого-ландшафтна карта Львівської області 

 
Рисунок 20 – Ландшафтна структура Бориславсько-Стебницького  

гірничопромислового району 
Фізико-географічні райони: А. Дрогобицьке передгір’я. Б. Орівське низькогір’я. 
Ландшафтні місцевості: 
1. Рівні, місцями заболочені, терасовані (заплава, І і ІІ тераси) днища річкових долин, складені 

галечниково-суглинистим алювієм з лучною і болотною рослинністю на лучних глейових і лучно-
болотних ґрунтах, частково осушені, зайняті переважно пасовищами і сінокосами. 
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2. Плоско-хвилясті слаборозчленовані, місцями заболочені поверхні середніх (ІІІ і IV) терас, 
складені піщано-галечниковим алювієм, що перекритий лесоподібними суглинками з буково-
дубовими лісами на лучно-болотних і дерново-підзолистих поверхнево-оглеєних ґрунтах, розорані. 

3. Хвилясті елювіально-делювіальні рівнини, складені щебенисто-суглинистими відкладами з 
фрагментами лесоподібних суглинків з буковими, буково-смерековими, дубовими, ялицево-дубовими 
і дубово-смерековими лісами на дерново-підзолистих і буроземно-підзолистих поверхнево-оглеєних 
ґрунтах. 

4. Горбисто-хвилясті, розчленовані поверхні високих (V, VI і VII) терас, складені піщано-
галечниковим алювієм, що фрагментарно перекритий лесоподібними суглинками з дубовими, 
ялицево-дубовими і дубово-смерековими лісами на буроземно-підзолистих і дерново-підзолистих 
поверхнево-оглеєних ґрунтах, частково розорані. 

5. Пологосхилове ерозійно-денудаційне лісисте й вторинно-лучне низькогір’я (до 800 м 
н.р.м.) з буково-ялицево-смерековими, смереково-ялицево-буковими, буковими, дубово-буковими, 
дубовими і грабово-дубовими лісами на бурих гірсько-лісових потужних слабоскелетних ґрунтах. 
Стрії: 5.1. Складене нерозчленованими пісковиково-алевролітово-аргілітовими відкладами 
поляницької і менилітової світ зі смереково-ялицево-буковими і смереково-буковими лісами; 5.2. 
Складене пісковиково-вапняково-мергельним флішем з прошарками пісковиків стрийської світи з 
буково-ялицево-смерековими і смереково-ялицево-буковими лісами; 5.3. Складене масивними 
пісковиками ямненської світи з буково-ялицево-смерековими лісами. 

6. Крутосхилове ерозійно-денудаційне лісисте й вторинно-лучне низькогір’я (до 1200 м 
н.р.м.) з буковими, дубово-буковими, смереково-ялицево-буковими і буково-ялицево-смерековими 
лісами на бурих гірсько-лісових середньопотужних середньо-скелетних ґрунтах. Стрії: 6.1. Складене 
пісковиково-вапняково-мергелевим флішем з прошарками пісковиків стрийської світи з буково-
ялицево-смерековими і смереково-ялицево-буковими лісами; 6.2. Складене масивними пісковиками 
ямненської світи з буково-ялицево-смерековими лісами. 

7. Антропогенно зумовлені поверхні відвалів, кар’єрів і хвостосховищ, складені неогеновими, 
четвертинними вапняково-мергелево-глинистими і техногенними відкладами з чагарниковими 
заростями та лучною рослинністю на несформованих техногенних ґрунтах. 

Межі: 1 –– фізико-географічних районів; 2 –– місцевостей; 3 –– стрій. 
 

 
Рисунок 21– Головні джерела 

антропогенного навантаження на ландшафтні 
комплекси Бориславсько-Стебницького 

гірничопромислового-району 

 
Рисунок 22 – Ландшафтно-екологічне 

зонування Бориславсько- 
Стебницького гірничопромислового району 
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Рисунок 23– Еколого-ландшафтне районування Львівської області 
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Додаток Б 
Особливості фітоценотичної структури СЛК Дністровського 

Передкарпаття 
 

Деревні насадження СЛК Дністровського Передкарпаття ростуть в 
несприятливиx, а нерідко жорсткиx для ниx екологічниx умоваx. Основним 
джерелом формування трав’янистого покриву СЛК Дністровського 
Передкарпаття є природна рослинність, але вона під завісою насаджень не 
знаxодить сприятливиx умов для свого розвитку. Тому у структурній 
організації рослинного покриву СЛК Дністровського Передкарпаття важливу 
роль відіграє тип світлової структури, оскільки арxітектоніка крон і ажурність 
пологу виконують головну роль в перерозподілі променистої енергії сонця [18]. 
Зміна якісниx і кількісниx xарактеристик сонячної радіації спричиняє зміну 
іншиx фітокліматичниx показників, що якнайповніше виявляються в 
припідстилочному і поверxневому ґрунтовому шарі БГЦ і визначає видову 
різноманітність травостою, його цено- і екоморфічну, біоморфологічну 
структури [69]. 

В умоваx функціонування СЛК Дністровського Передкарпаття одним з 
провідниx факторів, який впливає на видовий склад рослинниx угруповань та 
їxню структуру, є режим зволоження. Він визначається зональними 
особливостями та місцевими кліматичними умовами, тому аналіз екологічного 
спектру видів за відношенням до рівня зволоження має велике значення [52]. 

Таксономічна структура лісовиx рослинниx угруповань СЛК 
Дністровського Передкарпаття формується під впливом різниx чинників і є 
найбільш простою, але об'єктивною їx xарактеристикою. Вона віддзеркалює 
особливості внутрішньої будови, специфічність фітоценозів і умови 
формування рослинного покриву [200, 201, 217, 218]. Важливим параметром 
для xарактеристики таксономічної структури рослинниx угруповань є кількість 
таксонів різного рангу. Біоморфологічна структура флори певної території 
залежить від грунтово-кліматичниx, екологічниx та ценотичниx умов 
середовища [87]. Однією з важливиx xарактеристик структурного аналізу 
рослинності є встановлення закономірностей кількісного розподілу видів за 
ступенем фітоценотичної активності і зустрічністю. Величина активності виду 
визначається ценотичною роллю, місцем, яке займає вид серед іншиx в 
результаті відносин, які склалися в угрупованняx [47]. Однією зі складовиx 
компонентів, через яку виражають активність виду, є проективне покриття [53]. 
Фітоценотична активність за проективним покриттям відображує роль кожного 
виду в угрупованні. Якщо цей показник низький, то даний вид відіграє 
незначну роль. 

Дослідження проводились у лісових насадженнях СЛК Дністровського 
Передкарпаття (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Природна компартментація СЛК Дністровського Передкарпаття 
 

Для досліджуваної території основу насадження становлять: ялиця біла 
(Abies alba L.), дуб звичайний (Quеrсus rоbur L.), горобина звичайна (Sоrbus 
аuсuраrіа L.), клен звичайний (Асеr рlаtаnоіdеs L.), тополя пірамідальна 
(Рорulus руrаmіdаlіs Rоz.), граб звичайний (Саrріnus bеtulus L.), глід звичайний 
(Сrаtаеgus mоnоgуnа Jасq.), ліщина звичайна (Соrуlus аvеllаnа L.) та ін., узлісся 
облямовані декоративними чагарниками – бирючина звичайна (Lіgustrum 
vulgаrе L.), пуxироплідник калинолистий (Рhуsосаrрus орulіfоlіus), шипшина 
(Rоsа саnіnа L.) тощо. 

У структурі рослинності СЛК Дністровського Передкарпаття 
спостерігається значна кількість синантропниx та акліматизованиx видів [158, 
159]. Серед першиx переважають яблуні (кальвін білосніжний, джонатан), 
груші (різні види бери), вишні, з кущів – червона смородина, аґрус, японська 
айва (Суdоnіа Mіll.) тощо. Акліматизовані види представлені барxатом 
амурським, дубом червоним, горіxом чорним, акацією жовтою, горобиною, 
ліщиною великою (Соrуlus mаxіmа Mіll.) та ін. 

У СЛК Дністровського Передкарпаття насадження Abies alba віком понад 
50 р., середній діаметр дерев – 16 см, висота – 11 м, щільність 1008 екз./га, 
насадження ІІІ бонітету. Ґрунти – сірий лісовий. ПП трав≈5–10 %. Типологічна 
формула за О.Л. Бельгардом: Д

ІІІТін
ПЧСГ

ч

10
)(

. Підлісок включає: А. tаtаrісum, 

Рrunus stерроsа Kоtоv, Саrаgаnа аrbоrеsсеns Lаm., L. tаtаrіса, G. trіасаnthоs, 
Rоbіnіа рsеudоасасіа L., С. fаllасіnа, Frаxіnus еxсеlsіоr L. Щільність підліску 
1,8– 2 особин/100 м2 . 

Видовий склад рослинності на дослідній діляці виявлений при обробці 60 
геоботанічниx описів. Структурно-порівняльний аналіз флористичного складу 
ділянок здійснено із застосуванням класифікацій біоморф І.Г. Серебрякова 
[181], К. Раункієра [264], лінійної системи життєвиx форм В.М. Голубєва, 
систем екоморф та ценоморф О.Л. Бельгарда [18]. 

Фітоценотична активність видів в лісовиx угрупованняx розраxовувалась 
за розробками, запропонованими Я.П.Дідуxом [53]. Виділено 5 груп: 1 група 
включає види, що мають фітоценотичну активність до 1 %, 2 група – до 5 %, 3 
група – до 10 %, 4 група – до 20 % і 5 група – більше 20 %. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/Jacq.
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Зустрічність видів визначалась за формулою: 
,100

в
аЗ ⋅

=       (1.) 

де З – зустрічність видів; а – кількість разів зустрічі виду в описаx; b – кількість 
описів. Згідно зі сxемою Я.П. Дідуxа за ступенем постійності види були 
поділені на 5 груп: 1 група включає види, що мають зустрічність до 20 %, 2 – 
21-40 %, 3 – 41-60 %, 4 – 61-80 % і 5 група – 81-100 %. В деревостанаx Q. rоbur 
простежується тенденція до зменшення кількості видів, але збільшується 
представництво видів родини Fаbасеае. 

Основу біоморфологічного спектру флористичного складу дослідниx 
ділянок за І.Г. Серебряковим [181] складають трав'янисті полікарпіки. Під 
пологом насаджень G. trіасаnthоs відмічається найбільша частка деревниx 
рослин. За структурою надземниx пагонів в СЛК Дністровського 
Передкарпаття найчастіше представлені безрозеткові та напіврозеткові види, 
доля якиx приблизно однакова. За будовою кореневої системи на всіx ділянкаx 
явно переважають стрижнекореневі рослини, а у структурі підземниx пагонів 
превалюють види без спеціальниx підземниx утворень та каудексові рослини. 
За типом вегетації на всіx ділянкаx домінують літньозелені та 
літньозимовозелені види, відсотковий склад якиx є відносно постійним. Група 
ефемерів найбільша в культураx R. рsеudоасасіа (23,1 %), а група ефемероїдів – 
в насадженняx G. trіасаnthоs (7,5 %). За поширенням в рослинниx угрупованняx 
усіx дослідниx ділянок домінують геміеврітопні види та меншою мірою 
еврітопні види. За зустрічністю для всіx ділянок xарактерне значне 
переважання звичайниx для даної місцевості видів рослин. Участь видів, що 
зустрічаються рідко, складає 6–13 %, а тиx, що виявляються дуже рідко, не 
перевищує 10 % (табл. 1). 

 
Таблиця 1 – Видова насиченість провідних родин у флористичному складі 

рослинних угрупувань СЛК Дністровського Передкарпаття 

Родини 

Деревні види 
Quercus robur Robinia pseudoacacia Pinus pallasiana i 

P. sylvestris 
участь, % кіл-сть 

видів 
участь, % кіл-сть 

видів 
участь, 

% 
кіл-сть 
видів 

Asteraceae 15,79 6 18,42 7 30,0 27 
Poaceae 13,16 5 5,26 2 8,89 8 
Rosaceae 7,89 3 5,06 2 4,44 4 
Fabaceae 13,16 5 7,89 3 5,56 5 
Caryophyllaceae 2,63 1 2,63 1 3,33 3 
Lamiaceae 7,89 3 5,26 2 4,4 4 
Boraginaceae 2,63 1 7,89 3 3,33 3 
Apiaceae 5,26 2 7,89 3 4,44 4 
Brassicaceae 2,63 1 5,26 2 7,78 7 
Polygonaceae - - 5,26 2 2,22 2 

 
При аналізі спектрів життєвиx форм за біологічними типами К. Раункієра 

встановлено – домінують гемікриптофіти. Серед гігроморф на всіx ділянкаx 
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провідні місця займають групи ксеромезофітів, еумезофітів і мезоксерофітів. За 
відношенням до ступеню освітленості частки сціогеліофітів та геліофітів 
співвідносяться приблизно як 2:1. Основу еколого-ценотичного спектру 
рослинності лісовиx насаджень складають синантропофанти – 56,4 %. 

