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ВСТУП 
Навчальна дисципліна  Екологічна геологія є складовою освітньо-

професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем 
«магістр» галузі знань «Природничі науки» з напряму підготовки 040103 
«Геологія», спеціальності 8.04010302 «Гідрогеологія» 

Дана дисципліна нормативна. 
Викладається у 2 семестрі 1 курсу магістратури в обсязі 180 год.  

 (3 кредити ECTS) зокрема: лекції – 14 год., практичні 42 год,. самостійна 
робота – 124 год. У курсі передбачено 2 змістових модулі та 2 модульні 
контрольні роботи.  
Завершується дисципліна іспитом в письмово-усній формі. 

Мета навчальної дисципліни полягає у необхідності формування знань та 
вмінь студентів у галузі управління раціональним використанням природних 
ресурсів і охорони довкілля, екологічних аспектів природокористування і 
природоохоронного законодавства, а також екогеологічного світогляду. 

«Екологічна геологія» досліджує завдання трьох типів: 
- морфологічні – пов’язані з вивченням складу, стану, будови і 

властивостей аналізованої системи, її еколого-геологічних умов у цілому; 
- ретроспективні – пов’язані з вивченням (відновленням) історії 

формування об’єкта дослідження, формування його сучасної якості;  
- прогнозні – пов’язані з вивченням поведінки, тенденції розвитку 

досліджуваної системи в майбутньому під впливом різних причин природного і 
техногенного походження. 

Предмет дослідження «Екологічної геології»  –  знання (система даних) 
про екологічні функції (властивості) літосфери. При цьому розглядаються 
функціональні зв’язки в системі «літосфера-біота» або «природно-технічна 
система – біота». 

Структура курсу: навчальна дисципліна складається з двох модулів. 
Перший модуль представлений двома темами (4 лекції), другий модуль – також 
двома темами (3 лекції) Детальніше структура навчальної дисципліни, 
тематичний план лекцій і практичних занять викладені в таблиці на стор. 7.      

Після вивчення навчальної дисципліни «Екологічна геологія» студент 
повинен знати: 
 визначальну роль літосфери у формуванні більшості регіональних 

екологічних проблем; 
 значення і структуру ресурсної, геодинамічної, геохімічної та геофізичної 

екологічних функцій літосфери; 
 еколого-геологічні методи дослідження. 

вміти: 
 визначати екогеологічний стан навколишнього природного середовища; 
 розглядати екологічні проблеми в комплексі з іншими геологічними 

науками; 
 розглядати екологічні проблеми пов’язані з геологічним середовищем; 
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Місце в структурно-логічній схемі спеціальності.  
Навчальна дисциліна «Екологічна геологія» є складовою циклу 

професійної підготовки фахівця за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістра», 
знайомить студентів із основами екологічної безпеки довкілля та допомагає 
зрозуміти практичне значення та застосування у виробничих умовах набутих 
знань.  

Зв’язок з іншими дисциплінами. Загальний об’єм навчальної дисципліни 
включає частини логічної структури різних геологічних наук. Найбільший обсяг 
інформації постачають інженерна геологія, геокріологія, гідрогеологія, геохімія, 
геофізика і геологія корисних копалин. Інші науки геологічного циклу 
відіграють незначну роль. Також вона включає власну частину, яка дозволяє 
цілеспрямовано використовувати теорії, ідеї і закони окремих геологічних наук.   

У системі геологічних наук екологічна геологія розглядає взаємовплив 
людини і геологічного середовища, що виходить за межі традиційного предмету 
досліджень геології і є ознакою самостійності. 

Отже, навчальна дисципліна «Екологічна геологія» розглядає важливе коло 
питань сучасного стану та розвитку екологічних проблем, які необхідно 
засвоїти студентам другого курсу магістратури для подальшого об’єктивного 
уявлення про практичне застосування набутих знань. 
 
Контроль знань і розподіл балів, які отримують студенти. 

Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою. 
У змістовий модуль 1 (ЗМ1) входять теми 1 - 2, а у змістовий модуль 2 (ЗМ2) – 

теми  3 - 4.  Обов’язковим для заліку є виконання практичних робіт. 
Оцінювання за формами контролю:  

ЗМ1 ЗМ2  
Min. – 10 
балів 

Max. – 
30 балів 

Min. – 10 
балів 

Max. – 30 
балів 

Усна відповідь 1 5 1 5 
Виконання практичних робіт 2 10 2 10 
Модульна контрольна робота 1 7 15   
Модульна контрольна робота 2   7 15 

Студенти, які набрали сумарно меншу кількість балів ніж критично-розрахунковий 
мінімум – 20 балів, не допускаються до заліку і вважаються такими, що не 
виконали всі види робіт, які передбачені навчальним планом на семестр з 
дисципліни «Екологічна геологія». 

 У випадку відсутності студента з поважних причин відпрацювання та 
перездачі здійснюються у відповідності до «Положення про порядок оцінювання 
знань студентів при кредитно-модульній системі організації навчального процесу» 
від 1 жовтня 2010 року. 

При простому розрахунку отримаємо: 
 Змістовий 

модуль1 
Змістовий 
модуль2 

Залік Підсумкова 
оцінка 
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Мінімум 10 10 15 35 
Максимум 30 30 40 100 

При цьому, кількість балів: 
 1-34 відповідає оцінці «незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням 

дисципліни; 
 35-59 відповідає оцінці «незадовільно» з можливістю повторного складання; 
 60-64 відповідає оцінці «задовільно» («достатньо»); 
 65-74  відповідає оцінці «задовільно»; 
 75 - 84 відповідає оцінці «добре»; 
 85 - 89 відповідає оцінці «добре» («дуже добре»);   
 90 - 100 відповідає оцінці «відмінно». 

 
Шкала відповідності  

За 100 – бальною 
шкалою 

За національною 
шкалою 

90 – 100 5 відмінно 
85 – 89 
75 – 84  

4 добре 

65 – 74  
60 – 64  

3 задовільно 

35 – 59  2 не задовільно 
1 – 34    
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ППРРООГГРРААММАА    ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ    ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  
 
Змістовий модуль 1. Екологічна геологія як наука. Ресурси геологічного 
середовища і екологічна геодинаміка. 
 
Тема 1. Екологічна геологія як наука (52 год.) 

Екологічна геологія, її структура та положення у системі геологічних наук. 
Основні складові довкілля, їх баланс і взаємодія. Циклічність геологічних 
процесів, чим вона обумовлена.  

 
Тема 2. Ресурсна і геодинамічна функції літосфери (52 год.) 

Ресурси геологічного середовища (ресурси, необхідні для життя біоти та 
людини, види ресурсів геологічного простору та мінерально-сировинні ресурси) 
і екологічні проблеми їх використання. Екологічно небезпечні геологічні 
процеси (катастрофічні, небезпечні та несприятливі). 
 
 
Змістовий модуль 2. Екологічна геофізика та геохімія. 
 
Тема 3. Геохімічна і геофізична функції літосфери (52 год.)  

Природні і техногенні геохімічні поля і аномалії та їх вплив на людину, 
основні поняття геохімії (геохімічні поле, аномалія, бар’єр,  кларк концентрації 
та інші). Природні геофізичні поля та їх вплив на умови життєдіяльності. 
Техногенний вплив на природні геофізичні поля. 

 
Тема 4. Методологія  еколого-геологічних досліджень (загальні положення). 
(26 год.) 

Спеціальні методи  еколого-геологічних досліджень (екологічні 
картографування, функціональний аналіз еколого-геологічної обстановки, 
моделювання, моніторинг). Екологічні ризики і збитки. Науково-методологічні 
основи оцінки екологічних ризиків і збитків при використанні надр. 
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ССТТРРУУККТТУУРРАА    ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ    ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  
ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  ПРАКТИЧНИХ  ЗАНЯТЬ 

Кількість годин 

№ 
п/п Назва лекції 

Л
ек

ці
ї 

П
ра

кт
.. 

С
ам

ос
т.

 
ро

бо
та

 Інші 
форми 

контролю 
(бали) 

Змістовий модуль 1. 
Екологічна геологія як наука. Ресурси геологічного середовища і екологічна 

геодинаміка.  
Тема 1. Екологічна геологія як наука.  

1 
Екологічна геологія, її структура та положення у 
системі геологічних наук. 2 6 18  

2 
Основні складові довкілля, їх баланс і взаємодія.  
Циклічність геологічних процесів. 2 6 18  

Тема 2. Ресурсна і геодинамічна функції літосфери 

3 
Ресурси геологічного середовища і екологічні 
проблеми їх використання (ресурсна функція 
літосфери). 

2 6 18  

4 Екологічно небезпечні геологічні процеси 
(геодинамічна функція літосфери). 2 6 18  

Контрольна модульна робота 1. 
Ресурсна і геодинамічна функції літосфери.     3-10 

Всього за змістовий модуль 1 8 24 72  
Змістовий модуль 2.  

Екологічна геофізика та геохімія. 
Тема 3. Геохімічна і геофізична функції літосфери 

5 Природні і техногенні геохімічні поля і аномалії та 
їх вплив на людину (геохімічна функція літосфери). 2 6 18  

6 Природні геофізичні поля та їх вплив на умови 
життєдіяльності (геофізична функція літосфери).  2 6 16  

Тема 4. Методологія  еколого-геологічних досліджень. 