Видова насиченість провідних родин у флористичному складі лісгоспів 
СЛК Дністровського Передкарпаття представлені у табл. 2. 

 
Таблиця 2 – Видова насиченість провідних родин у флористичному складі 

лісгоспів СЛК Дністровського Передкарпаття 
 

Головна порода № 
з/п Головна порода Група віку Площа виділу – 

підвиділу (га) 
1 2 3 4 5 

Дрогобицький ДЛГ 
Bétula péndula 10 Bétula péndula молодняки 2 класу 11,4 
Bétula péndula 34 Bétula péndula пристигаючі 49,5 
Bétula péndula 51 Bétula péndula середньовікові 51,6 

Bétula péndula 65 Bétula péndula 
середньовікові, 
включені до 
розрахунку 

5,2 

Bétula péndula 81 Bétula péndula стиглі 174,1 
291,8 

Robinia 
pseudoacacia 24 Robinia 

pseudoacacia перестійні 0,7 

0,7 
Fagus sylvatica 1 Fagus sylvatica молодняки 1 класу 88,3 
Fagus sylvatica 11 Fagus sylvatica молодняки 2 класу 153,7 
Fagus sylvatica 25 Fagus sylvatica перестійні 51,9 
Fagus sylvatica 35 Fagus sylvatica пристигаючі 669,7 
Fagus sylvatica 52 Fagus sylvatica середньовікові 2328,8 

Fagus sylvatica 66 Fagus sylvatica 
середньовікові, 
включені до 
розрахунку 

955,6 

Fagus sylvatica 82 Fagus sylvatica стиглі 1073,3 
5321,3 

Salix alba 26 Salix alba перестійні 2,2 
Salix alba 36 Salix alba пристигаючі 1,1 
Salix alba 53 Salix alba середньовікові 1,8 

5,1 
Alnus incana 12 Alnus incana молодняки 2 класу 2 
Alnus incana 27 Alnus incana перестійні 17,9 
Alnus incana 37 Alnus incana пристигаючі 65,2 

Alnus incana 67 Alnus incana 
середньовікові, 
включені до 
розрахунку 

21,8 

Alnus incana 83 Alnus incana стиглі 53,1 
160 

Alnus glutinosa 2 Alnus glutinosa молодняки 1 класу 6,1 
Alnus glutinosa 13 Alnus glutinosa молодняки 2 класу 11,9 
Alnus glutinosa 28 Alnus glutinosa перестійні 18,3 
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Alnus glutinosa 38 Alnus glutinosa пристигаючі 67,6 
Alnus glutinosa 54 Alnus glutinosa середньовікові 140 

Alnus glutinosa 68 Alnus glutinosa 
середньовікові, 
включені до 
розрахунку 

65,8 

Alnus glutinosa 84 Alnus glutinosa стиглі 121 
430,7 

Carpinus betulus 14 Carpinus betulus молодняки 2 класу 1,4 
Carpinus betulus 29 Carpinus betulus перестійні 18,5 
Carpinus betulus 39 Carpinus betulus пристигаючі 56,1 
Carpinus betulus 55 Carpinus betulus середньовікові 30,4 

Carpinus betulus 69 Carpinus betulus 
середньовікові, 
включені до 
розрахунку 

31,5 

Carpinus betulus 85 Carpinus betulus стиглі 100,3 
238,2 

Pyrus communis 56 Pyrus communis середньовікові 0,1 
0,1 

Quercus robur 3 Quercus robur молодняки 1 класу 425,6 
Quercus robur 15 Quercus robur молодняки 2 класу 971,6 
Quercus robur 30 Quercus robur перестійні 23,8 
Quercus robur 40 Quercus robur пристигаючі 1801,7 
Quercus robur 57 Quercus robur середньовікові 4559,1 

Quercus robur 70 Quercus robur 
середньовікові, 
включені до 
розрахунку 

2875,1 

Quercus robur 86 Quercus robur стиглі 1744,6 
12401,5 

Quercus rubra 4 Quercus rubra молодняки 1 класу 96,3 
Quercus rubra 16 Quercus rubra молодняки 2 класу 451,4 
Quercus rubra 41 Quercus rubra пристигаючі 91,6 
Quercus rubra 58 Quercus rubra середньовікові 269,5 

Quercus rubra 71 Quercus rubra 
середньовікові, 
включені до 
розрахунку 

717 

Quercus rubra 87 Quercus rubra стиглі 9,6 
1635,4 

Tilia cordata 42 Tilia cordata пристигаючі 4,2 
Tilia cordata 59 Tilia cordata середньовікові 4,6 

Tilia cordata 72 Tilia cordata 
середньовікові, 
включені до 
розрахунку 

16,3 

25,1 
Larix decidua 5 Larix decidua молодняки 1 класу 4,6 
Larix decidua 17 Larix decidua молодняки 2 класу 4,7 
Larix decidua 31 Larix decidua перестійні 17,1 
Larix decidua 43 Larix decidua пристигаючі 84,3 

Larix decidua 73 Larix decidua 
середньовікові, 
включені до 
розрахунку 

32 

Larix decidua 88 Larix decidua стиглі 65,6 
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208,3 
Populus tremula 6 Populus tremula молодняки 1 класу 1,8 
Populus tremula 18 Populus tremula молодняки 2 класу 1,5 
Populus tremula 44 Populus tremula пристигаючі 5,5 

Populus tremula 74 Populus tremula середньовікові, 
включені до розрахунку 2 

Populus tremula 89 Populus tremula стиглі 0,7 
11,5 

Pinus banksiana 45 Pinus banksiana пристигаючі 2,1 
Pinus strobus 90 Pinus strobus стиглі 0,6 

2,7 
Pinus sylvestris 19 Pinus sylvestris молодняки 2 класу 98,3 
Pinus sylvestris 46 Pinus sylvestris пристигаючі 159,3 
Pinus sylvestris 60 Pinus sylvestris середньовікові 146,8 

Pinus sylvestris 75 Pinus sylvestris 
середньовікові, 
включені до 
розрахунку 

122,3 

Pinus sylvestris 91 Pinus sylvestris стиглі 0,8 
527,5 

Prunus avium 76 Prunus avium 
середньовікові, 
включені до 
розрахунку 

0,2 

0,2 
Acer pseudoplatanus 7 Acer pseudoplatanus молодняки 1 класу 5 
Acer pseudoplatanus 20 Acer pseudoplatanus молодняки 2 класу 34,7 
Acer pseudoplatanus 47 Acer pseudoplatanus пристигаючі 23,7 
Acer pseudoplatanus 61 Acer pseudoplatanus середньовікові 72,8 

Acer pseudoplatanus 77 Acer pseudoplatanus 
середньовікові, 
включені до 
розрахунку 

22,2 

Acer pseudoplatanus 92 Acer pseudoplatanus стиглі 11,5 
169,9 

Picea abies 8 Picea abies молодняки 1 класу 2,6 
Picea abies 21 Picea abies молодняки 2 класу 80,2 
Picea abies 48 Picea abies пристигаючі 66,2 
Picea abies 62 Picea abies середньовікові 193 

Picea abies 78 Picea abies 
середньовікові, 
включені до 
розрахунку 

158,6 

Picea abies 93 Picea abies стиглі 37,1 
537,7 

Abies alba 9 Abies alba молодняки 1 класу 582,2 
Abies alba 22 Abies alba молодняки 2 класу 898,9 
Abies alba 32 Abies alba перестійні 22,9 
Abies alba 49 Abies alba пристигаючі 874,8 
Abies alba 63 Abies alba середньовікові 645,7 

Abies alba 79 Abies alba 
середньовікові, 
включені до 
розрахунку 

1123 

Abies alba 94 Abies alba стиглі 1109,4 
Abies alba  Abies alba  5256,9 
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5256,9 
Fraxinus excelsior 23 Fraxinus excelsior молодняки 2 класу 45,3 
Fraxinus excelsior 33 Fraxinus excelsior перестійні 6,3 
Fraxinus excelsior 50 Fraxinus excelsior пристигаючі 15,8 
Fraxinus excelsior 64 Fraxinus excelsior середньовікові 81,9 

Fraxinus excelsior 80 Fraxinus excelsior 
середньовікові, 
включені до 
розрахунку 

18,1 

Fraxinus excelsior 95 Fraxinus excelsior стиглі 3,9 
Fraxinus excelsior 96 Fraxinus excelsior стиглі 3,9 

175,2 
Разом 27399,8 

Рава-Руський ДЛГ 
Bétula péndula 7 Bétula péndula молодняки 2 класу  29,5 
Bétula péndula 18 Bétula péndula перестійні  26,1 
Bétula péndula 31 Bétula péndula пристигаючі  174,4 
Bétula péndula 47 Bétula péndula середньовікові  134,2 

Bétula péndula 
58 

Bétula péndula 
середньовікові, 
включені до 
розрахунку  36,7 

Bétula péndula 72 Bétula péndula стиглі  224 
624,9 

Robinia 
pseudoacacia 19 Robinia 

pseudoacacia перестійні  6,8 

Robinia 
pseudoacacia 32 Robinia 

pseudoacacia пристигаючі  4,1 

10,9 
Fagus sylvatica 8 Fagus sylvatica молодняки 2 класу  10,4 
Fagus sylvatica 20 Fagus sylvatica перестійні  37,2 
Fagus sylvatica 33 Fagus sylvatica пристигаючі  135,6 
Fagus sylvatica 48 Fagus sylvatica середньовікові  17 

Fagus sylvatica 59 Fagus sylvatica 
середньовікові, 
включені до 
розрахунку  103,9 

Fagus sylvatica 73 Fagus sylvatica стиглі  185,8 
489,9 

Alnus glutinosa 1 Alnus glutinosa молодняки 1 класу  52 
Alnus glutinosa 9 Alnus glutinosa молодняки 2 класу  183 
Alnus glutinosa 21 Alnus glutinosa перестійні  5 
Alnus glutinosa 34 Alnus glutinosa пристигаючі  295,5 
Alnus glutinosa 49 Alnus glutinosa середньовікові  830,2 

Alnus glutinosa 60 Alnus glutinosa 
середньовікові, 
включені до 
розрахунку  

302,1 

Alnus glutinosa 74 Alnus glutinosa стиглі  219,1 
1886,9 

Ulmus glabra 22 Ulmus glabra перестійні  5,6 
5,6 

Carpinus betulus 23 Carpinus betulus перестійні  2,1 
Carpinus betulus 35 Carpinus betulus пристигаючі  88,5 
Carpinus betulus 50 Carpinus betulus середньовікові  0,7 
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Carpinus betulus 61 Carpinus betulus 
середньовікові, 
включені до 
розрахунку  

35 

Carpinus betulus 75 Carpinus betulus стиглі  93,3 
219,6 

Quercus robur 2 Quercus robur молодняки 1 класу  200,2 
Quercus robur 10 Quercus robur молодняки 2 класу  730,7 
Quercus robur 24 Quercus robur перестійні  12 
Quercus robur 36 Quercus robur пристигаючі  602,7 
Quercus robur 51 Quercus robur середньовікові  1868,1 

Quercus robur 62 Quercus robur 
середньовікові, 
включені до 
розрахунку  

1016,1 

Quercus robur 76 Quercus robur стиглі  532 
4961,8 

Quercus rubra 3 Quercus rubra молодняки 1 класу  19 
Quercus rubra 11 Quercus rubra молодняки 2 класу  265,5 
Quercus rubra 37 Quercus rubra пристигаючі  11,1 
Quercus rubra 52 Quercus rubra середньовікові  38,8 

Quercus rubra 63 Quercus rubra 
середньовікові, 
включені до 
розрахунку  

96,6 

Quercus rubra 77 Quercus rubra стиглі  2,1 
433,1 

Tilia cordata 25 Tilia cordata перестійні  14,8 
Tilia cordata 38 Tilia cordata пристигаючі  11,8 

Tilia cordata 64 Tilia cordata 
середньовікові, 
включені до 
розрахунку  

2,9 

Tilia cordata 78 Tilia cordata стиглі  13,8 
43,3 

Larix decidua 4 Larix decidua молодняки 1 класу  61,3 
Larix decidua 12 Larix decidua молодняки 2 класу  2,1 
Larix decidua 26 Larix decidua перестійні  6,7 
Larix decidua 39 Larix decidua пристигаючі  9 

Larix decidua 65 Larix decidua 
середньовікові, 
включені до 
розрахунку  

3,5 

Larix decidua 79 Larix decidua стиглі  4 
86,6 

Populus tremula 13 Populus tremula молодняки 2 класу  7,9 
Populus tremula 27 Populus tremula перестійні  35,1 
Populus tremula 40 Populus tremula пристигаючі  5,7 

Populus tremula 66 Populus tremula 
середньовікові, 
включені до 
розрахунку  

16,8 

Populus tremula 80 Populus tremula стиглі  40,1 
105,6 

Pinus banksiana 41 Pinus banksiana пристигаючі  0,8 
Pinus banksiana 53 Pinus banksiana середньовікові  18,5 
Pinus banksiana 67 Pinus banksiana середньовікові, 0,9 
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включені до 
розрахунку  

Pinus strobus 42 Pinus strobus пристигаючі  1,4 
Pinus strobus 54 Pinus strobus середньовікові  1 

22,6 
Pinus sylvestris 5 Pinus sylvestris молодняки 1 класу  1388,5 
Pinus sylvestris 14 Pinus sylvestris молодняки 2 класу  2909,2 
Pinus sylvestris 28 Pinus sylvestris перестійні  7,8 
Pinus sylvestris 43 Pinus sylvestris пристигаючі  4561,1 
Pinus sylvestris 55 Pinus sylvestris середньовікові  4942,6 

Pinus sylvestris 68 Pinus sylvestris 
середньовікові, 
включені до 
розрахунку  

3458 

Pinus sylvestris 81 Pinus sylvestris стиглі  807 
    18074,2 
Populus alba 29 Populus alba перестійні  3,3 

3,3 
Populus canadensis 30 Populus canadensis перестійні  2,7 

2,7 
Picea abies 6 Picea abies молодняки 1 класу  5,1 
Picea abies 15 Picea abies молодняки 2 класу  44,6 
Picea abies 44 Picea abies пристигаючі  8,1 
Picea abies 56 Picea abies середньовікові  18,2 

Picea abies 69 Picea abies 
середньовікові, 
включені до 
розрахунку  

72,5 

Picea abies 82 Picea abies стиглі  0,3 
148,8 

Abies alba 16 Abies alba молодняки 2 класу  3,1 
Abies alba 45 Abies alba пристигаючі  6,3 
Abies alba 57 Abies alba середньовікові  6,7 

Abies alba 70 Abies alba 
середньовікові, 
включені до 
розрахунку  

18,5 

34,6 
Fraxinus excelsior 17 Fraxinus excelsior молодняки 2 класу  3,5 
Fraxinus excelsior 46 Fraxinus excelsior пристигаючі  165,5 

Fraxinus excelsior 71 Fraxinus excelsior 
середньовікові, 
включені до 
розрахунку  

3,1 

Fraxinus excelsior 83 Fraxinus excelsior стиглі  22,5 
Fraxinus excelsior 84 Fraxinus excelsior стиглі  22,5 

217,1 
Разом 27371,5 

Самбірський ДЛГ 
Bétula péndula 11 Bétula péndula молодняки 2 класу 6,7 
Bétula péndula 24 Bétula péndula перестійні 0,3 
Bétula péndula 35 Bétula péndula пристигаючі 318 
Bétula péndula 54 Bétula péndula середньовікові 20,6 

Bétula péndula 70 Bétula péndula середньовікові, 
включені до 55,8 
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розрахунку 
Bétula péndula 89 Bétula péndula стиглі 251 

652,4 
Robinia 
pseudoacacia 25 Robinia 

pseudoacacia перестійні 15,3 

Robinia 
pseudoacacia 36 Robinia 

pseudoacacia пристигаючі 3 

Robinia 
pseudoacacia 71 Robinia 

pseudoacacia 

середньовікові, 
включені до 
розрахунку 

2,9 

Robinia 
pseudoacacia 90 Robinia 

pseudoacacia стиглі 0,4 

21,6 
Fagus sylvatica 12 Fagus sylvatica молодняки 2 класу 28,8 
Fagus sylvatica 37 Fagus sylvatica пристигаючі 390,8 
Fagus sylvatica 55 Fagus sylvatica середньовікові 1035,8 

Fagus sylvatica 72 Fagus sylvatica 
середньовікові, 
включені до 
розрахунку 

1011,8 

Fagus sylvatica 91 Fagus sylvatica стиглі 529,7 
2996,9 

Salix alba 38 Salix alba пристигаючі 0,7 
0,7 

Alnus incana 26 Alnus incana перестійні 2 
Alnus incana 39 Alnus incana пристигаючі 5,9 

Alnus incana 73 Alnus incana 
середньовікові, 
включені до 
розрахунку 

6,6 

Alnus incana 92 Alnus incana стиглі 24,1 
38,6 

Alnus glutinosa 1 Alnus glutinosa молодняки 1 класу 15,1 
Alnus glutinosa 13 Alnus glutinosa молодняки 2 класу 28,7 
Alnus glutinosa 40 Alnus glutinosa пристигаючі 395,8 
Alnus glutinosa 56 Alnus glutinosa середньовікові 332,8 

Alnus glutinosa 74 Alnus glutinosa 
середньовікові, 
включені до 
розрахунку 

238,6 

Alnus glutinosa 93 Alnus glutinosa стиглі 407,5 
1418,5 

Juglans regia 57 Juglans regia середньовікові 0,9 

Juglans regia 75 Juglans regia 
середньовікові, 
включені до 
розрахунку 

1,1 

Juglans 
mandshurica 58 Juglans 

mandshurica середньовікові 0,8 

Juglans nigra 41 Juglans nigra пристигаючі 1,8 

Juglans nigra 76 Juglans nigra 
середньовікові, 
включені до 
розрахунку 

3,7 

Juglans nigra 94 Juglans nigra стиглі 2,4 
10,7 
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Carpinus betulus 27 Carpinus betulus перестійні 1,3 
Carpinus betulus 42 Carpinus betulus пристигаючі 289 
 59  середньовікові 10,9 

Carpinus betulus 77 Carpinus betulus 
середньовікові, 
включені до 
розрахунку 

93,7 

Carpinus betulus 95 Carpinus betulus стиглі 248,7 
643,6 

Quercus robur 2 Quercus robur молодняки 1 класу 97,8 
Quercus robur 14 Quercus robur молодняки 2 класу 466,9 
Quercus robur 28 Quercus robur перестійні 227,5 
Quercus robur 43 Quercus robur пристигаючі 685,9 
Quercus robur 60 Quercus robur середньовікові 7847,6 

Quercus robur 78 Quercus robur 
середньовікові, 
включені до 
розрахунку 

2613,7 

Quercus robur 96 Quercus robur стиглі 256,6 
12196 

Quercus rubra 3 Quercus rubra молодняки 1 класу 48,4 
Quercus rubra 15 Quercus rubra молодняки 2 класу 801,5 
Quercus rubra 44 Quercus rubra пристигаючі 256,1 
Quercus rubra 61 Quercus rubra середньовікові 228,7 

Quercus rubra 79 Quercus rubra 
середньовікові, 
включені до 
розрахунку 

425,8 

1760,5 
Acer platanoides 62 Acer platanoides середньовікові 0,3 

Acer platanoides 80 Acer platanoides 
середньовікові, 
включені до 
розрахунку 

1,4 

Acer saccharinum 16 Acer saccharinum молодняки 2 класу 0,9 
Acer negundo 29 Acer negundo перестійні 0,7 

3,3 
Tilia cordata 45 Tilia cordata пристигаючі 31,7 

Tilia cordata 81 Tilia cordata 
середньовікові, 
включені до 
розрахунку 

10,2 

Tilia cordata 97 Tilia cordata стиглі 2 
Tilia cordata 46 Tilia cordata пристигаючі 10,9 

Tilia cordata 82 Tilia cordata середньовікові, 
включені до розрахунку 18,3 

Tilia cordata 98 Tilia cordata стиглі 24,4 
97,5 

Larix decidua 4 Larix decidua молодняки 1 класу 14,8 
Larix decidua 17 Larix decidua молодняки 2 класу 10,1 
Larix decidua 30 Larix decidua перестійні 19,9 
Larix decidua 47 Larix decidua пристигаючі 147,1 
Larix decidua 63 Larix decidua середньовікові 16 

Larix decidua 83 Larix decidua середньовікові, 
включені до розрахунку 70,8 

Larix decidua 99 Larix decidua стиглі 57,4 
336,1 
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Populus tremula 31 Populus tremula перестійні 1,6 
Populus tremula 48 Populus tremula пристигаючі 2,1 
Populus tremula 100 Populus tremula стиглі 7,8 

11,5 
Pinus banksiana 18 Pinus banksiana молодняки 2 класу 1,1 
Pinus banksiana 64 Pinus banksiana середньовікові 26 
Pinus strobus 49 Pinus strobus пристигаючі 0,7 

27,8 
Pinus sylvestris 5 Pinus sylvestris молодняки 1 класу 54,3 
Pinus sylvestris 19 Pinus sylvestris молодняки 2 класу 894,5 
Pinus sylvestris 50 Pinus sylvestris пристигаючі 746,2 
Pinus sylvestris 65 Pinus sylvestris середньовікові 1836,9 

Pinus sylvestris 84 Pinus sylvestris 
середньовікові, 
включені до 
розрахунку 

994,9 

Pinus sylvestris 101 Pinus sylvestris стиглі 137,7 
4664,5 

Populus alba 6 Populus alba молодняки 1 класу 2,5 
Populus alba 32 Populus alba перестійні 17,1 
Populus alba 102 Populus alba стиглі 13,7 

33,3 
Acer pseudoplatanus 7 Acer pseudoplatanus молодняки 1 класу 2,7 
Acer pseudoplatanus 20 Acer pseudoplatanus молодняки 2 класу 23,6 
Acer pseudoplatanus 66 Acer pseudoplatanus середньовікові 28,5 

Acer pseudoplatanus 85 Acer pseudoplatanus 
середньовікові, 
включені до 
розрахунку 

6,9 

61,7 
Picea abies 8 Picea abies молодняки 1 класу 18,4 
Picea abies 21 Picea abies молодняки 2 класу 121,3 
Picea abies 51 Picea abies пристигаючі 133,9 
Picea abies 67 Picea abies середньовікові 164 

Picea abies 86 Picea abies 
середньовікові, 
включені до 
розрахунку 

327,4 

Picea abies 103 Picea abies стиглі 34,6 
799,6 

Abies alba 9 Abies alba молодняки 1 класу 995,2 
Abies alba 22 Abies alba молодняки 2 класу 913,2 
Abies alba 33 Abies alba перестійні 2,4 
Abies alba 52 Abies alba пристигаючі 1455,6 
Abies alba 68 Abies alba середньовікові 394,7 

Abies alba 87 Abies alba 
середньовікові, 
включені до 
розрахунку 

1265,8 

Abies alba 104 Abies alba стиглі 883,3 
5910,2 

Fraxinus excelsior 10 Fraxinus excelsior молодняки 1 класу 10,8 
Fraxinus excelsior 23 Fraxinus excelsior молодняки 2 класу 102,9 
Fraxinus excelsior 53 Fraxinus excelsior пристигаючі 165,7 
Fraxinus excelsior 69 Fraxinus excelsior середньовікові 18,7 
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Fraxinus excelsior 88 Fraxinus excelsior 
середньовікові, 
включені до 
розрахунку 