7 Методологія  еколого-геологічних досліджень 
(загальні положення). 2 6 18  

Контрольна модульна робота 2. 
Екологічна геофізика та геохімія.    3-10 

Всього за змістовий модуль 2 6 18 52  
Іспит      

Загальний обсяг  180 год., у тому числі: 
Лекцій  - 14 год., 
Практична робота – 42 год., 
Самостійна робота – 124 год. 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.  ЕКОЛОГІЧНА ГЕОЛОГІЯ ЯК НАУКА. РЕСУРСИ 
ГЕОЛОГІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА І ЕКОЛОГІЧНА ГЕОДИНАМІКА. 

 
 
    Тема 1. ЕКОЛОГІЧНА ГЕОЛОГІЯ ЯК НАУКА (52 год.) 
 
Лекція 1. Екологічна геологія, її структура та положення у системі 
геологічних наук. 

 
Більшість геологічних процесів за тривалістю і своїми масштабами значно 

перевищують як вік існування людства, так і можливості впливу на них 
господарської діяльності людини. Але протягом останнього століття вплив 
людини на навколишнє природне середовище, у тому числі і на надра зріс.  

Коли зазначений вплив почав перевищувати адаптивні можливості 
природного середовища і незворотність екологічної кризи в регіонах 
інтенсивного надрокористування стала очевидною, у фахівців геологічної галузі 
знань виникло розуміння неможливості виконання адекватних оцінок в межах 
традиційної геології. Наслідки цього і стимулювали появу екологічної геології 
як науки. 

В системі геологічних наук екологічна геологія розглядає весь комплекс 
зв’язків між людиною і літосферою, тим самим виходячи за межі традиційного 
предмету геологічних досліджень, що і є ознакою самостійності. Життя 
спонукає нас сьогодні ставитися до літосферного простору як до ресурсно-
енергетичної основи, яка робить можливим існування всього живого на планеті, 
а це потребує створення нових підходів до вивчення навколишнього 
середовища з огляду взаємовпливів живого та неживого. Науковий метод 
екологічної геології повинен включати як загальні так і вузькоспеціалізовані 
методи пізнання, що використовуються в галузі геологічних наук, в суміжних 
природничих науках, біології і медицині. 

Екологічна геологія розглядає ті геологічні процеси, явища і об’єкти, на які 
людина безпосередньо чи опосередковано може впливати (викликати, 
підсилювати, уповільнювати, ослаблювати), результатом чого є виникнення 
загрози  життю, здоров’ю людини і умовам її життєдіяльності, виведення зі 
стану рівноваги природних екосистем і скорочення біорізноманіття. Крім того, 
екологічна геологія розглядає і ті геологічні процеси, на які людина суттєво 
вплинути не може, але які несуть аналогічні загрози щодо людини і біосфери.  

Об’єктом екологічної геології   згідно Є.Ф.Шнюкову (1993), є верхня частина 
земної кори, включно з антропогенними морфоструктурами і підземною 
гідросферою, тобто ті складові геологічного середовища, що в той чи інший 
спосіб зазнають впливу господарської діяльності людини.  

Значний внесок в розвиток базових ідей екологічної геології зробили В.Т. 
Трофимов та Д.Г. Зілинг - вчені Московського державного університету ім. 
М.В.Ломоносова. Зокрема, були визначені екологічні функції літосфери, 
сформульовані три типи задач, запропонована структура  екологічної геології.  
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Об'єкт дослідження екологічної геології - традиційний для наук геологічного 
циклу: теоретично - це літосфера зі всіма її компонентами, в прикладному плані - її 
приповерхнева частина, розташована переважно в зоні можливого природного і 
техногенного впливу, яка в екологічній геології отримала назву геологічне 
середовище. Це багатокомпонентна динамічна система, що включає породи, 
підземні води і гази, і впливає на існування і розвиток біоти, у тому числі і 
людського співтовариства. При такому визначенні об'єкту екологічна геологія 
досліджує системи "літосфера - біота", "техногенно змінена літосфера - біота", або 
"літосфера - інженерна споруда - біота", прямі і зворотні зв'язки між абіотичними 
і біотичними підсистемами, але частіше за все вплив "неживого" на "живе", хоча, 
якщо говорити ширше, - взаємодію літосфери і живого. Всі ці названі системи із 
змістовної точки зору є системами еколого-геологічними. Тобто відкритими 
динамічними системами основними компонентами яких є джерело впливів 
(техногенне та/або природне), геологічна складова довкілля та екологічна мішень. 
Всі ці компоненти тісно пов’язані прямими і зворотними зв’язками, які й 
забезпечують структурно-функціональну єдність еколого-геологічних систем. 
Біота знаходиться і функціонує в літосфері або безпосередньо на її поверхні 
(В.Т.Трофимов, 2002). 

Певні проблеми виникають при визначенні просторових меж геологічного 
середовища (ГС). При постановці та вирішенні конкретних еколого-геологічних 
задач нижня межа буде, безперечно, варіативною.  

Для природно-техногенних еколого-геологічних систем вона більшістю 
дослідників проводиться на глибинах від перших сотень метрів до 10-12 км і 
відповідає глибині розповсюдження в літосфері техногенної дії. Для природної 
еколого-геологічної системи положення нижньої межі варіює в ще більшому 
діапазоні - від глибини залягання ґрунтових вод до мантійного рівня, якщо 
оцінюються причини неоднорідностей геофізичних полів в літосфері. Отже, у 
кожному конкретному випадку глибина залягання нижньої межі системи повинна 
визначатися і обґрунтовуватися індивідуально, залежно від поставлених 
екологічних задач і специфіки геологічної будови літосферного блоку. З верхньою 
межею об'єкту дослідження питання не менш складне, оскільки в поняття 
геологічне середовище, багато дослідників включають не тільки породи, але також 
ґрунти, поверхневі води і біоту. Річ у тому, що до педосфери як об'єкту 
дослідження можна підходити з різних позицій. Якщо розглядати ґрунт як 
мінерально-органогенну породу, яка виконує роль першого геохімічного бар'єру 
на шляху міграції техногенних забруднень, або  як середовище розвитку 
екзогенних процесів, то ґрунт повинен входити до об'єкту екологічної геології. 
Поверхневі води і атмосфера з позицій екологічної геології розглядаються в ранзі 
суміжних середовищ, інформація по яких використовується при вирішенні 
функціональних еколого-геологічних задач. 

Предмет дослідження екологічної геології - знання (система даних) про 
екологічні функції (властивості) літосфери. При цьому розглядаються 
функціональні зв'язки в системі "літосфера - біота" або "природно-техногенна 
система - біота". 
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Екологічна геологія досліджує задачі трьох типів: морфологічні, 
ретроспективні і прогнозні (В.Т.Трофимов, 2002). 

Морфологічні задачі - це задачі, пов'язані з вивченням складу, стану, будови і 
властивостей системи, що аналізується та її еколого-геологічних умов в цілому. По 
суті, це фіксація сучасних еколого-геологічних умов, тобто  їх стану на певну 
тимчасову дату. 

Ретроспективні задачі - задачі, звернуті в минуле і зв'язані з вивченням 
(точніше, відновленням) історії формування об'єкту дослідження, формування 
його сучасної якості. Рішення ретроспективних задач спирається на дані, які 
отримані при дослідженні морфометричних показників) Саме ця інформація 
використовується при відновленні послідовності і характеру подій у часі 
(історичні аспекти), і розкритті причинно-наслідкових зв'язків (генетичні аспекти). 
Ці задачі розв'язуються в системі геологічного часу, але заключні етапи 
розглядаються у  часі з точкою відліку від початку ери техногенезу, тобто початку 
XVIII ст. 

Прогнозні задачі - задачі, пов'язані з вивченням поведінки, тенденцій розвитку 
досліджуваної системи в майбутньому під впливом різних причин природного і 
техногенного походження.. Методологія рішення прогнозних задач розроблена 
значно слабкіше, ніж морфологічних і ретроспективних. 

Екологічні функції літосфери, як поняття, було введено в 1994 р. 
В.Т.Трофимовим і Д.Г.Зілингом. Останніми роками з'явилася необхідність 
оцінити літосферу як речовинну і енергетичну основу існування біоти і, в першу 
чергу людського співтовариства. Виникла необхідність розглянути в 
нерозривному зв'язку атрибутивні екологічні властивості літосфери та їх 
сучасний стан з екологічним станом біоти і умовами розвитку людського 
суспільства. На думку цих дослідників, теоретичною і методичною основою 
такого дослідження і є вчення про екологічні функції літосфери. З другого боку, 
останнім часом все гостріше відчувається недолік інформації про екологічну роль 
літосфери при розгляді екосистем різних рівнів організації, включаючи і 
екосферу Землі. Отже, настав той момент коли до літосфери з екологічних 
позицій вже не можна відноситися тільки як до літогенної основи для розселення 
біоти. Прийшов час оцінити роль літосфери як одного з провідних чинників в 
становленні екосистем, що забезпечують існування життя на Землі. Поставлена 
задача потребує більш детального розгляду природних і техногенно обумовлених 
властивостей літосфери, що впливають на функціонування біоти. 

Під екологічними функціями літосфери розуміється все різноманіття функцій, 
що визначають і відображають роль і значення літосфери, включаючи підземні 
води, нафту, гази, геофізичні поля і геологічні процеси, які в ній здійснюються, в 
життєзабезпеченні біоти і, головним чином, людського співтовариства. 
Пріоритетне виділення в екосистемі людської популяції обумовлено її активною 
дією на середовище, причому на глибини, значно перевищуючі вплив решти 
біоти. В такій якості літосфера не вивчалася і не вивчається в рамках традиційної 
біоекології, біогеографії і екологічного ґрунтознавства. 
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Основне з екологічних позицій "призначення" літосфери - ресурсне і 
енергетичне життєзабезпечення біоти - реалізується через ресурсну, 
геодинамічну, геофізичну і геохімічну функції.  

Все різноманіття функціональної залежності між природною і техногенно 
перетвореною літосферою та біотою і людиною (як біологічним видом, так і 
суспільною соціальною структурою) зводиться до чотирьох екологічних функцій 
- ресурсної, геодинамічної, геофізичної і геохімічної. Визначимо їх зміст. 

Ресурсна екологічна функція літосфери визначає роль мінеральних, органічних 
і органомінеральних ресурсів і геологічного простору літосфери для життя і 
діяльності біоти як біогеоценозу, так і соціальної структури; 

Геодинамічна екологічна функція літосфери відображає властивості літосфери 
впливати на стан біоти, безпеку і комфортність мешкання людини через природні 
і антропогенні процеси і явища; 

Геохімічна екологічна функція літосфери відображає властивості геохімічних 
полів (неоднорідностей) літосфери природного і техногенного походження 
впливати на стан біоти в цілому, включаючи людину, зокрема; 

геофізична екологічна функція літосфери відображає властивості геофізичних 
полів (неоднорідностей) літосфери природного і техногенного походження 
впливати на стан біоти, включаючи людину. 

На фоні еволюції природних середовищ в геологічній історії Землі можна 
виділити два основних тимчасових етапи. Перший етап - суто природний, 
охоплює часовий період від зародження життя на Землі (близько 3,5 млрд. років 
тому) до появи людської цивілізації і другий етап - природно-техногенний, якій 
охоплює часовий інтервал біля 200 років і є, головним чином, породженням 
техногенезу. 

проявом (виразом) її екологічних властивостей. 
Еколого-геологічні умови і їх стан, як поняття, є логічним розвитком уявлень 

про екологічні функції літосфери. Вони дозволяють перейти від вивчення і 
аналізу взаємозв'язків і залежності в системі "літосфера - біота" до оцінки кон-
кретних матеріальних носіїв цієї інформації. Під еколого-геологічними умовами 
(обстановкою) слід розуміти сукупність конкретних екологічних властивостей 
(функцій) літосфери, які відображають сучасний або палеостан умов 
життєдіяльності живих організмів в даному об'ємі літосфери як середовищі їх 
мешкання. Ця обстановка може змінюватися як від місця до місця, так і в часі.  В 
умовах техногенезу і унаслідок розвитку природних катастрофічних процесів такі 
зміни відбуваються дуже швидко, нерідко практично миттєво, навіть з історичної 
точки зору. У формуванні еколого-геологічних умов ведуча роль може належати 
як всім екологічним функціям, діючим одночасно, так і, по суті, якій-небудь 
одній функції, наприклад, геодинамічній, яка в даний період за своєю 
інтенсивністю або масштабом оказує найбільшу дію на біоту і як би пригнічує 
роль інших функцій. В останньому випадку слід говорити про еколого-геологічні 
умови, особливості яких обумовлені геодинамічними характеристиками літосфе-
ри. Якщо такою є геохімічна функція, то оперуємо словосполученням еколого-



12 
 
геологічні умови, особливості яких обумовлені геохімічними особливостями 
літосферного блоку. 

Структура екологічної геології як науки включає визначені за об'ємом 
частини поля логічної структури різних геологічних наук і свою «власну 
частину» логічної основи, той стрижень який дозволяє цілеспрямовано 
використовувати теорії, що привертаються, ідеї і закони окремих геологічних 
наук.  

Найбільший об'єм інформації і методів дослідження для екологічної геології 
"поставляють" інженерна геологія, геокріологія, гідрогеологія, геохімія, 
геофізика, геологія корисних копалин, геодинаміка. Інші  науки геологічного 
циклу і їх логічні структури грають меншу роль. 

Однією основоположною проблемою є питання про рівні організації і 
таксономії об'єктів. Для екологічної геології можна прийняти наступні рівні 
організації літосфери: 

елементарний, якій включає геофізичний (фізичні поля і частинки), атомно-
молекулярний (елементи, з'єднання), мінералогічно-петрографічний 
(мінерали, гірські породи); 
локальний геологічний (масиви гірських порід, стратиграфо-генетичні 
комплекси гірських порід); 
регіональний (геологічні формації, структурні поверхи, регіональні 
геосистеми); 
планетарний (мегагеоблоки). 

Неважко помітити, що кожний з виділених таксономічних рівнів організації 
літосфери вивчається певним комплексом геологічних дисциплін, кожна з яких 
спирається на свої теорії і ідеї. Так, для планетарного рівня, головним чином 
використовуються наукові основи тектоніки, структурної геології, геофізики і 
регіональної геології, для локального рівня - інженерної геології, гідрогеології, 
літології, геохімії і геофізики, для елементарного рівня - геохімії, інженерної 
геології для дослідження фізичних полів - тільки геофізики. 

Ресурсна екологічна функція літосфери вивчається переважно методами 
геології корисних копалин і гідрогеології. Причому це відноситься тільки до 
планетарного рівня організації літосфери. На регіональному рівні до них 
підключаються інженерна геологія і геокріологія. На локальному рівні пріоритет 
переходить до мінералогії, петрографії і гідрогеології, інженерної геології і 
кріолітології. 

При вивченні геодинамічної екологічної функції літосфери на всіх рівнях її 
організації домінують інженерна геологія, геокріологія, геохімія, геофізика, 
геодинаміка, геологія корисних копалин. Решта наук геологічного циклу грає 
дещо меншу роль. При вивченні геофізичної і геохімічної функцій літосфери 
домінують геохімія, гідрогеологія і геофізика.  

У складі екологічної геології виділяються декілька наукових розділів, 
відповідальних за вивчення певних екологічних функцій літосфери. Такими 
розділами є: екологічне ресурсоведення, екологічна геодинаміка, екологічна 
геохімія і екологічна геофізика.  
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Завдання для самостійної роботи (18 год.):  Проробити додатково до 
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геології та її зв’язок з іншими науками геологічного циклу».  
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екологічної геології. Навчальний посібник. - Київ, 2008. – 12 с. 
3. Вернадский В.И. Биосфера и ноосфера. - М., 1989. 
4. Екогеологія України. Навчальний посібник \  В.М. Шестопалов, М.М. 

Коржнев, С.А. Вижва та ін. - К.: ВПЦ „Київський університет. - 2011. - 
671с. 

5. Екологічна геологія. Підручник \ За ред. Коржнева М.М. - К.: ВПЦ 
„Київський університет. - 2005. - 250 с. 

6. Наумов Г. Ноосфера в прошлом и будущем // Наука и жизнь. -2004. - № 9. - 
С. 92-97. 

7. Трофимов В.Т.,  Зилинг Д.Г. Экологическая геология. Учебник. - М.: ЗАО 
«Геоинформмарк», 2002. -415 с. 

 
 

Лекція 2. Основні складові довкілля, їх баланс і взаємодія. Циклічність 
геологічних процес сов. 
 

Геосфери Землі - тверда (верхня частина її - літосфера), рідка (гідросфера) і 
повітряна (атмосфера) - суть генетично єдині геологічні утворення. 
Виникнувши з загальної вихідної космічної речовини, вони відокремилися в 
процесі тривалої геологічної еволюції планети, але продовжують взаємодіяти 
один з одним. Природні геологічні процеси й антропогенна діяльність 
впливають як на окремі геосфери (надра, гідросферу й атмосферу), так і на всю 
планету в цілому. 

Наша планета знаходиться в складному постійному переміщенні, 
викликаному гравітаційною взаємодією між масами речовини нашої Вселений, 
насамперед між Землею і Сонцем, Землею і Місяцем, Сонцем і центром 
галактики. Сезонні і більш довгоперіодичні зміни клімату, викликані 
обертанням Землі навколо Сонця і прецесіями  і нутаціями земної осі за рахунок 
приливного впливу Місяця і Сонця на поверхню Землі, знаходять своє 
відображення в циклічної будові осадових товщ . Усе більше стає очевидним 
зв'язок довгоперіодичних проявів тектонічної активності, магматизму, епох 
седиментації та розвитку органічного світу з періодичністю обертання Сонячної 
системи навколо центру Галактики. 