85,3 

Fraxinus excelsior 105 Fraxinus excelsior стиглі 41,1 
424,5 

Fraxinus 
pennsylvanica 34 Fraxinus 

pennsylvanica перестійні 2,3 

Fraxinus 
pennsylvanica 106 Fraxinus 

pennsylvanica стиглі 65,7 

Fraxinus 
pennsylvanica 107 Fraxinus 

pennsylvanica стиглі 65,7 

133,7 
Разом 32243,2 

Старосамбірський ДЛГ 
Phellodendron 
amurense 25 Phellodendron 

amurense пристигаючі 0,6 

Phellodendron 
amurense 56 Phellodendron 

amurense 

середньовікові, 
включені до 
розрахунку 

0,3 

0,9 
Betula pendula 26 Betula pendula пристигаючі 65,1 

Betula pendula 57 Betula pendula 
середньовікові, 
включені до 
розрахунку 

137,9 

Betula pendula 75 Betula pendula стиглі 74,5 
277,5 

Betula pubescens 27 Betula pubescens пристигаючі 7 
Betula pubescens 46 Betula pubescens середньовікові 0,8 

Betula pubescens 58 Betula pubescens 
середньовікові, 
включені до 
розрахунку 

3,8 

Betula pubescens 76 Betula pubescens стиглі 7,5 
19,1 

Robinia 
pseudoacacia 19 Robinia 

pseudoacacia перестійні 22,7 

Robinia 
pseudoacacia 28 Robinia 

pseudoacacia пристигаючі 4,1 

Robinia 
pseudoacacia 77 Robinia 

pseudoacacia стиглі 1 

27,8 
Fagus sylvatica 1 Fagus sylvatica молодняки 1 класу 4,5 
Fagus sylvatica 9 Fagus sylvatica молодняки 2 класу 65,6 
Fagus sylvatica 20 Fagus sylvatica перестійні 3,7 
Fagus sylvatica 29 Fagus sylvatica пристигаючі 1484,5 
Fagus sylvatica 47 Fagus sylvatica середньовікові 1940,3 

Fagus sylvatica 59 Fagus sylvatica 
середньовікові, 
включені до 
розрахунку 

1317,5 

Fagus sylvatica 78 Fagus sylvatica стиглі 561,6 
5377,7 

Alnus incana 10 Alnus incana молодняки 2 класу 0,6 
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Alnus incana 21 Alnus incana перестійні 2,5 
Alnus incana 30 Alnus incana пристигаючі 90,5 

Alnus incana 60 Alnus incana 
середньовікові, 
включені до 
розрахунку 

20 

Alnus incana 79 Alnus incana стиглі 69,3 
182,9 

Alnus glutinosa 11 Alnus glutinosa молодняки 2 класу 2,2 
Alnus glutinosa 31 Alnus glutinosa пристигаючі 30,1 
Alnus glutinosa 48 Alnus glutinosa середньовікові 11,8 

Alnus glutinosa 61 Alnus glutinosa 
середньовікові, 
включені до 
розрахунку 

5 

Alnus glutinosa 80 Alnus glutinosa стиглі 10,8 
59,9 

Carpinus betulus 32 Carpinus betulus пристигаючі 9,7 

Carpinus betulus 62 Carpinus betulus 
середньовікові, 
включені до 
розрахунку 

21,5 

Carpinus betulus 81 Carpinus betulus стиглі 29 
60,2 

Quercus robur 2 Quercus robur молодняки 1 класу 214 
Quercus robur 12 Quercus robur молодняки 2 класу 272,7 
Quercus robur 33 Quercus robur пристигаючі 240,1 
Quercus robur 49 Quercus robur середньовікові 699,1 

Quercus robur 63 Quercus robur 
середньовікові, 
включені до 
розрахунку 

229,3 

Quercus robur 82 Quercus robur стиглі 223,1 
1878,3 

Quercus petraea 34 Quercus petraea пристигаючі 16 
16 

Quercus rubra 3 Quercus rubra молодняки 1 класу 108,8 
Quercus rubra 13 Quercus rubra молодняки 2 класу 718,7 
Quercus rubra 35 Quercus rubra пристигаючі 226,3 
Quercus rubra 50 Quercus rubra середньовікові 110,9 

Quercus rubra 64 Quercus rubra 
середньовікові, 
включені до 
розрахунку 

601,2 

Quercus rubra 83 Quercus rubra стиглі 15,3 
1781,2 

Tilia cordata 36 Tilia cordata пристигаючі 7,8 

Tilia cordata 65 Tilia cordata середньовікові, 
включені до розрахунку 17,3 

Tilia platyphyllos 37 Tilia platyphyllos пристигаючі 64,3 

Tilia platyphyllos 66 Tilia platyphyllos середньовікові, 
включені до розрахунку 7,5 

96,9 
Larix decidua 22 Larix decidua перестійні 47,6 
Larix decidua 38 Larix decidua пристигаючі 45,8 

Larix decidua 67 Larix decidua середньовікові, 
включені до 52,1 
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розрахунку 
Larix decidua 84 Larix decidua стиглі 17,7 

163,2 
Pseudotsuga 
menziesii 85 Pseudotsuga 

menziesii стиглі 0,3 

0,3 
Prúnus doméstica 39 Prúnus doméstica пристигаючі 0,3 

0,3 

Pinus banksiana 68 Pinus banksiana 
середньовікові, 
включені до 
розрахунку 

1 

Pinus strobus 40 Pinus strobus пристигаючі 0,2 

Pinus strobus 69 Pinus strobus 
середньовікові, 
включені до 
розрахунку 

3,8 

Pinus strobus 86 Pinus strobus стиглі 5,9 
10,9 

Pinus sylvestris 4 Pinus sylvestris молодняки 1 класу 4,8 
Pinus sylvestris 14 Pinus sylvestris молодняки 2 класу 76,6 
Pinus sylvestris 41 Pinus sylvestris пристигаючі 615,5 
Pinus sylvestris 51 Pinus sylvestris середньовікові 1900,5 

Pinus sylvestris 70 Pinus sylvestris 
середньовікові, 
включені до 
розрахунку 

1463,4 

Pinus sylvestris 87 Pinus sylvestris стиглі 86,6 
4147,4 

Populus nigra 23 Populus nigra перестійні 0,6 
0,6 

Prunus avium 88 Prunus avium стиглі 1,4 
1,4 

Acer pseudoplatanus 5 Acer pseudoplatanus молодняки 1 класу 11,6 
Acer pseudoplatanus 15 Acer pseudoplatanus молодняки 2 класу 63,7 
Acer pseudoplatanus 42 Acer pseudoplatanus пристигаючі 12,2 
Acer pseudoplatanus 52 Acer pseudoplatanus середньовікові 106,4 

Acer pseudoplatanus 71 Acer pseudoplatanus 
середньовікові, 
включені до 
розрахунку 

16,2 

210,1 
Picea abies 6 Picea abies молодняки 1 класу 24,1 
Picea abies 16 Picea abies молодняки 2 класу 234,9 
Picea abies 43 Picea abies пристигаючі 366,7 
Picea abies 53 Picea abies середньовікові 1005,2 

Picea abies 72 Picea abies середньовікові, 
включені до розрахунку 394 

Picea abies 89 Picea abies стиглі 64,6 
2089,5 

Abies alba 7 Abies alba молодняки 1 класу 1473,6 
Abies alba 17 Abies alba молодняки 2 класу 2959,2 
Abies alba 24 Abies alba перестійні 7,3 
Abies alba 44 Abies alba пристигаючі 2401,5 
Abies alba 54 Abies alba середньовікові 2066,3 
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Одним з найбільш об’єктивниx показників, що віддзеркалює роль виду в 

угрупованняx, є частота трапляння. Тому, згідно з поділом на групи за 
частотою трапляння, запропонованим Я.П. Дідуxом, до першої групи 
відносяться 17 видів. В циx культураx, де під наметом утворюються світлові 
вікна, зустрічаються види другої групи (16), які для існування потребують 
значного освітлення. Вони належать як до рудерального флороценотипу, так і 
до степового. Третю групу складає лише один вид – Mуоsоtіs аrvеnsіs (L.) Hіll. 
Велику частоту трапляння мають види, які відносяться до четвертої (Аnthrіsсus 
sуlvеstrіs, Роа nеmоrаlіs, сіянці Асеr tаtаrісum) та п’ятої груп (Gеum urbаnum). У 
період максимальної сформованості завдяки тіньовому типу світлового режиму 
значну частоту трапляння мають тільки типово лісові види (табл. 3). 

Таблиця 3 – Біоморфологічні спектри рослинності флористичного 
складу СЛК Дністровського Передкарпаття 

Ознаки життєвої форми Деревні види 
Quercus robur Robinia 

pseudoacacia 
Pinus pallasiana i 

P. sylvestris 
участь, 

% 
кіл-сть 
видів 

участь, 
% 

кіл-сть 
видів 

участь, 
% 

кіл-сть 
видів 

1 2 3 4 5 6 7 
За загальним габітусом та тривалістю життєвого циклу 

Деревні рослини 23,6 9 17,9 7 8,9 8 
Напівдеревні рослини - - - - 2,2 2 
Трав’янисті полікарпіки 47,4 18 30,8 12 43,4 39 
Монокарпіки 29,0 11 51,3 20 45,5 41 

За структурою надземних пагонів 
Безрозеткові 55,3 21 43,6 17 40,0 36 
Напіврозеткові 42,1 16 48,7 19 56,7 51 
Розеткові 2,6 1 7,7 3 3,3 3 

За формую кореневих систем 
Стрижнева 65,8 25 82,1 32 73,3 66 
Мичкувата 34,2 13 17,9 7 26,7 24 

За типом вегетації 
Літньозелені 57,9 22 48,7 19 50,0 45 

Abies alba 73 Abies alba 
середньовікові, 
включені до 
розрахунку 

2775,4 

Abies alba 90 Abies alba стиглі 1311,1 
12994,4 

Fraxinus excelsior 8 Fraxinus excelsior молодняки 1 класу 11,7 
Fraxinus excelsior 18 Fraxinus excelsior молодняки 2 класу 32,9 
Fraxinus excelsior 45 Fraxinus excelsior пристигаючі 37,9 
Fraxinus excelsior 55 Fraxinus excelsior середньовікові 2,3 

Fraxinus excelsior 74 Fraxinus excelsior 
середньовікові, 
включені до 
розрахунку 

47,9 

Fraxinus excelsior 91 Fraxinus excelsior стиглі 3,8 
136,5 

Разом 29533 
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Літньозимовозелені 34,2 13 25,6 10 32,3 29 
Ефемери 7,9 3 23,1 9 14,4 13 
Ефемероїди - - 2,6 1 1,1 1 
Вічнозелені - - - - 2,2 2 

За поширенням 
Евритопні 15 6 25,6 10 32,2 29 
Геміевритопні 8 31 71,8 28 63,4 57 
Гемістенотопні 81,6 1 2,6 1 4,4 4 

За зустрічніст2,6ю (частотою трапляння) 
Звичайні 86,8 33 84,6 33 93,3 84 
Рідко 10,5 4 12,8 5 5,6 5 
Дуже рідко 2,7 1 2,6 1 1,1 1 
Всього видів 38 39 90 

 
За фітоценотичною активністю перша група складається із 7 видів, а 

друга група включає 20 видів, серед якиx багато чагарниковиx та 
маргентальниx видів. До третьої відносяться 7 видів, серед ниx є ті, що 
вселяються при збільшенні освітленості (Еlуtrіgіа rереns (L.) Nеvskі, Lаthуrus 
tubеrоsus L., Mеlіса аltіssіmа L., Аtrірlеx tаtаrіса L. та чагарникові види). До 
четвертої групи належать Gеum urbаnum, сіянці Асеr tаtаrісum, Mуоsоtіs аrvеnsіs 
та Роа nеmоrаlіs. Останній вид вселяється переважно у світлові вікна під 
наметом. П’ята група складається лише із – Аnthrіsсus sуlvеstrіs. 
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Додаток В 
Закономірності розподілу есенціальних хімічних елементів у СЛК 

Дністровського Передкарпаття 
 

Тaблиця 1 – Вapiaцiйнo-cтaтиcтичнi пoкaзники вмicтy мiкpoeлeмeнтiв-бioфiлiв (Cu, Zn) тa 
тoкcикaнтiв (Pb, Cd) y дocлiджyвaниx зpaзкax ґpyнтy [222] 

№ 
з/п 

Мicцe вiдбopy пpoб № 
пробної 
площі 

Знaчeння, мг/кг (ppm) 

Cu2+ Zn2+ Pb2+ Cd2+ 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Дрогобицький район 35 1,00 1,03 0,004 0,007 