За розрахунками П.П.Паренаго, періодичність проходження Сонячною 
системою точки перігалактія (галактичний рік) складає 176 млн. років, у той час 
як повне її обертання навколо центру Галактики відбувається за 212 млн. років. 
Через ефект зміщення точки перігалактія, траєкторія руху Сонячної системи за 
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кілька галактичного років буде мати "багатопелюстковий" вигляд. 
Г.П.Тамразяном були виведені умови існування мегациклу, при якому 
"багатопелюсткова" траєкторія Сонячної системи замикається. Тривалість 
мегациклу виявилася дорівнює приблизно 1060 млн. років. Гіпотеза 
П.П.Паренаго й умови існування галактичного мегациклу були використані 
Г.М.Сташковим для пояснення емпірично виявлених ним  циклічності в прояві 
інтрузивної діяльності (160  20 млн. років) і циклічності в зміні стратиграфічної 
шкали фанерозою, а також для розробки на цій основі розрахункової 
геохронологічної шкали. 

Геологічна історія Землі характеризується чергуванням компактного і 
дисперсного розташування сіалічних мас. Основна частина континентальної 
кори виникла 4 – 4,3 млрд. років, назад у результаті спільної дії концентраційної 
і теплової конвекції. Кора утворювала єдиний суперконтинент Пангею в області 
низходячої течії. Тому що конвекція була нестаціонарної, одноячейкова 
структура періодично змінювалася двуячейковою і навпаки. Відповідно до 
цього періодично змінювалися в часі епохи об'єднання (консолідації) і 
роз'єднання (регенерації) сіаличних мас. Цілком можливо, що зміна цих епох в 
історії Землі обумовлена накладенням на галактичну мегациклічність іншої 
більш дрібної циклічності, яка викликана внутрішніми причинами, зокрема 
зміною типу конвекційної системи в мантії. Якщо виходити з цього 
припущення, то еволюцію структури літосфери можна представити в трохи 
іншому вигляді. У цьому випадку циклічність, зв'язана зі зміною типу 
конвекційної системи мантії, з періодом n·10-2 млн. років по А.С.Моніну, просто 
буде ускладнювати криву галактичної мегациклічності з періодом 1060 млн. 
років. Збігу позитивних піків кривих, що відображають ці дві циклічності, 
відповідають епохи максимальної консолідації сіалічних мас, а негативних  - 
епохам їхнього максимального розходження. 

Наша планета є складною природною системою. Будь-який зовнішній вплив 
на неї викликає ланцюжок взаємодій між окремими її елементами. Вищезгадані 
гравітаційні впливи і зміни сонячної активності в кінцевому рахунки 
визначають клімат Землі. 

Безпосередньою причиною потеплень і похолодань клімату є зміна динаміки 
процесів теплообміну в атмосфері і гідросфері, спрямованих на вирівнювання 
температури полярних і екваторіальних областей. Періодичність заледенінь у 
четвертинному періоді (40-200 тис. років) добре пояснюється впливом 
ексцентриситету орбіти Землі і прецесій її осі обертання на теплообмін в 
атмосфері і гідросфері. Причини довгоперіодичних змін клімату багато в чому 
не ясні. Для раннього протерозою існує певна кореляція в часі великих 
трансгресій, яким відповідають епохи потеплення, із гранітоутворенням. Хоча 
просторово трансгресивні товщі великих осадових басейнів, в яких 
накопичувались залізисто-кременеві формації, і одночасні з ними гранітоїдні 
формації, як правило, роз'єднані. Імовірно, це пов`язано з масовим 
надходженням в атмосферу в епохи потеплення під час гранітоїдного 
магматизму вуглекислого газу, молекули якого поглинають інфрачервоне 
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випромінювання поверхні Землі. Цілком можливо, що на велику періодичність 
зміни клімату в ранньому докембрії була накладена інша, що відповідала 
періодичності, виявленої для четвертинного періоду. Це обумовило  наявність 
більш дрібних трансгресивно-регресивних циклів у ранньопротерозойських 
осадових товщах. 

У сучасну епоху близько 2% води на Землі знаходиться в замерзлому стані. З 
загальної маси льоду (28,4 • 1018 кг) 90% приходиться на льодовиковий щит 
Антарктиди, 9% — на льодовик Гренландії і менш 1% — на гірські льодовики. 
У минулому маса льодовиків істотно змінювалася, викликаючи коливання рівня 
Світового океану до 100-150 м від сучасного. Такий перерозподіл води відносно 
осі обертання Землі викликав зміну її кутової швидкості.  Як вважають деякі 
дослідники, при тривалості дії сил одного знака десятки тисяч років це могло 
приводити до компенсаційних переміщень як літосферних плит, так і 
астеносфери під літосферою. 

Періодичність зміни клімату під час існування людської цивілізації 
пояснюється періодичністю прецесій і нутацій земної осі, що відображається у 
змінах еквівалентної широти Міланковича (за ім`ям югославського вченого – 
автора цієї теорії), яка розраховується і тому може бути основою прогнозу таких 
змін на майбутнє.  

Отже, ми живемо на фоні постійних природних змін клімату та природних 
процесів, які відбуваються за рахунок цих змін (або змін клімату близького 
геологічного минулого). Причому, наш умовний годинник спостережень – це 
буквально секунди на тлі масштабних геологічних змін.  

Природні цикли і ритми кліматичних змін в більшості випадків за своєю 
протяжністю значно перевищують життя окремих індивідів органічного світу 
(флори і фауни), у тому числі й життя людини. За півперіод найменшого циклу  
глобального зледеніння (відрізок часу між піком потепління і піком 
попереднього зледеніння) змінюється біля 150 поколінь людей. В той же, час 
основні параметри довкілля (рельєф, ландшафт, річкова сітка, хімічний склад 
ґрунтів і підземних вод, середньорічна температура повітря та ін.) змінюються зі 
швидкістю, яка відповідає природній кліматичній циклічності. “Висока” 
швидкість змін поколінь людства, яку не можна порівняти з “низкою” 
швидкістю глобальних кліматичних змін, практично квазистабільних на протязі 
життя людини, забезпечує адаптацію людського організму на генетичному 
рівні. Можна зробити висновок, що адаптивна здатність етносу на 
генетичному і соціально-культурному рівнях, при відсутності значних 
техногенних змін навколишнього природного середовища,  відповідає швидкості 
змін природних умов етногенезу, що є головною умовою сталого розвитку 
етносу. В свою чергу, природні умови, які забезпечують сталий розвиток 
етносу, знаходяться у стані рухомої рівноваги, тобто гомеостазу. 

Наша планета є саморегулюючою рівноважною системою. Якщо щось 
змінюється в будь-якій сфері природного середовища, починають діяти 
ланцюжки взаємодій з іншими сферами, щоб зберегти рівновагу системи. У 
більшості випадків це відбувається на регіональному рівні, але деякі ланцюжки 
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взаємодій виходять на глобальний рівень. На регіональному рівні, у випадку 
коли людина починає використовувати якийсь ресурс з одночасним 
формуванням значних обсягів відходів, включаються ланцюжки взаємодій 
складових навколишнього середовища, внаслідок чого змінюються параметри 
довкілля – природні умови етносу. Чим більше використовується природних 
ресурсів, тим більше і швидше відхиляються ці параметри від природних. Це і є 
результатом антропогенного, у більшості випадків техногенного впливу на 
довкілля, з перетворенням природних або формуванням техногенних потоків 
енергії, хімічних елементів і сполук.  

 
Завдання для самостійної роботи (18 год.): Додаткове вивчити тему 
«Циклічність кліматичних змін та їх причини. Вплив на ці зміни техногенезу».  
Рекомендована література: 
1. Коржнев М.М. Природно-ресурсні основи розвитку суспільства: Підручник. 

- К., 2004. 
2. Малахов І.М. Техногенез у геологічному середовищі. - Кривий Ріг: 

ОКТАНТ-ПРИНТ, 2003. - 252 с. 
3. Осипов В.И. Природные катастрофы на рубеже XXІ века // Геоэкология. 

Инженерная геология. Геокринология. - 2001. - № 6. - С. 483-488. 
 
Контрольні запитання до теми: 

1. Коли і за рахунок загострення яких проблем виникла екологічна геологія? 
2. Який об’єкт і предмет вивчення екологічної геології? 
3. Даними яких наук найбільш часто користується екологічна геологія?  
4. Які механізми регулюють баланс складових довкілля? 

 
Тема 2. РЕСУРСНА І ГЕОДИНАМІЧНА ФУНКЦІЇ ЛІТОСФЕРИ (52 год.) 

 
Лекція 3. Ресурси геологічного середовища і екологічні проблеми їх 

використання. 
 
Вони досить багатогранні і включають наступні основні категорії: мінеральні 

ресурси літосфери, необхідні для життя біоти; мінеральні ресурси, необхідні для 
людського співтовариства як соціальної структури; ресурси геологічного 
простору - площинні і об'ємні ресурси літосфери, необхідні для розселення і 
існування біоти, включаючи людину як біологічний вигляд і людства як 
соціальну структуру. 

Ресурси, необхідні для життя біоти. Біосфера – складна зовнішня оболонка 
Землі, населена живими організмами, які у сукупності складають живу 
речовину нашої планети. Маса останньої в біосфері наближається до n·1014 - 
2·1016 т. Біосфера повністю або частково охоплює інші геосфери: нижню 
частину атмосфери – тропосферу, гідросферу і верхню частину літосфери (до 
глибини 2-3 км). Жива і нежива природа мають спільну основу. Їх починають 
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розрізняти десь з молекулярного рівня, а потім вони мають свої рівні 
організації. 

Значна частина живих організмів „населяють” геоморфологічні елементи 
поверхні нашої планети. Жива матерія існує в певних межах фізичних умов. Для 
неї потрібен певний інтервал температур і тиску, певний набір елементів 
(сполук) і енергія, які вона може споживати із оточуючого середовища. 
Окремий ландшафтний структурний елемент приповерхневої частини Землі, 
разом з біотою, яка його населяє, з притаманними для нього кліматичними 
умовами,  геологічною будовою, ґрунтами, тектонічним гідрологічним і 
гідрогеологічними режимами отримав назву „біогеоценоз”.  

Сполучення природних фізичних умов визначають для кожної території  
можливість забезпечувати життєдіяльність певної маси рослинності. Справа не 
тільки у тому, що ці умови не завжди є комфортними для розвитку останньої, а 
у значній мірі у ступеню підготовленості геологічного середовища як джерела 
живлення рослин хімічними елементами і їх сполуками.  

Кожна територія, разом з рівноважною кількістю рослинної маси, може 
утримувати певну кількість тваринної маси. Здатність території підтримувати 
життєдіяльність певної маси біоти (рослинності і тварин) можна назвати 
репродуктивним потенціалом території. 

Ресурси літосфери, необхідні для життя біоти, включаючи людину як 
біологічний вид, представлені чотирма складовими: 1 – гірськими породами, що 
включають елементи біофільного ряду - розчинні елементи, життєво необхідні 
організмам, які називають біогенними елементами; 2 – кудюритами - 
мінеральною речовиною кудюрів, які є мінеральною їжею тварин - літофагів; 3 
– куховарською сіллю (NaCl); 4 – підземними водами. 

Елементи і їх з'єднання, потрібні біоті у великих кількостях, називають 
макробіогенними (вуглець, кисень, азот, водень, кальцій, фосфор, сірка), а в 
малих кількостях - мікробіогенними. Для рослин - це Fe, Mg, Сu, Zn, В, Si, Mo, 
Сl, V, Са, які забезпечують функції фотосинтезу, азотного обміну і метаболічну 
функцію. Для тварин потрібні як перераховані елементи (окрім бору), так і 
додатково селен, хром, нікель, фтор, йод і олово. Не дивлячись на малі 
кількості, всі ці елементи необхідні для життєдіяльності біосистем, для 
реалізації біогеохімічних функцій живою речовиною. 

Для нормального розвитку і функціонування живих організмів  потрібно біля 
27 хімічних елементів. З них 11 відносяться до макроелементів (C, Н, O, N, Ca, 
S, Р, Na, K, Mg, Cl) і 16 до мікроелементів і важких металів, або, як їх ще 
називають, до біогенних компонентів (I, Cu, Zn, Мn, Co, Ni, Mo, As, В, Se, Cr, 
Fe, V, Si). В організмі людини набір цих елементів зростає до 30, хоча форми їх 
з'єднань, а головне - їх фізіологічна роль, ще мало вивчені. 

З екологічних позицій деякі різночитання в обліковому складі макро- і 
мікроелементів не мають принципового значення. Важливо інше - розвиток 
біологічних форм життя неможливий без споживання макро- і мікроелементів, 
резервуаром яких є, головним чином, літосфера. 
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Ще одним загальним аспектом, зв'язаним з розумінням життєдіяльності біоти, 
є біогеохімічні цикли. Це в більшому або меншому ступені замкнуті шляхи 
циркуляції хімічних елементів, що входять до складу клітинної протоплазми, із 
зовнішнього середовища в організми і знову в зовнішнє середовище. В такому 
круговороті речовини розрізняються два фонди - резервний і обмінний Перший, 
як правило, представлений небіологічним компонентом, в якому знаходиться 
велика маса речовин, що рухаються повільно, другий – фонд швидкого обміну 
між організмами і їх оточенням. На цій основі виділяються два типи 
біогеохімічних циклів: круговорот речовин з резервним фондом в атмосфері і 
океані і осадовий цикл з резервним фондом в земній корі, який і є предметом 
вивчення геологічних наук. Він включає такі елементи, як фосфор, залізо, сірка, 
натрій і ін. Не важко помітити, що ці питання тісно пов'язані і з геохімічною 
функцією літосфери, але тут вони розглядаються з ресурсних позицій. Зі всіх 
елементів фосфор - один з найбільш рідкісніших з точки зору його наявності у 
достатній кількості в доступних резервуарах літосфери і його можна розглядати 
як один з лімітуючих чинників середовища. 

Куховарська сіль. Вона є типовим мінеральним утворенням, яке 
споживається біотою і, в першу чергу, людиною. По відношенню до неї всі 
люди - літофаги, оскільки жителі Землі вживають її в об'ємі 8-10 кг в рік на 
людину. З ресурсних позицій ця мінеральна речовина є виключенням із 
загального правила, оскільки в певному об'ємі відноситься до категорії 
відновлюваного ресурсу. Куховарську сіль одержують або з розсолів в зоні 
соляних покладів, або збирають в місцях природного випаровування солоної 
морської води. Поки природні запаси куховарської солі в ресурсному 
відношенні особливої тривоги не викликають. 

Слід нагадати, що цей мінеральний ресурс необхідний людині як 
біологічному виду. Куховарська сіль активізує деякі ферменти, підтримує 
кислотно-лужну рівновагу, вона необхідна для вироблення шлункового соку. 
Відсутність або брак солі в організмі приводить до різних розладів: пониженню 
артеріального тиску, м'язовим судомам, почастішанню серцебиття і іншим 
негативним наслідкам. 

Підземні води. Жива речовина протягом 7-10 млн. років пропускає через себе 
таку кількість води, яка дорівнює за об'ємом Світовому океану. Підземні води, 
придатні для питного водопостачання, складають 14% від всіх прісних вод 
планети. Проте вони значно перевершують за якістю поверхневі води і на 
відміну від них набагато краще захищені від забруднення, містять мікро- і 
макроелементи, необхідні для організму людини, не вимагають очищення. Саме 
цим визначається їх значення як найважливішого джерела питного 
водопостачання, тобто забезпечення водою людини як біологічного виду.  

Сказане добре узгоджується з даними Європейського економічного 
співтовариства, за оцінками якого на частку підземних вод доводиться в 
середньому до 60% у водопостачанні населення європейських країн. Так, в 
Австрії, Бельгії, Угорщині, Німеччині, Данії, Румунії, Швейцарії і країнах 
Балканського півострова питома вага підземних вод для водопостачання 
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населення складає 70-100%, в Болгарії, Італії, Нідерландах, Португалії, Франції, 
Чехії і Словаччині - 50-70%. 

У ряді європейських країн (Італії, Швейцарії, Австрії, Люксембурга) істотну 
частку в питному водопостачанні складає каптаж джерельних вод. Повністю або 
майже повністю підземними водами забезпечуються Будапешт, Відень, 
Гамбург, Копенгаген, Мюнхен, Рим, а для Амстердама, Брюсселя, Лісабона такі 
води покривають більше половини загальної потреби в прісній воді. В США 
підземними водами задовольняється потреба в господарсько-питній воді 
приблизно 50% населення. Значне залучення підземних вод у питне 
водопостачання спостерігається й в Україні. 

Дефіцит в питній воді, в основному, обумовлений трьома головними 
чинниками: відсутністю достатніх ресурсів підземних вод у зв'язку з 
природними причинами; інтенсивною експлуатацією і відпрацюванням 
основних водоносних горизонтів; техногенним забрудненням водоносних 
горизонтів, що використовуються для питного водопостачання. Останній 
чинник часто пов'язаний з дефектами оцінки екологічних наслідків при 
затвердженні і реалізації крупних проектів використанням надр.  

Самим вражаючим прикладом катастрофічного техногенного впливу на 
підземні води є рівнинно-кримська частина Причорноморського артезіанського 
басейну. Інтенсивна експлуатація підземних вод для зрошування, а також 
будівництво і введення в дію Північно-Кримського каналу привели до 
засолення прісних підземних вод. За 30 років експлуатації водоносних 
горизонтів втрачені резерви найціннішої питної води з мінералізацією 0,5 г/л 
(більше 20 км3) і близько 10 км3 прісної води стало солонуватою. При цьому з 
надр було вилучено  всього близько 5 км3 підземних вод, велика частина яких 
була використана на зрошування. 

Неможливість використання підземних вод для господарсько-питного 
водопостачання в результаті забруднення відмічається на ділянках складування 
твердих побутових відходів.  

Розробка родовищ твердих корисних копалин приводить до виснаження 
експлуатаційних запасів підземних вод, що пов'язано не тільки з відбором 
відкачуваних вод на родовищах, що розробляються, але і з виходом з ладу 
діючих водозаборів підземних вод.  

Мінеральні ресурси представлені сукупністю виявлених в надрах скупчень 
(родовищ) різних корисних копалин, в яких хімічні елементи і утворювані ними 
мінерали знаходяться в різко підвищеній концентрації в порівнянні з кларковим 
вмістом у земній корі, що забезпечує можливість їх промислового 
використання. Вони є складовою частиною природних ресурсів, що включають 
також агрокліматичні, водні, земельні і лісові ресурси. Всі вони (природні 
ресурси) представляють природні тіла і речовини (або їх сукупність), а також 
види енергії, які на конкретному етапі розвитку продуктивних сил 
використовуються або можуть бути технічно використаний для ефективного 
задоволення різноманітних потреб людського суспільства. 
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Структура мінеральних ресурсів визначається цільовим призначенням їх 
використання. Існує п'ять основних категорій мінеральних ресурсів: паливно-
енергетичні, чорні і легуючі метали, кольорові метали, неметалічні корисні 
викопні, підземні води. 