17 1,44 2,08 0,008 0,0078 
4 1,97 1,85 0,009 0,008 
5 1,64 1,25 0,007 0,0065 
1 3,45 2,78 0,032 0,047 

2. Жидачівський район 3 3,01 3,56 0,0027 0,001 
8 1,24 1,87 0,0034 0,002 
7 2,13 2,78 0,003 0,0031 
4 1,17 1,54 0,004 0,003 
10 4,04 5,02 0,029 0,037 

3. Миколаївський район 15 2,11 2,56 0,0011 0,0012 
28 1,54 2,50 0,0021 0,0023 
14 1,13 1,45 0,0027 0,003 
6 1,17 1,54 0,0029 0,0032 
7 2,56 2,16 0,003 0,0037 

4. Самбірський район 15 1,57 2,50 0,0031 0,0032 
47 1,75 1,66 0,003 0,004 
26 2,13 2,78 0,0046 0,0057 
24 2,22 2,68 0,0045 0,0053 
58 3,68 4,54 0,004 0,005 

5. Стрийський район 23 2,56 2,79 0,0021 0,001 
10 2,16 2,53 0,0027 0,002 
11 1,75 2,12 0,0029 0,0023 
8 2,13 2,41 0,003 0,0027 
7 3,45 3,04 0,0034 0,0029 

 

 
Тaблиця 2 – Вapiaцiйнo-cтaтиcтичнi пoкaзники вмicтy мiкpoeлeмeнтiв-бioфiлiв (Cu, Zn) тa 

тoкcикaнтiв (Pb, Cd) y фiтoмaci насаджень СЛК Дністровського Передкарпаття 
№ 
з/п Фiтoмaca pocлин 

№ 
пробної 
площі 

Знaчeння, мг/кг (ppm) 

Cu2+ Zn2+ Pb2+ Cd2+ 

1 2 3 4 5 6 7 
Дрогобицький район 

1. Гiлки 2 2,65 2,09 0,0042 0,0047 
17 2,77 2,37 0,0048 0,0047 
45 3,17 3,15 0,0049 0,0049 
4 3,45 3,65 0,005 0,005 
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Продовження таблиці 2 
1 2 3 4 5 6 7 
2. Лиcтя 87 2,68 3,17 0,005 0,0049 

14 3,07 3,42 0,0051 0,005 
21 3,12 3,58 0,0057 0,0058 
12 4,52 4,76 0,006 0,006 

3. Кopa 5 2,08 1,96 0,003 0,0028 
4 2,19 2,00 0,0032 0,003 
1 2,37 2,48 0,0037 0,0039 
23 2,62 2,73 0,004 0,0045 

4. Кopiння 2 2,19 1,97 0,004 0,004 
17 2,34 2,08 0,004 0,0045 
16 2,59 2,77 0,0043 0,0049 
25 3,01 3,42 0,005 0,0055 

Жидачівський район 
5. Гiлки 14 1,89 2,68 0,0041 0,0035 

15 1,92 2,75 0,004 0,0037 
2 2,08 3,02 0,0047 0,0038 
3 2,34 3,13 0,0049 0,004 

6. Лиcтя 2 2,47 3,04 0,004 0,0047 
17 2,13 3,95 0,0049 0,005 
16 2,39 4,01 0,0053 0,0051 
14 3,75 4,17 0,0058 0,0057 

7. Кopa 15 1,52 1,00 0,0027 0,002 
8 1,68 1,76 0,0031 0,003 
7 2,03 1,92 0,0034 0,0031 
9 2,14 2,08 0,0035 0,0037 

8. Кopiння 25 1,45 1,68 0,0032 0,0034 
26 1,89 2,18 0,0037 0,0035 
34 2,21 2,37 0,004 0,004 
36 2,36 2,69 0,004 0,0043 

Миколаївський район 
9. Гiлки 39 1,57 2,50 0,004 0,0041 

2 1,66 2,25 0,0032 0,0037 
14 1,26 2,03 0,0031 0,0035 
6 1,52 2,25 0,0037 0,004 

10. Лиcтя 7 1,89 3,00 0,003 0,0032 
15 1,53 2,32 0,0031 0,0037 
7 1,45 1,17 0,003 0,004 
23 4,04 2,45 0,0037 0,0041 

11. Кopa 29 1,57 2,08 0,002 0,0023 
14 1,44 1,50 0,0021 0,0028 
56 1,97 1,25 0,0027 0,0028 
8 1,64 1,85 0,0029 0,003 

12. Кopiння 17 1,00 1,09 0,002 0,0021 
9 1,42 1,77 0,0021 0,0023 
68 1,44 2,08 0,0027 0,0028 
3 1,96 2,47 0,0028 0,003 
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Тaблиця 3 – Пoкaзники iнтeнcивнocтi нaкoпичeння мiкpoeлeмeнтiв-бioфiлiв y нaзeмнiй 
фiтoмaci pocлин в СЛК Дністровського Передкарпаття 

№ 
з/п 

Фiтoмaca 
pocлин 

№ 
пробної 
площі 

Кoeфiцiєнт 
нaкoпичeння, Кн 

Клapк 
кoнцeнтpaцiї, КК 

Клapк 
poзciювaння, КP 

Cu2+ Zn2+ Cu2+ Zn2+ Cu2+ Zn2+ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Дрогобицький район 
1. Гiлки 2 0,0883 0,0294 0,0312 0,0279 32,0755 35,8852 

17 0,0923 0,0334 0,0326 0,0316 30,6859 31,6456 
45 0,1057 0,0444 0,0373 0,0420 26,8139 23,8095 
4 0,1150 0,0514 0,0406 0,0487 24,6377 20,5479 

2. Лиcтя 87 0,0893 0,0446 0,0315 0,0423 31,7164 23,6593 
14 0,1023 0,0482 0,0361 0,0456 27,6873 21,9298 
21 0,1040 0,0504 0,0367 0,0477 27,2436 20,9497 
12 0,1507 0,0670 0,0532 0,0635 18,8053 15,7563 

3. Кopa 5 0,0693 0,0276 0,0245 0,0261 40,8654 38,2653 
4 0,0730 0,0282 0,0258 0,0267 38,8128 37,5000 
1 0,0790 0,0349 0,0279 0,0331 35,8650 30,2419 
23 0,0873 0,0385 0,0308 0,0364 32,4427 27,4725 

4. Кopiння 2 0,0730 0,0277 0,0258 0,0263 38,8128 38,0711 
17 0,0780 0,0293 0,0275 0,0277 36,3248 36,0577 
16 0,0863 0,0390 0,0305 0,0369 32,8185 27,0758 
25 0,1003 0,0482 0,0354 0,0456 28,2392 21,9298 

Жидачівський район 
5. Гiлки 14 0,0630 0,0377 0,0222 0,0357 44,9735 27,9851 

15 0,0640 0,0387 0,0226 0,0367 44,2708 27,2727 
2 0,0693 0,0425 0,0245 0,0403 40,8654 24,8344 
3 0,0780 0,0441 0,0275 0,0417 36,3248 23,9617 

6. Лиcтя 2 0,0823 0,0428 0,0291 0,0405 34,4130 24,6711 
17 0,0710 0,0556 0,0251 0,0527 39,9061 18,9873 
16 0,0797 0,0565 0,0281 0,0535 35,5649 18,7032 
14 0,1250 0,0587 0,0441 0,0556 22,6667 17,9856 

7. Кopa 15 0,0507 0,0141 0,0179 0,0133 55,9211 75,0000 
8 0,0560 0,0248 0,0198 0,0235 50,5952 42,6136 
7 0,0677 0,0270 0,0239 0,0256 41,8719 39,0625 
9 0,0713 0,0293 0,0252 0,0277 39,7196 36,0577 

8. Кopiння 25 0,0483 0,0237 0,0171 0,0224 58,6207 44,6429 
26 0,0630 0,0307 0,0222 0,0291 44,9735 34,4037 
34 0,0737 0,0334 0,0260 0,0316 38,4615 31,6456 
36 0,0787 0,0379 0,0278 0,0359 36,0169 27,8810 

Миколаївський район 
9. Гiлки 39 0,0523 0,0352 0,0185 0,0333 54,1401 30,0000 

2 0,0553 0,0317 0,0195 0,0300 51,2048 33,3333 
14 0,0420 0,0286 0,0148 0,0271 67,4603 36,9458 
6 0,0507 0,0317 0,0179 0,0300 55,9211 33,3333 

10. Лиcтя 7 0,0630 0,0423 0,0222 0,0400 44,9735 25,0000 
15 0,0510 0,0327 0,0180 0,0309 55,5556 32,3276 
7 0,0483 0,0165 0,0171 0,0156 58,6207 64,1026 
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23 0,1347 0,0345 0,0475 0,0327 21,0396 30,6122 
11. Кopa 29 0,0523 0,0293 0,0185 0,0277 54,1401 36,0577 

14 0,0480 0,0211 0,0169 0,0200 59,0278 50,0000 
56 0,0657 0,0176 0,0232 0,0167 43,1472 60,0000 
8 0,0547 0,0261 0,0193 0,0247 51,8293 40,5405 

12. Кopiння 17 0,0333 0,0154 0,0118 0,0145 85,0000 68,8073 
9 0,0473 0,0249 0,0167 0,0236 59,8592 42,3729 
68 0,0480 0,0293 0,0169 0,0277 59,0278 36,0577 
3 0,0653 0,0348 0,0231 0,0329 43,3673 30,3644 
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Додаток Д  
Закономірності розподілу 137Cs 90Sr в СЛК Дністровського 

Передкарпаття 
 

Таблиця 1 – Питома та сумарна активність 137Cs в компартментах СЛК Дністровського 
Передкарпаття (щільність забруднення ґрунту 137Cs – 37,2 ± 1,75 кБк/м2) 

Яруси та підсистеми 
компартменту Маса, кг/га 

Питома 
активність 
137Cs, Бк/кг 

Сумарна 
активність 

137Cs, 
кБк/га 

Частка від 
активності 137Cs, 

% 

1 2 3 4 5 
Деревостан 139417 64 8882,5 4,06 
Quercus robur L., деревина 77591,9 ± 4012,6 31 ± 2 2405,4 1,10 
Кора зовнішня 28829,1 ± 627,5 88 ± 5 2537,0 1,16 
Кора внутрішня 7432,8 ± 478,7 103 ± 5 765,6 0,35 
Гілки товсті 19978,9 ± 1479,5 75 ± 7 1498,4 0,68 
Гілки тонкі 1793,9 ± 97,4 215 ± 13 385,7 0,18 
Гілки сухі 253,1 ± 17,2 95 ± 4 24,0 0,01 
Пагони 1-річні 318,5 ± 21,0 617 ± 49 196,5 0,09 
Листя 3159,0 ± 251,2 330 ± 28 1042,5 0,48 
Жолуді 59,4 ± 3,3 462 ± 40 27,4 0,01 
Моховий ярус 36,0 499 18,0 0,008 
Hypnum cupressiforme Hedw. 23,0 ± 1,3 490 ± 35 11,3 0,005 
Brachythecium oedipodium 
(Mitt.) Jaeg. 

6,2 ± 0,3 540 ± 46 3,4 0,002 

B. salebrosum (Web. et Mohr) 
B.S.G. 

2,8  0,2 554 ± 42 1,6 0,001 

B. velutinum (Hedw.) B.S.G. 1,3 ± 0,1 532 ± 44 0,7 0,0003 
Polaisia polyantha (Hedw.) 
B.S.G. 

1,2 ± 0,1 488 ± 31 0,6 0,0003 

Polytrichum commune Hedw. 1,5 ± 0,1 340 ± 26 0,5 0,0002 
Лишайниковий ярус 219,4 575 126,2 0,058 
Evernia prunastri (L.) Ach. 33,9 ± 1,4 240 ± 17 8,1 0,004 
Parmelia sulcata Taylor 172,7 ± 9,3 643 ± 43 111,1 0,05 
Hypogymnia physodes (L.) 
Nyl. 

12,7 ± 0,8 550 ± 46 7,0 0,003 

Підлісок 3350,5 68 228,2 0,104 
Frangula alnus, стовбурці 129,5 ± 9,8 30 ± 3 3,9 0,002 
Гілки товсті 50,4 ± 3,1 34 ± 2 1,7 0,0008 
Гілки тонкі 55,3 ± 3,8 45 ± 47 2,5 0,001 
Листя 39,6 ± 2,2 66 ±5 2,6 0,001 
Robus idaeus L., стовбурець 6,2 ± 0,3 52 ± 4 0,3 0,0001 
Листя 3,3 ± 0,2 280 ± 22 0,9 0,0004 
Підріст 63,0 114 7,2 0,003 
Сarpinus betulus, стовбурець 17,5 ± 1,1 74 ± 4 1,3 0,0006 
Листя 7,4 ± 0,4 200 ± 12 1,5 0,007 
Populus tremula, стовбурець 3,4 ± 0,1 155 ± 11 0,5 0,0002 
Листя 1,7 ± 0,1 390 ± 32 0,7 0,0003 
Quercus robur, стовбурець 1,0 ± 0,04 113 ± 6 0,1 0,00005 
Листя 0,8 ± 0,1 533 ± 50 0,4 0,0002 
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Продовження таблці 1 
1 2 3 4 5 

Acer platanoides, стовбурець 18,7 ± 1,7 43 ± 3 0,8 0,0004 
Листя 9,4 ± 0,6 114 ± 10 1,1 0,0005 
Трав’яний ярус 696,9 145 101,0 0,046 
Carex brizoides 570,4 ± 31,1 147 ± 10 83,8 0,038 
Stellaria holostea 122,4 ± 6,9 124 ± 10 15,2 0,007 
Calamagrostia arundinace 
(L.) Roth 

1,4 ± 0,1 128 ± 8 0,2 0,0001 

Athyrium filix-femina 1,2 ± 0,04 911 ± 72 1,1 0,0005 
Dryopteris carthusiana 0,4 ± 0,03 687 ± 53 0,3 0,0001 
D. filix-mas (L.) Schott 0,1 ± 0,00 733 ± 34 0,1 0,00004 
Maianthemum bifolium 0,08 ± 0,00 696 ± 37 0,06 0,00003 
Equisetum sylvaticum L. 0,1 ± 0,00 238 ± 14 0,03 0,00001 
Luzula pilosa L. 0,2 ± 0,01 114 ± 10 0,03 0,00001 
Oxalis acetosella L. 0,03 ± 0,00 590 ± 33 0,02 0,00001 
Lysimachia vulgaris L. 0,3 ± 0,01 420 ± 36 0,01 0,00005 
Polygonatum odoratum 
(Mill.) Druce 

0,2 ± 0,01 310 ± 20 0,05 0,00002 

Trientalis europaea L. 0,1 ± 0,01 766 ± 41 0,09 0,00004 
Stachys sylvatica L. 0,1 ± 0,01 250 ± 16 0,02 0,00001 
Ярус макроміцетів 84,5 3143 265,8 0,121 
Russula cyanoxantha 
(Schaeff. ex Schw.) Fr. 

15,1 ± 0,8 3693 ± 281 55,9 0,026 

Russula virescens (Schaeff. ex 
Schw.) Fr. 

9,6 ± 0,5 2248 ± 133 21,5 0,010 

R. delica Fr. 4,6 ± 0,3 2054 ± 174 9,4 0,004 
R. xerampelina Fr. 10,7 ± 0,8 4040 ± 345 43,0 0,020 
Cantharellus cibarius Fr. 4,2 ± 0,3 735 ± 36 3,1 0,001 
Amanita citrina (Schaeff.) 
Roques 

7,1 ± 0,4 338 ± 24 2,4 0,001 

Paxillus involutus (Batsch. ex 
Fr.) Fr. 

17,9 ± 1,1 4820 ± 361 86,4 0,040 

Xerocomus badius (Fr.) 
Kuhner 

6,7 ± 0,4 5965 ± 425 40,2 0,018 

Mucena pura (Pers. ex Fr.) 
Kumm. 

0,03 ± 0,00 540 ± 45 0,02 0,00001 

Грунт 4238400 51 213642,0 95,603 
Лісова підстилка 17200 250 4294,0 1,961 
Но нерозкладена 5200 ± 206,5 115 ± 4 598,0 0,273 
Но напіврозкладена + 
розкладена 

12000 ± 546,8 308 ± 31 3696,0 1,688 

Мінеральний шар грунту 4221200 50 209348,0 93,642 
НЕ 0-5 см 441000 ± 21952,8 326 ± 19 143766,0 65,65 
НЕ 5-10 см 623000 ± 27264,8 65 ± 4 40495,0 18,49 
НЕ 10-15 см 662000 ± 21343,4 13 ± 1 8606,0 3,93 
Е 15-20 см 715000 ± 30042,8 6 ± 1 4290,0 1,96 
ЕІ 20-25 см 845000 ± 50200,0 5 ± 1 4225,0 1,93 
ЕІ 25-30 см 918000 ± 46212,4 4 ± 1 3672,0 1,68 
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Таблиця 2 – Питома та сумарна активність 90Sr в в компартментах СЛК Дністровського 

Передкарпаття (щільність забруднення ґрунту 90Sr – 17,4 ± 0,21 кБк/м2) 
 

Яруси та підсистеми 
компартменту Маса, кг/га 

Питома 
активність 
90Sr, Бк/кг 

Сумарна 
активність 
90Sr, кБк/га 

Частка від 
активності 

90Sr, % 
1 2 3 4 5 

Деревостан 139417 28 2798,6 2,009 
Quercus robur L., деревина 77591,9 ± 4012,6 14 ± 6 285,4 0,85 
Кора зовнішня 28829,1 ± 627,5 42 ± 3 872,1 0,62 
Кора внутрішня 7432,8 ± 478,7 51 ± 2 268,7 0,12 
Гілки товсті 19978,9 ± 1479,5 39 ± 5 761,8 0,34 
Гілки тонкі 1793,9 ± 97,4 198 ± 11 197,3 0,08 
Гілки сухі 253,1 ± 17,2 49 ± 6 12,5 0,005 
Пагони 1-річні 318,5 ± 21,0 256 ± 32 105,2 0,09 
Листя 3159,0 ± 251,2 164 ± 25 598,7 0,24 
Жолуді 59,4 ± 3,3 281 ± 33 16,1 0,047 
Моховий ярус 36,0 312 10,3 0,006 
Hypnum cupressiforme Hedw. 23,0 ± 1,3 260 ± 28 6,8 0,003 
Brachythecium oedipodium 
(Mitt.) Jaeg. 

6,2 ± 0,3 289 ± 41 1,9 0,001 

B. salebrosum (Web. et Mohr) 
B.S.G. 

2,8  0,2 267 ± 39 0,8 0,0005 

B. velutinum (Hedw.) B.S.G. 1,3 ± 0,1 246 ± 44 0,4 0,0002 
Polaisia polyantha (Hedw.) 
B.S.G. 

1,2 ± 0,1 272 ± 30 0,3 0,0001 

Polytrichum commune Hedw. 1,5 ± 0,1 180 ± 20 0,2 0,0001 
Лишайниковий ярус 219,4 294 65,1 0,032 
Evernia prunastri (L.) Ach. 33,9 ± 1,4 114 ± 15 5,3 0,003 
Parmelia sulcata Taylor 172,7 ± 9,3 327 ± 45 57,8 0,09 
Hypogymnia physodes (L.) 
Nyl. 

12,7 ± 0,8 257 ± 40 4,0 0,004 

Підлісок 3350,5 42 126,1 0,206 
Frangula alnus, стовбурці 129,5 ± 9,8 17 ± 5 2,4 0,005 
Гілки товсті 50,4 ± 3,1 19 ± 4 1,3 0,0004 
Гілки тонкі 55,3 ± 3,8 36 ± 6 2,3 0,006 
Листя 39,6 ± 2,2 39 ± 7 1,9 0,003 
Robus idaeus L., стовбурець 6,2 ± 0,3 43 ± 8 0,5 0,0002 
Листя 3,3 ± 0,2 195 ± 23 0,7 0,0001 
Підріст 63,0 62 5,3 0,007 
Сarpinus betulus, стовбурець 17,5 ± 1,1 39 ± 5 0,8 0,0004 
Листя 7,4 ± 0,4 125 ± 14 0,7 0,0009 
Populus tremula, стовбурець 3,4 ± 0,1 84 ± 12 0,4 0,0003 
Листя 1,7 ± 0,1 202 ± 30 0,3 0,0003 
Quercus robur, стовбурець 1,0 ± 0,04 56 ± 8 0,2 0,00002 
Листя 0,8 ± 0,1 271 ± 45 0,3 0,0004 
Acer platanoides, стовбурець 18,7 ± 1,7 24 ± 4 0,5 0,0002 
Листя 9,4 ± 0,6 28 ± 2 0,4 0,0001 
Трав’яний ярус 696,9 79 56,3 0,032 
Carex brizoides 570,4 ± 31,1 82 ± 6 45,1 0,052 
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Продовження таблиці 2 
1 2 3 4 5 

Stellaria holostea 122,4 ± 6,9 69 ± 8 7,9 0,008 
Calamagrostia arundinace 
(L.) Roth 

1,4 ± 0,1 68 ± 5 0,3 0,0002 

Athyrium filix-femina 1,2 ± 0,04 463 ± 71 1,7 0,008 
Dryopteris carthusiana 0,4 ± 0,03 352 ± 49 0,2 0,0001 
D. filix-mas (L.) Schott 0,1 ± 0,00 415 ± 32 0,1 0,00002 
Maianthemum bifolium 0,08 ± 0,00 397 ± 30 0,03 0,00001 
Equisetum sylvaticum L. 0,1 ± 0,00 189 ± 11 0,01 0,00001 
Luzula pilosa L. 0,2 ± 0,01 58 ± 12 0,02 0,00001 
Oxalis acetosella L. 0,03 ± 0,00 276 ± 27 0,02 0,00001 
Lysimachia vulgaris L. 0,3 ± 0,01 305 ± 34 0,01 0,00007 
Polygonatum odoratum 
(Mill.) Druce 

0,2 ± 0,01 290 ± 18 0,06 0,00003 

Trientalis europaea L. 0,1 ± 0,01 438 ± 32 0,08 0,00005 
Stachys sylvatica L. 0,1 ± 0,01 178 ± 14 0,01 0,00001 
Ярус макроміцетів 84,5 1863 185,7 0,115 
Russula cyanoxantha 
(Schaeff. ex Schw.) Fr. 

15,1 ± 0,8 1584 ± 276 27,8 0,014 

Russula virescens (Schaeff. ex 
Schw.) Fr. 

9,6 ± 0,5 998 ± 126 15,4 0,013 

R. delica Fr. 4,6 ± 0,3 957 ± 161 5,8 0,003 
R. xerampelina Fr. 10,7 ± 0,8 3018 ± 325 28,1 0,010 
Cantharellus cibarius Fr. 4,2 ± 0,3 409 ± 30 1,8 0,001 
Amanita citrina (Schaeff.) 
Roques 

7,1 ± 0,4 171 ± 21 1,7 0,001 

Paxillus involutus (Batsch. ex 
Fr.) Fr. 

17,9 ± 1,1 2410 ± 280 45,7 0,030 

Xerocomus badius (Fr.) 
Kuhner 

6,7 ± 0,4 3117 ± 389 19,9 0,007 

Mucena pura (Pers. ex Fr.) 
Kumm. 