До паливно-енергетичних мінеральних ресурсів відносяться корисні 
копалини, що використовуються для виробництва енергії: нафта, конденсат, 
горючий газ, кам'яне і буре вугілля, уран, бітумінозні сланці, торф і ін. Світова 
енергетика XX сторіччя характеризувалася швидкими темпами споживання 
палива. В п'ятдесяті роки основним видом споживаного палива було тверде: 
кам'яне і буре вугілля, торф і горючі сланці, які в загальній структурі 
споживання складали близько 60%. В сімдесяті роки відбулися істотні зміни в 
структурі споживання палива: пріоритетного значення (45%) набуло  рідке 
паливо (нафта і газовий конденсат), а питома вага твердого палива знизилася до 
30% і залишається на цьому рівні до теперішнього часу. 

Категорію чорних і легуючих металів складають руди заліза, марганцю, хрому, 
титана, ванадію, вольфраму і молібдену. Ця сировина необхідна для 
функціонування промисловості - виробництва сталі і чавуну. 

Категорія кольорових металів представлена рудами міді, кобальту, свинцю, 
цинку, олова, алюмінію, сурми і ртуті. Вони використовуються як в цивільній, 
так і в оборонній і хімічній промисловості. 

До категорії неметалічних корисних копалин відносяться різні види 
мінеральних солей, будівельні і інші матеріали (сірка, флюорит, каолін, барит, 
графить, хризотил-азбест, магнезит, вогнетривка глина). Мінеральні солі 
(фосфатні, калієві) є сировиною при виробництві добрив, що забезпечують 
родючість земель і високі урожаї зернових. Куховарська сіль (галіт) - сировина 
для харчової промисловості. Щебінь, граніт і пісок використовуються в 
дорожньому будівництві і як компоненти при виробництві цементу. Сірка і 
флюорит використовуються в хімічній промисловості для виробництва сірчаної 
і плавикової кислот, отрутохімікатів і емалей. Каолін необхідний в паперовому 
виробництві, де використовується 40-50% всієї його здобичі, він визначає якість 
паперу. Барит є обважнювачем розчинів при бурінні на нафту і газ, а також 
інертним заповнювачем в медицині при рентгеноскопії. Графіт необхідний в 
ливарній справі, при виробництві олівців, друкарських фарб, а також в атомних 
реакторах. Хризотил-азбест застосовується як вогнетривкий матеріал, 
використовується його стійкість до кислот і лугів. 

Особливу категорію мінерально-сировинних ресурсів складають підземні 
води. За своїм призначенням вони підрозділяються на питні, технічні, що 
використовуються для зрошування земель, мінеральні лікувальні, геотермальні, 
що використовуються для бальнеологічних цілей і теплопостачання, а також 
промислові, що використовуються для вилучення деяких корисних компонентів 
(йод, бром, літій, і ін.). 

Таке положення мінеральних ресурсів дозволяє вважати їх найважливішим 
чинником розвитку людського суспільства, чим і визначається їх екологічне 
значення. Проблема задоволення потреб світового співтовариства в паливі і 
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енергії, чорних, кольорових, рідкісних і благородних металах, алмазах, 
сировина для хімічної промисловості, сільського господарства, будівельної 
індустрії і т.п. стає з кожним роком все більш гострою. 

Найбільш яскраві приклади впливу гірничих робіт на геологічне середовище 
пов`язані з видобутком залізних руд і вугілля. Наприклад, протягом ХХ століття 
цих корисних копалин було видобуто в Україні біля 14 млрд. т [22]. 
Враховуючи те, що разом з корисними копалинами вилучаються в великих 
обсягах вміщуючі і розкривні породи, то загальний  обсяг цих видобутих 
корисних копалин і порід сягає  45 – 60 млрд. т.  

Мінеральні ресурси техногенних родовищ. Незаперечність положення про 
швидке вичерпання окремих видів природних мінеральних ресурсів і 
необхідність нових крупних капіталовкладень в освоєння нових родовищ 
ставлять питання про доцільність використовування сировини техногенних 
родовищ [50]. Під техногенною мінеральною сировиною розуміються відвали 
покривних і вміщуючих порід відпрацьованих родовищ, а також хвостосховища 
гірничо-збагачувальних комбінатів, де концентрація компонентів основного 
видобутку, а також супутніх корисних компонентів менше ніж в промислових 
скупченнях, що розробляються. Проте, ці компоненти можуть бути вилучені з 
застосуванням новітніх технологій. Щорічно на земній поверхні 
нагромаджується техногенна маса, що містить: заліза 350 млн. т, фосфору - 7,4, 
міді - 5,7, свинцю - 2,8, барію -2,5 млн. т, урану - 230 тис. т, миш'яку - 190, ртуті 
- 7,9 тис. т. 

Обґрунтування необхідності використовування сировини техногенних 
родовищ - це ще один аспект екологічної геології. Утилізація відвалів 
покривних порід дозволяє скорочувати їх площі і тим самим економити ресурс 
геологічного простору, а вилучення корисних компонентів з хвостосховищ, 
окрім економічної вигоди, сприяє очищенню поверхневої частини літосфери від 
шкідливих для здоров'я біоти домішок; особливо це торкається важких металів і 
радіоактивних елементів. 

Як родовища техногенної сировини слід також розглядати полігони 
поховання радіоактивних відходів. При більш високому рівні розвитку 
технологій вони можуть служити джерелом для видобутку  радіоактивних 
елементів.  

З деяким наближенням як техногенні родовища можна розглядати полігони 
складування твердих побутових відходів з метою видобутку метану, свинцю, 
заліза, скла і інших компонентів. Особливо важливе значення при розробці 
техногенних родовищ набувають  умови складування і тривалість зберігання 
сировини. Через сумісне складування різних за складом і властивостями порід і 
побутових відходів, зміни в часі їх якості, гравітаційної диференціації і 
сегментації (особливо на хвостосховищах) та їх перемішування первинна якість 
матеріалу істотно змінюється і ускладнюється вилучення корисних 
компонентів. 

Важливою є проблема гідромінеральної сировини. З підземних шахтних вод 
можливо вилучати у промислових кількостях літій, бор, германій, інші хімічні 
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елементи. Наприклад, підземні води південно-західного Донбасу 
(Красноармійський район) містять від 0,152 до 0,355 мг/л брому, що 
перевищують мінімальні промислові значення брому у 20-60 разів (вміст 
германію – у 5-8 разів, літію – у 2 рази). Необхідно вивчати розповсюдження 
корисних елементів і компонентів в шахтних водах і розробляти технології їх 
вилучення. 

Ресурси геологічного простору. Під ресурсом геологічного простору 
розуміють геологічний простір, необхідний для розселення та проживання 
біоти, у тому числі й для життєдіяльності людини. В загальній систематиці 
екологічних функцій літосфери структура ресурсів геологічного простору 
включає житло біоти, місце розселення людини, середовище наземних і 
підземних споруд, місце поховання та складування різноманітних відходів 
тощо. 

З погляду розселення біологічних видів. при помірному техногенному впливі, 
ресурсна роль літосфери відповідає закономірностям, що відносяться до області 
біології (при розселенні людини - до області історії). У випадку інтенсивного 
освоєння території внаслідок порушення природної рівноваги відбувається 
активний перерозподіл, а також кількісна й якісна зміна біоти. Саме в цьому 
аспекті найбільш виразно виявляється взаємозв'язок ресурсної функції літосфери 
з рештою екологічних функцій, оскільки в більшості випадків зміна геохімічних, 
геофізичних або геодинамічних властивостей літосфери неминуче призводить до 
істотної зміни ресурсу геологічного простору. Іноді техногенне навантаження, 
особливо в аварійних ситуаціях, змінює ресурс території настільки, що навіть 
людина (один із найбільш пристосованих біологічних видів), яка через свою 
технічну оснащеність, має можливість знаходитись в надзвичайно різноманітних 
і дуже контрастних умовах, вимушена вилучати ці території з активного освоєння 
й обмежувати або зовсім виключати мешкання на них (наприклад, територія 
радіоактивного забруднення в результаті аварії на Чорнобильській АЕС). 

Існуюче раніше уявлення про те, що території континентів невичерпні для 
розселення й життєзабезпечення біоти давно не відповідає дійсності. В епоху 
техногенезу поверхня Землі та підземний простір стали важливим природним й 
екологічним ресурсом. Інтенсивне господарське освоєння територій континентів 
істотно скорочує ресурс простору для розселення всіх видів тварин і рослин. 
Одночасно створюється і дефіцит площ під необхідні інженерні споруди на 
освоєних, особливо урбанізованих територіях, необхідних для створення 
комфортних умов мешкання людського суспільства.  