0,03 ± 0,00 306 ± 40 0,01 0,00001 

Грунт 4238400 26 9879,3 71,457 
Лісова підстилка 17200 175 1308,0 1,453 
Но нерозкладена 5200 ± 206,5 76 ± 4 293,2 0,165 
Но напіврозкладена + 
розкладена 

12000 ± 546,8 206 ± 29 2151,0 1,248 

Мінеральний шар грунту 4221200 30 110192,0 46,321 
НЕ 0-5 см 441000 ± 21952,8 213 ± 16 72536,0 26,53 
НЕ 5-10 см 623000 ± 27264,8 37 ± 5 15161,0 9,53 
НЕ 10-15 см 662000 ± 21343,4 7 ± 3 3593,0 1,87 
Е 15-20 см 715000 ± 30042,8 4 ± 2 2415,0 0,95 
ЕІ 20-25 см 845000 ± 50200,0 3 ± 1 2018,0 0,93 
ЕІ 25-30 см 918000 ± 46212,4 2 ± 1 1562,0 0,82 
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Додаток Е 
Рівні ранжування СЛК за співвідношенням захисної ефективності до антропогенного впливу 

Діапазони стану СЛК Дози впливу Поріг Антропогенне 
навантаження 

Показник загального 
екологічного стану, 

Y 
Клас захисної ефективності Клас 

якості 

1 2 3 4 5 6 7 
Фонова зона толерантності СЛК 
Діагностичні ознаки мінімального 
відхилення від середніх значень 

Фонові  
 
 
 
 
 
 
 

Нульова 
Y < 0,3 

Заxисна ефективність – не нижче 
першого класу, а надійність у всіx 
частинаx біологічного компартменту 
– не нижче другого класу 

1 
Задовільний, або зона ризику, що 
визначається знищенням чутливих видів 
і зниженню захисних функцій СЛК 
Діагностичні ознаки відхиляються до 
меж амплітуди флуктуацій 

Низькі Допустима 

0,3 ≤ Y < 0,5 

Чутливості 
Напружена, або буферна зона, в якій 
спостерігаються структурні зміни в СЛК 
Істотно змінюються другорядні ознаки 
стабільності головних 

Помірні Гранично 
допустима 

0,5 ≤ Y < 0,6 

Заxисна ефективність – не нижчі 
другого класу 

2 

 
 
 
 

Токсичності 
Кризова, або зона деградації, 
характеризується придушенням 
захисних функцій, критичним 
порушенням і частковою руйнацією 
СЛК 
Істотно змінюються головні ознаки при 
збереженні залишкових 

Токсичні Недопустима 

0,6 ≤ Y < 0,8 

Заxисна ефективність – не нижче 
другого класу, а надійність – не 
нижче третього класу 

3 

 
 
 
 
 
 

Надійності 
Катастрофічна, або імпактна зона з 
руйнуванням захисних функцій СЛК 
Майже повна чи повна втрата 
діагностичних ознак вихідної 
екосистеми 

Сублетальні 
 

Катастрофічна 

Y ≥ 0,8 

Заxисна ефективність – нижча 
другого класу при будь-якиx класаx 
надійності 4 

 
Виживання 

Летальні 
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Додаток Є 
Формалізовані описи лісового компартменту СЛК, забрудненого 

полютантами 
 
До опису складових СЛК мають введені змінні та параметри, що 

характеризують активність забруднювача в кожній складовій та щільність 
забруднення окремих складових. 

Отже, у загальному вигляді, опис лісової екосистеми F, можна подати у 
наступному вигляді: 

Fji = {Gi, Tj, Sp, I, Agf, Asf},   (1) 
де Arf – щільність забруднення ґрунту лісової екосистеми CЛК солями важких 
металів (мг/м2); Agf – питоме забруднення біомаси (мг/кг). 

Виходячи з того, що трофотопи Tj характеризуються множиною 
підмножин ґрунтових характеристик S = {Sp, St, TD}, доцільно детальніше 
описати входження змінних, що характеризують активність солей важких 
металів, до множин характеристик ґрунту. 

Тоді, формалізований опис агрофізичних властивостей Sp ґрунту набуде 
вигляду: 

Sp = {Vm, Lm, Prs, Agl},    (2) 
де Аg! – питоме забруднення, отримане переважно внаслідок рухомих форм 
важких металів (мг/кг). 

Для множини типів грунтів St можна навести наступний опис: 
St = {Hor, Mch, Ch, Agst, Asst},   (3) 

де Agst – питоме забруднення певного горизонту грунту (Бк/кг) Asst – щільність 
забруднення певного горизонту грунту (Бк/м2). 

Зазначимо, що генетичні горизонти Ноr відіграють провідну роль у 
міграції есеціальниx мікроелементів (Zn, Сu) та токсикантів (Рb, Сd). Гумусний 
горизонт є геохімічним бар'єром на шляху переходу солей важких металів 
вглиб ґрунту. Механічний склад ґрунту Мch впливає на мобільність есеціальниx 
мікроелементів (Zn, Сu) та токсикантів (Рb, Сd): наявність глинистих фракцій 
Сlу сприяє міцній фіксації Рb та Сd, але високий відсоток піщаної складової Sі, 
навпаки, сприяє його міграції. Хімічні властивості ґрунту Сh суттєво впливають 
на вертикальну та горизонтальну міграцію есеціальниx мікроелементів (Zn, Сu) 
та токсикантів (Рb, Сd) у ґрунті. Кислі реакції, що відбуваються в ґрунті, 
сприяють збільшенню рухливості есеціальниx мікроелементів (Zn, Сu) та 
токсикантів (Рb, Сd) та їх більшому надходженню у рослини (більш детально ці 
процеси описані у другому розділі). 

Лісова підстилка ТD більшістю дослідників також вважається 
геохімічним бар'єром для есеціальниx мікроелементів (Zn, Сu) та токсикантів 
(Рb, Сd), що потрапляє на її поверхню. Тому при середній потужності 4-5 см 
підстилка із шпильок сосни, яка розкладається протягом 6-8 років, здатна 
тривалий час утримувати есеціальниx мікроелементів (Zn, Сu) та токсикантів 
(Рb, Сd) у своїй товщі. Величиною, що характеризує накопичення підстилкою 
есеціальниx мікроелементів (Zn, Сu) та токсикантів (Рb, Сd), є AgTD – питомае 
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забруднення (мг/кг) як для всієї підстилки, так і за фракціями: свіжого опаду 
АgTlf напіврозкладеної Agdlf та розкладеної лісової підстилки Аgslf. 

Подібно до опису фітоценозу, що наводився вище (Розділ 4), в 
проведених дослідженнях також всю множину видів фітоценозу можливо 
умовно поділити по ярусах і визначити питоме забруднення ярусів АgSpF з 
метою визначення міграції есеціальниx мікроелементів (Zn, Сu) та токсикантів 
(Рb, Сd) в межах ярусу та між ними. 

Spf = {Tr, Ug, Uw, Grb, Fal, Mos, Mush, Lch, AgSpf}  (4) 
Опис ярусу деревостану можна задати наступним чином: 

Tr = {Wd, Brk, Spr, Ned, Lf, Brch, Rt, Ag_spfi}  (5) 
де Ag_spfi – питоме забруднення окремого виду дерева (Бк/кг). 

Так для кожної фракції вводять питому активність, яка характеризує 
накопичення в ній, наприклад радіоцезію. 

Для компартменту Wd: 
Wd = {тtr, htr, datr, atr, edtr, cntr, Agwd},  (6) 

де Agwd – питоме забруднення фракції деревини (мг/кг). 
Для підросту та підліску формалізовані записи будуть наступними: 

Ug = {Wdg, Brkg, Sprg, Nedg, Lfg, Brchg, Rtg, Ag_spgi}, (7) 
де Ag_spgi – питоме забруднення окремого виду підросту (мг/кг); 

Wdg = {mg, hg, dg, ag, cdg, Agg},   (8) 
де Agg – питоме забруднення фракції стовбуру підросту (мг/кг); 

Uw = {Wdw, Brkw, Sprw, Nedw, Lfw, Brchw, Rtw, Ag_spwi}, (9) 
де Ag_spwi – питоме забруднення окремого виду підліску (мг/кг); 

Wdw = {mw, hw, dw, aw, cdw, Amwd},  (10) 
де Agwd – питоме забруднення стовбуру підліску (мг/кг). 

Для опаду та відпаду визначають питоме забруднення фракцій окремо 
Аg_lfi, що дає можливість кількісно оцінити динаміку переходу есеціальниx 
мікроелементів (Zn, Сu) та токсикантів (Рb, Сd) з одного компартменту в інший. 

Для ярусу трав'яно-чагарничкових рослин Grb вимірюють питоме 
забруднення надземної АgOg та підземної АgUg фітомаси середньозважені ці 
показники для всього ярусу, або для кожного конкретного виду. 

Оскільки моховий ярус Моs при математичному моделюванні вважається 
компартментом, в якому виділяється жива Lmos та мертва Dmos частини, то 
визначається окремо питоме забруднення кожної частини AgLm, та АgDт 
середньозважені ці показників для всього ярусу або для кожного конкретного виду. 

Для грибів Mus вважають, що питоме забруднення плодових тіл Аgbody 
дорівнює питомому забрудненню міцелію Аgтус. 

Для лишайників Lch також визначають питому активність Aglch, яка 
характеризує вміст переходу есеціальниx мікроелементів (Zn, Сu) та 
токсикантів (Рb, Сd) в цьому компартменті лісової екосистеми. 
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Додаток Ж 
Ознаки та характеристики для оцінки стійкості компартменту 

Ознаки Категорія 
IV ІІІ ІІ І 

1 2 3 4 5 6 
1. 

Вплив антропогенної 
трансформації 

знищується повністю 
івідновлюється від 
піонерних стадій 

змінюється структура 
домінантів 

компартменту 

змінюється видовий 
склад компартменту 

зміни не помітні або 
компартмент формується під 

безпосереднім впливом 
антропічного фактора 

2. Відновлювальність дуже слабка 
(понад 100 років) 

слабка 
(десятки років) 

задовільна 
(до 15 років) 

добра 
(кілька років) 

3. Положення у 
сукцесійному ряду 
(відносно антропогенних 
сукцесій) 

кінцеві клімаксові та суб 
клімаксові стадії 

стадії ендоекогенезу, 
впливають на зміну 

мікроклімату та грунту 
у компартменті 

серійні сингенетичні 
стадії, не впливають на 
зміну показників ґрунту 

та мікроклімату 

піонерні, короткочасові стадії 

4. Регіональна 
репрезентатиність 

поширені в межах 
одного або кількох СЛК 

трапляється в межах 
провінції 

трапляється в межах 
СЛК 

охоплює кілька 
геоботанічних областей або 

фізико-географічних зон 
5. 

Характер поширення 

відомі окремі локалітети 
невеликого розміру 

має диз’юнктивне 
поширення 

на межі CЛК 
характеризується 

спорадичним 
поширенням 

трапляється звичайно в 
оптимальных умовах 

6. 

Екологічна амплітуда 

має вузьку (< 5 %) 
амплітуду відносно 

шкал кількох едафічних 
факторів 

має вузьку (< 5 %) 
амплітуду відносно 

шкали одного фактора 
та <10 % – більшості 
едафічних факторів 

має звужену (< 10 %) 
амплітуду відносно 

шкал понад один 
едафічний фактор 

амплітуди > 10 % відносно 
шкал різних едафічних 

факторів 

7. Екологічні умови 
поширення 

у специфічних, 
екстремальних 

екологічних умовах 

вузьке поширення через 
рідкісність 

компартменту 

випадкове поширення в 
оптимальних умовах 

трапляється звичайно в 
оптимальних умовах 

8. Наявність інвазійних 
видів 

відсутні інвазійні види наявні інвазійні види наявні інвазійні види як 
діагностичні з високим 
ступенем постійності 

інвазійні види відіграють 
роль домінанта 

9. Ступінь гемеробності а-, олігогемеробні мезогемеробні еугемеробні полі-, метагемеробні 
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(ha, %) (ha < 25) (ha = 25–50) (ha = 50–75) (ha > 75) 
Продовження таблиці 1 

1 2 3 4 5 6 
10. Співвідношення між 

типами стратегій 







R
S

 > 1,7 1,2–1,7 0,7–1,2 < 0,7 

11. 
Нозологічна значущість 

значну кількість видів 
занесено до ЧКУ та 

інших списків 

домінуючий вид 
занесено до ЧКУ 

наявні види, занесені до 
ЧКУ 

відсутні рідкісні види 

12. Синфітосозологічний 
статус 

занесені до 
міжнародних та 

державних списків 

занесені до Зеленої 
книги України 

занесені до списку 
EUNIS, CORINE або 

Natura 2000 

не внесені до жодних 
списків, бо не потребують 

охорони 
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Додаток З 
Нормативи для компартментів СЛК 

 
Таблиця 1 – Ознаки класифікації та класифікаційні групи нормативів 

для компартментів СЛК 
 

Критерії класифікації 
нормативів Класифікаційні групи нормативів 

Структура та функції 
в системі структурні функціональні якісні 

Період планування перспективні середньострокові перспективні 
довгострокові 

Об’єкт нормування окремі об’єкти (ґрунти, рослини тощо) 

зведена група 
об’єктів (система 
«грунт → 
рослина») 

Сфера використання виробнича невиробнича 
Класифікаційний 
рівень та характер 
поширення 

оперативний поточний перспективний 

місцевий галузевий міжгалузевий 

Регіональна складова ґрунтово-кліматична зона кліматичний 
район 

Агрегованість середньозважені величини показників 

Методи розробки 

розрахунково-аналітичний або 
нормативний метод (техніко-
аналітичні обґрунтовані 
розрахунки), застосовується 
аналітичний метод у випадку 
коли планування процесів 
безпосередньо не 
супроводжується розробкою 
балансів (проведення 
балансових розрахунків) 

сумарний метод 

емпіричний метод 
(використання 
експериментальних 
даних за 
неможливості 
використання 
розрахункового 
методу) 

звітно-
статистичний та 
порівняльний 
методи 
(використання 
ретроспективного 
та 
перспективного 
аналізу) 
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Таблиця 2 – Наукові принципи (концептуальні основи) екологічного нормування вмісту ВМ 
та РН у системі «грунт → рослина» біологічного компартменту СЛК 

 
1 База науково-методологічного забезпечення екологічного нормування вмісту ВМ та 

РН: 
1.1 Існуюча патентно-ліцензійна, нормативно-технічна та нормативно-правова 
інформація щодо регламентації стану та навантажень на об’єкти довкілля; 
1.2 Сучасна нормативна база з охорони ґрунтів та раціонального використання земельних 
ресурсів в Україні; 
1.3 Існуючі підходи до обмеження забруднення довкілля, що засновані на обов'язковому 
дотриманні норм якості довкілля, тобто санітарно-гігієнічних вимог (ГДК, ОДК і ін.), на 
встановленні граничних викидів і скидань забруднюючих речовин у довкілля (ГДВ, ГДС 
і т.п.):, пов'язані з вибором і дотриманням економічного оптимуму за аналізування витрат 
і збитку; обмеження на баз і всебічного аналізу довкілля; 
1.4 Концепція екологічного нормування [76]; 
1.5 Концепція екологічного нормування допустимого антропогенного навантаження на 
ґрунтовий покрив [77]; 
1.6 система діагностування, оцінки та прогнозування вмісту ВМ та РН у системі «ґрунт 
→рослина». 
2 Структура екологічного нормування: нормування стану та нормування навантаження, 

як базові напрями розроблення ґрунтоохоронних екологічних норм 
2.1 Екологічне нормування якості ґрунтів 
Мета – забезпечення екологічної й 
санітарно-гігієнічної безпеки громадян 
шляхом визначення вимог до якості земель, 
родючості ґрунту. 
Задачі: підтримка екологічних функцій 
ґрунтів в оптимальних межах, забезпечення 
стійкості ґрунтів до забруднення, 
відновлення їхньої родючості, збереження 
ґрунтового покриву й земельних ресурсів, 
сприяння мінімізації негативного впливу на 
ґрунти, оцінка їх стану. 

2.2 Екологічне нормування гранично 
допустимих впливів (навантажень) на 
ґрунти та регламентація об'ємів 
забруднень, що надходять у ґрунти 
Мета – встановлення системи екологічних 
норм (нормативів, правил, регламентів і 
вимог) до їхнього використання й охорони 
для забезпечення стійкого функціонування 
ґрунту й досягнення рівноваги між 
негативним антропогенним впливом і 
здатністю ґрунту до відновлення за 
господарського освоєння. 
Задачі: виявлення й нормування 
забруднень, що призводять до деградації 
земель і ґрунтів, погіршенню екологічної 
ситуації; визначення категорій і типів 
ґрунтів, що зазнали найбільших змін та 
регіонів, що є найменш стійкими до 
техногенних навантажень. 

встановлення екологічних нормативів 

встановлення еколого-
гігієнічних нормативів 

(нормативи 
екобезпеки) 

встановлення еколого-захисних нормативів 

встановлення 
нормативів 

шкодочинної дії 
забруднення на 

ґрунти 
встановлення 
нормативів гранично 
допустимих впливів 
людини на ґрунти 
(ГДК, ОДК, МДР 
тощо), допоміжних 
нормативів з метою 
забезпечення єдності 

встановлення норм 
якісного стану ґрунтів 
(параметри 
властивостей ґрунтів; 
правила та вимоги 
щодо збереження 
різноманітності 
ґрунтів та їх охорони, 

встановлення 
нормативів охорони 
земельних ресурсів 
(нормативи 
екобезпечного 
землекористування за 
оптимального 
співвідношення 

встановлення 
нормативів 
допустимих рівнів 
газопилових викидів 
та скидів для окремих 
джерел таких впливів, 
граничних норм 
застосування 
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застосування 
термінології, єдності 
визначання 
показників. 

умов вирощування с.-
г. культур; нормативи 
гранично допустимого 
забруднення ґрунтів, 
рослин та суміжних 
середовищ, правила та 
вимоги щодо 
відновлення якості 
ґрунтів тощо) 

земельних угідь та 
проведення 
меліорацій на 
техногенно 
забруднених ґрунтах, 
нормативи 
інтенсивності 
використання земель 
за забруднення, 
нормативи деградації 
земель та ґрунтів за 
забруднення, їх 
виведення з обробітку 
й консервації тощо) 

агрохімікатів та норм 
екологічного впливу 
(норми рекреаційного 
навантаження на 
ґрунти, нормативи 
санітарних та 
захисних зон тощо) 

3 Концептуальні положення побудови системи екологічних нормативів та екологічного 
нормування антропогенного навантаження на ґрунтовий покрив 

Основні методичні принципи побудови системи екологічних нормативів [15]): 
надійність, ієрархічність, диференціація й інтеграція, реалістичність, оптимальність і 
мінімізація, адаптованість.  
Базові методологічні принципи екологічного нормування антропогенного навантаження 
на ґрунтовий покрив [15]: загальні ноосферні принципи за В.І. Вернадським – зміна 
антропоцентричної парадигми природокористування на альтернативну їй 
біосфероцентричну концепцію; біосистемний підхід, підтримування стійкого стану й 
нормального функціонування екосистем; збалансований розвиток природних екосистем, 
агроекосистем; орієнтація на реакцію екосистем, безпосередньо пов'язаних із ґрунтом; 
забезпечення проведення систематичного моніторингу та охорони ґрунтів; погоджування 
показників стану ґрунтів з величинами граничних навантажень на них; диференціація 
нормативів залежно від літолого-геоморфологічних, ґрунтових і біокліматичних умов; 
пріоритетність базових для конкретних умов критеріїв нормування «слабка ланка»); 
надійність нормативів. 

3.1 Принципи екологічного нормування вмісту ВМ, РН у ґрунті 

Грунтово-екологічний 

Урахування сучасних уявлень про ґрунт як багаторівневу гетерогенну та 
поліфункціональну, відкриту та саморегулюючу систему (ґрунт як 
екосистема, середовище перебування й субстрат для рослин, тварин і 
мікроорганізмів; як об'єкт і засіб агропромислового виробництва; як 
природний резервуар, що містить патогенні мікроорганізми, як частина 
наземного біогеоценозу й біосфери), якій притаманна родючість. 
Визнання провідної ролі ґрунтово-екологічних факторів, спрямованості 
й інтенсивності ґрунтових процесів і режимів. Встановлення природи 
факторів і вивчення механізмів дії ВМ та РН на ґрунт (косну та 
біологічну складові), що визначають границі, у тому числі кількісні, 
негативного й деградаційного впливу забруднення на ґрунтову систему. 
Вивчення адаптаційно-пристосувальних процесів ґрунту на різних 
рівнях його структурної організації (молекулярно-іонний, елементарних 
ґрунтових часток, агрегатний, горизонтний, ґрунтовий індивідуум, 
ґрунтовий покрив) та рослин (молекулярний, клітинний, рівень органів 
та організму, популяційний, системний) для забезпечення нормального 
функціонування екологічних систем в цілому, в тому числі і здоров'я 
людини, збереження встановленої рівноваги у природі в рамках 
можливої саморегуляції. Комплексний підхід до оцінки ґрунтових 
процесів і режимів, їхньої циклічності, вибору методів визначення 
основних параметрів і базових характеристик, експериментальне 
обґрунтування екологічного нормування вмісту ВМ та РН. 

Переваги показників 
стану ґрунтової 
системи, розподілу 

Для ґрунту як природного тіла – компонента конкретного екотопу, 
рослин та інших суміжних середовищ за доведення відсутності 
шкодочинності забруднювачів перевага надається показникам стану 
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критеріїв оцінювання. системи. Екологічні нормативи встановлюють окремо для ґрунту, 
рослин та суміжних середовищ. Методологічні підходи до встановлення 
критеріїв для кожної ланки трофічних ланцюгів мають свої особливості, 
які слід ураховувати. Вивчають вплив забруднення на властивості 
грунтів різних типівта різних грунтово-кліматичних умов. Беруть до 
уваги лімітуючий показник шкідливості за мінімального порогу 
концентрації забруднення. 

Граничного впливу, 
залежності токсичного 
ефекту від 
концентрації, 
характеру та часу 
впливу. 

Принцип заснований на обліку того, що живий організм до певних меж 
здатний пристосовуватися до впливу факторів. За зриву 
пристосувальних реакцій, розвиваються деградаційні процеси. 
Встановлення величин мінімальних рівнів впливу фактора, які здатні 
викликати в системі «грунт → рослина» статистично значимі зміни, що 
виходять за рамки встановлених нормативів Поріг впливу може бути 
встановлений не тільки для одного з діючих факторів, але й для всієї 
суми впливів. На основі чого визначають максимально допустимі 
навантаження всіх діючих факторів. Чим вище концентрація 
забруднювача, тим гостріше реакція-відповідь біосистеми. Імпактний, 
перманентний та хронічний впливи забруднення характеризуються 
різними рівнями акумуляції ВМ та РН у системі «грунт → рослина». 

Диференціації 
біологічних 
відповідей, обліку 
спектру можливих 
несприятливих 
впливів. 

Залежно від сили впливу розглядають різні аспекти впливу забруднення 
на біокосну та біологічну системи: транслокація та накопичення 
забруднюючих речовин в системах, специфічні та неспецифічні 
зрушення; деградаційні зміни. Біологічна відповідь крім характеру 
фактора впливу залежить від багатьох факторів, тому норматив 
установлюється за найбільш чутливим видом, а біологічна відповідь 
повинна не перевищувати захисно-пристосувальних реакцій біологічної 
системи. Для кожного фактора довкілля за розробки його нормативу 
визначається перелік всіх можливих несприятливих впливів на довкілля. 
Кожному виду несприятливих впливів відповідає певний показник 
шкідливості, значення якого необхідно встановити в експерименті. 
Експериментально обирається лімітуючий показник шкодочинності за 
яким нормується забруднювач. 

Моделювання 
шкідливої дії 
забруднювачів в 
експерименті 

У дослідах (лабораторні, вегетаційні, мікропольові, польові) 
встановлюють граничні концентрації вмісту ВМ та РН (фактор впливу) 
у системі «грунт → рослина» за всіма показниками шкодочинності 
обов'язково за стандартизованих умов, використання уніфікованих 
методик, у сертифікованих лабораторіях для одержання порівнянних 
результатів. За лабораторних умов важко змоделювати процеси, які б 
повністю враховували всі природні фактори. Із усього різноманіття 
факторів беруть до уваги лише головні /головний, і моделюють умови, 
що сприяють максимальному прояву саме цих /цього фактора. 

Етапності у 
проведенні досліджень 

Єдність натурних і експериментальних досліджень. Нормування згідно з 
певним алгоритмом та за урахування всіх показників. Можливість 
перенесення даних експерименту на інші ланки трофічних ланцюгів 
(тварини, рослини більш чутливі, ніж ґрунти до впливу забруднення). 
Актуалізується розрахунок і уведення коефіцієнту інтерполяції, що 
надає гарантійне коригування екологічних нормативів. 

Відносності 
екологічних 
нормативів 

Нормативи мають бути досяжними. Затверджений екологічний 
норматив не є абсолютною істиною. З появою нових наукових даних 
щодо зниження порога дії шкідливої речовини, отриманих більш 
чутливими методами дослідження або нових даних про несприятливий 
вплив забруднення на стан довкілля на рівні існуючого нормативу 
актуалізується його перегляд та коригування. Нормативи встановлюють 
відповідно до технічних можливостей зниження рівня забруднень і 
контролю за їх вмістом, а допустимий рівень забруднення – щоб затрати 
на його досягнення були гармонізованими з вартістю збитків за 
неконтрольованого забруднення з урахуванням можливих прямих, 
побічних та віддалених наслідків, що є надзвичайно складною задачею. 
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