Під час розгляду літосфери, як середовища інженерно-господарської 
діяльності людини, чітко відокремлюються два шляхи оцінки ресурсів 
геологічного простору - оцінка “площинного ресурсу” поверхні літосферного 
простору та оцінка ресурсу підземного геологічного простору (або об’єму) під 
різні види його освоєння. В кожному випадку може бути багато варіантів оцінки, 
стосовно різних видів інженерно-господарської діяльності.  

Перший з них - “площинні ресурси” геологічного простору вже стали 
величезним дефіцитом. На цей час людством освоєно біля 56 % поверхні суші з 
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тенденцією до подальшого наростання цього процесу. І якщо для деяких країн із 
великими земельними ресурсами проблема розміщення інженерно-господарських 
об'єктів ще не стала гостро актуальною, то для невеликих за площею держав із 
великою чисельністю населення вона перетворилася на найважливіший 
екологічний фактор соціального розвитку, що відображається у вартості 
земельних ділянок. Найяскравішим прикладом є Японія, що вимушена для 
розміщення нових необхідних об'єктів засипати прибережні частини морських 
акваторій і здійснювати будівництво на насипних ґрунтах.  

В Україні, загальна площа якої становить 605 тис. км2, надзвичайно високий 
рівень освоєння площинних ресурсів геологічного простору, оскільки до 
господарського використання залучено більш як 92% її території. Тільки 
близько 50 тис. км2, або 8 % від загальної площі, знаходиться у відносно 
природному стані (болота, озера, річки, а також гірські масиви).  

 
Завдання для самостійної роботи (18 год.):  Додаткове до лекційного 
матеріалу проробить тему «Поровий простір геологічних формацій та його 
використання у пошуках родовищ нафти і газу».  
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„Київський університет. - 2005. - 250 с. 
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Лекція 4. Екологічно небезпечні геологічні процеси (геодинамічна функція 
літосфери). 
 

Типи небезпечних природних процесів. Існує велика кількість класифікацій 
природних, в тому числі й геологічних процесів: за генетичним принципом, 
екологічними наслідками їх прояву та екологічною спрямованістю, за числом 
можливих жертв чи можливою площею ураженості та ін.. Ми наведемо 
класифікацію Д.Г.Зілинга і М.А.Харькиної (1999), яка до певної міри синтезує 
основні положення цих  класифікацій. Відповідно до неї виділяється три блоки 
(групи) процесів: катастрофічні, небезпечні і несприятливі.  

До катастрофічних відносять процеси, які представляють безпосередню 
загрозу для життя людини і характеризуються невизначеністю моменту 
виникнення й інтенсивністю прояву - це атмосферні вихори, урагани та смерчі; 
пилові та соляні бури; повені; землетруси; виверження вулканів; снігопади; 
цунамі; зсуви, селі, снігові лавини, обвали; провали; падіння на Землю крупних 
метеоритів, астероїдів і комет. 

Ознакою виділення групи небезпечних процесів є положення про те, що вони 
надають безпосередню дію (механічну, хімічну та ін.) на абіотичну складову 
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екосистеми і лише опосередковано, через її зміну або руйнування, на флору, 
живі організми та людину. Така опосередкована дія може приводити до 
необхідності віднесення крупних територій до зони екологічного лиха або 
катастрофи. Представниками таких процесів є засухи; опустелювання; зміна 
рівня водоймищ; яриста й вітрова ерозія; ерозія ґрунтів; карст; абразія та 
діяльність льодовиків. 

Несприятливі процеси включають велику групу природних і техногенних 
геологічних процесів, що не представляють безпосередньої загрози для життя 
людини й тварин та не приводять до руйнування (але викликають зміни) 
абіотичної складової екосистем, погіршують умови існування біоти і людини.  
Несприятливі процеси достатньо умовно (за можливою площею враження) 
розташовані в такий ряд: заболочування, бічна і донна ерозія, суфозія, 
поверхневий карст та ін..  

В подальшому із всіх вищезгаданих процесів ми зупинімося тільки на 
природних геологічних процесах. 

 Катастрофічні процеси 
Космічні катастрофи пов’язані з падінням на Землю крупних метеоритів, 

астероїдів і комет, які призводили до виникнення масштабних вторинних 
геологічних, геофізичних і геохімічних ефектів і спричиняли до масового 
вимирання біоти. Вони й досі недостатньо вивчені, отже найбільш небезпечні. 
Частота й передбачуваність виникнення космічних катастроф є дуже низькою, а 
уразливість й беззахисність біоти і людства щодо них – є максимальною.  

Падіння небесних тіл зіграли важливу роль в історії Землі. За останні 600 млн. 
років відбулося приблизно 5 подій, внаслідок яких за порівняно стислий 
проміжок часу відбулися значні зміни клімату, фізичного та хімічного складу 
океану, атмосфери, що спричинило у свою чергу докорінні зміни флори й фауни 
Землі. Припущення, що межі геологічних епох пов'язані з падіннями на Землю 
небесних тіл, знайшло багато серйозних наукових підтверджень. Інтерес вчених 
до проблеми зіткнення астероїдів із Землею і можливих наслідків таких 
катаклізмів є стійким і навіть зростає на протязі останніх років. 

В останні десятиріччя завдяки аеро- і космічному фотографуванню на 
поверхні Землі знайдено понад 100 кратерів ударного походження (астроблем) з 
розмірами до 200 км у діаметрі й з віком до 2 млрд. років. 

Землетруси. Це грізне явище є раптовим звільненням потенційної енергії 
земних надр у вигляді пружних подовжніх і поперечних хвиль, які 
розповсюджуються по всіх напрямках. Виникаючі коливання й деформації 
земної кори часто приводять до катастрофічних переміщень земної поверхні. 
Сила землетрусу залежить від кількості енергії, яка виділилася в області 
осередку землетрусу, і характеризується магнітудою (умовною енергетичною 
характеристикою) і глибиною залягання осередку землетрусу. Інтенсивність - 
якісний показник наслідків, що характеризує розмір збитку, кількість жертв і 
сприйняття людьми наслідків землетрусів. 
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Велика частина крупних землетрусів приурочена до зон альпійської 
складчастості, до яких відносяться Середземноморська і Трансгімалайська зони 
та Тихоокеанське кільце гірських споруд. 

Землетрус - ця лихо з прямою і непрямою (вторинною) дією на природне 
середовище у вигляді обвалів, цунамі, пожежі, сніжних лавин тощо. Воно 
викликає величезне число жертв і великі матеріальні збитки. По числу жертв 
землетруси можуть поступатись тільки екстремальним повеням на крупних 
річках (рр. Янцзи, Хуанхе, Ганг, тощо) і ураганам. Усього в XX ст. в результаті 
землетрусів загинуло не менше 800 тис. чоловік. Екологічні наслідки від 
землетрусу залежать від сили сейсмічних хвиль, що досягають поверхні, 
частоти, типу й тривалості сейсмічних коливань, від конструктивних 
особливостей будівлі, типу і стану ґрунту основи.  

Землетруси небезпечні тим, що вони відносяться до швидкодіючих 
геологічних процесів. Тривалість головного поштовху, що характеризується 
найбільшою магнітудою, рідко досягає хвилини, звичайно, це декілька секунд. 

Виверження вулканів - це одне з найгрізніших і значних явищ природи. 
Виверження вулканів породжують стихійні лиха для всього живого, руйнують 
цілі міста, перетворять рельєф і річкову мережу, впливають на грунтово-
рослинний покрив і змінюють ландшафт у цілому, а отже, і ресурс геологічного 
простору. 

Прояв сучасного вулканізму приурочений до областей альпійської 
складчастості. Майже 80% діючих вулканів пов'язано із зоною, яка 
простежується по Тихоокеанському узбережжю Північної й Південної Америки, 
Алеутським островам, Камчатці, Японським островам, Індонезійському 
архіпелагу, Новій Зеландії. Решта вулканів приурочена до басейну 
Середземного моря і Північної Атлантики (Ісландія). 

До чинників вулканічної діяльності, що мають руйнівну силу, відносять 
вибухову хвилю, лавові потоки, вулканічні аерозолі, пірокластичні потоки, 
пекучі хмари (хвилі) та попільні хмари. Залежно від форм виверження 
переважають ті або інші чинники. Види дії, які вони надають, підрозділяють на 
п'ять груп: механічні, термічні, хімічні, електромагнітні й психологічні.  

Виверження вулканів за часом дії можуть бути швидкими, імпульсними, 
тривалістю до декількох днів, а можуть, епізодично повторюючись, 
продовжуватися протягом достатньо довгого часу. При цьому характер дії на 
оточуюче середовище може бути близьким, але екологічні наслідки, розмір 
матеріального збитку залежатимуть від того, на якому рівні вони виявляються: 
регіональному або локальному. При регіональних масштабах дії особливо 
гостро встають питання прогнозу виверження й вживання дієвих заходів по 
попередженню й порятунку людей і матеріальних цінностей. 

Цунамі. Вони є довгоперіодичними морськими гравітаційними хвилями, що 
володіють великою руйнівною силою, виникнення яких частіше за все пов'язано 
із сильними підводними або прибережними землетрусами. Але можуть бути й 
інші причини виникнення цунамі, такі як підводні вулканічні виверження, 
великомасштабні підводні або берегові зсуви й обвали, скидання в океан 
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великих мас порід або льоду, підводні вибухи ядерних зарядів, падіння в океан 
гігантських метеоритів. 

Миттєві деформації ділянки дна океану викликають швидкий зсув стовпа 
води над ними, виникнення коливальних рухів, утворення хвиль цунамі. 
Спочатку вони мають невелику (до 5 м) висоту і значну швидкість (50-100 
км/годину). В мілководній прибережній зоні швидкість зменшується, різко 
зростає висота хвилі (до 10 м і більш), крутизна переднього фронту, хвиля 
перекидається, здійснюючи колосальні руйнування на березі. 

Близько 75% цунамі доводиться на Тихоокеанське побережжя, із районом 
Середземного моря пов'язано 12% випадків цунамі, з Атлантичним океаном - 
9%, з Індійським океаном - 3%.  

Руйнівна сила цунамі залежить від інтенсивності що породила її причини, 
відстані місця зародження від берега, початкової висоти хвилі, особливостей 
рельєфу дна на шляху цунамі й контурів берегової лінії. Особливо велика вона в 
умовах бухт і проток, що звужуються, при зменшенні їх глибини, коли істотно 
зростає висота хвилі. Небезпечні також гирла річок, по якім цунамі 
просувається на декілька кілометрів у глибину території. 

Зсуви – це зміщення на схилах гірських порід різного складу, будови й об'єму 
з переважанням механізму ковзання по наявній або той, що виникає в процесі 
руху поверхні або зоні, коли зсувні зусилля більше міцності порід. Еколого-
геологічні наслідки зсувних процесів пов’язані або з похованням під ґрунтовою 
масою людей, тваринних, інженерних споруд, або порушенням ландшафту й 
деформацією споруд. 

Масштабність розвитку зсувів і еколого-геологічні наслідки їх дії на 
оточуюче середовище визначаються об'ємом ґрунтових мас, що переміщуються, 
і швидкістю зсуву. Вона особливо зростає в умовах високої енергії рельєфу, 
крутих і високих схилів, в першу чергу там, де вони субпаралельні крупним 
розломам. Найбільші зсуви, часто з катастрофічними наслідками, виникають у 
тих випадках, коли потужна товща міцних порід залягає на слаболітифікованих 
або пливунних породах з підвищенною вологістю, в яких виникають явища 
повзучості, видавлювання й випливання. 

Зсуви можуть бути віднесені до катастрофічних процесів, оскільки у разі 
короткого етапу підготовки зсуву, вони утворюються раптово, сповзають з 
великою швидкістю (до 1 м/хвилину) і представляють пряму загрозу життя 
людини. Хоча при тривалому періоді підготовки зсуву, коли розвиток процесу 
йде поволі й нерівномірно, він звичайне не є несподіваним і не представляє 
безпосередньої небезпеки для людини, але і в цьому випадку може привести до 
порушення природного середовища і до значного матеріального збитку. 

Селі - це тимчасові гірські руслові потоки, що характеризуються високим 
умістом твердого матеріалу (не менш ніж 100-150 кг на 1 м3) і різким підйомом 
рівня. Відрізняються раптовим виникненням і швидким рухом. Селі мають 
високі еродуючи та ударно-руйнівні властивості, які обумовлені великою 
насиченістю твердою фазою, значною крутизною переднього фронту селю та 
лавинним характером руху. 
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Селеві процеси поширені у всіх гірських районах. Екологічні наслідки дії 
селю залежать від його потужності, яка визначається сумарним об'ємом 
винесеного твердого матеріалу. При об'ємі 20-100 тис. м3 сель вважається 
середньої потужності, 100-900 тис. м3 - значної потужності і більше 1 млн. м3 - 
катастрофічний. Масштабність розвитку селів зростає при великій кількості 
пухко-уламкового матеріалу на схилах; при зволоженні його за рахунок танення 
снігу або за рахунок прориву водоймищ; при відповідній будові руслової мережі 
селевого басейну, що забезпечує концентрацію великих витрат; за відсутності 
на схилах лісу і трав'яного покриву. 

Селі відносяться до швидкодіючих (катастрофічних) процесів, які раптово 
виникають і швидко проходять. Тривалість селю від десятків хвилин до 
декількох годин. Звичайно, сель проходить за 1-3 години хвилями по 10-30 
хвилин. Дія конкретного селю достатньо локальна, обмежена селевим басейном, 
тверда складова розвантажується в пониззі селевого русла, де зменшуються 
ухили й швидкість потоку. 

Обвали. Під обвалом розуміють обвалення окремих брил, блоків і крупних 
об'ємів гірських порід із крутих і прямовисних схилів, що долають свій шлях до 
місця падіння по повітрю (це частіше всього вивалення) або шляхом скачування 
по схилу, перекидання й розколювання (власне обвали). Обвали утворюються 
при втраті стійкості гірських порід, переважно скельних і напівскельних, під 
дією сили тяжіння, гідростатичного тиску води або різних струсів. Готуються 
обвали часто під тривалою дією процесів вивітрювання. Еколого-геологічні 
наслідки обвалів пов'язані з ударною силою окремих брил і крупних блоків 
порід і з утворенням завалів. 

Обвали поширені переважно в гірських областях, перш за все альпійської 
складчастості.  

Обвали за часом утворення відносяться до швидкодіючих катастрофічних 
процесів, завжди є несподіваними, важкопередбаченими, тому вони є особливо 
небезпечними для людини. Кожний обвал у чистому вигляді відбувається 
локально на конкретній ділянці схилу і головною задачею є уникнення таких 
ділянок при господарському використанні території. 

Провали. Вони пов'язані з обваленням покрівлі над карстовими печерами, 
суфозійними порожнинами в лесах або над гірськими виробками. За характером 
виникнення й наслідками дії провали можна віднести до катастрофічних 
процесів, оскільки підготовча й початкова стадії їх розвитку малопомітні, а 
обвалення покрівлі відбувається раптово, головним чином, під дією 
гравітаційних сил. 

Різку активізацію провальних процесів викликають землетруси, будівництво 
цивільних і промислових споруд, залізниць, особливо розробка родовищ. 
Провали представляють, перш за все, безпосередню загрозу для інженерних 
споруд.  

В результаті провалів часто втрачаються цінні сільськогосподарські землі, 
утруднюється їх розорювання й ефективне використовування 
сільськогосподарських машин, відомі навіть випадки провалу останніх і 
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загибель людей. Провали в закарстованих районах змінюють ландшафтні 
умови. Частково поглинаючи дощові води і води весняного сніготанення, 
провали обмежують поверхневий стік. При заповненні водою в провальних 
воронках утворюються озера. 

Небезпечні процеси 
Дефляція. Дефляційні процеси пов'язані з видуванням піщаних, пилуватих і 

соляних часток, їх перенесенням і накопиченням на суміжних територіях. 
Дефляційні процеси можуть реалізуватися або у вигляді пилових і соляних бурь, 
які відносяться до групи катастрофічних процесів, або у вигляді довготривалого 
вітрового рознесення - вітрової ерозії, яку можна кваліфікувати як небезпечний 
процес. 

Розвиток дефляції залежить від швидкості й напрямку вітру, посилюється під 
час засухи, високих температурах, слабої в'язкості ґрунтів, які представлені 
тонкозернистими пісками, супіщаними і легко суглинними відкладами, лесами 
та якщо ґрунт незакріплений рослинністю. 

Усі солончаки, особливо у верхньому шарі, небезпечні як джерела рознесення 
соляного пилу вітром. Критична швидкість вітру, що виносить солі, дорівнює 
2,5-4,0 м/с.  

Особливо небезпечні наслідки вітрової ерозії на територіях, де відбувається 
накладення процесів опустелювання і техногенних дій. 

При наявності крутих схилів, вертикальних стінок з неоднорідною 
шаруватою будовою, дефляцій ні процеси можуть бути безпосередньою 
причиною обвалів.   

Зміни рівня крупних водоймищ. Цей процес може бути короткочасним 
(приливно-відпливні явища в морі), сезонним і довготривалим. З погляду дії на 
екосистему найбільше значення мають довготривалі зміни, пов'язані з 
тектонічними, кліматичними або антропогенними чинниками. 

Підйом рівня будь-якого водоймища приводить до підпору ґрунтових вод, 
підвищення їх рівня, водонасиченню ґрунтів і до підтоплення території, 
підтопленню основи будівель і споруд та відповідно до їх деформації, до 
затоплення підвалів, підземних комунікацій. Підтоплення території в аридних 
областях приводить до засолення ґрунтів. Підйом рівня морів викликає 
посилення абразії, активізацію зсувних процесів із усіма наслідками для 
природного середовища, погіршенню екологічної ситуації у зв'язку із 
забрудненням підземних вод. 

Коливання рівня водоймищ, що змінює умови життєдіяльності людини, 
відноситься до довготривалих процесів, що охоплюють декілька десятків і 
більше років, а за площею дії - до регіональних. Розглянутий процес із позицій 
оцінки ресурсу геологічного простору можна розглядати і як руйнівний і як 
перетворюючий, що спричиняє до зміни однієї якості ресурсу іншим. 

Яружна ерозія найбільш широко поширена в південній частині лісової зони, 
в лісостеповій і степовій зонах України.  

Велике значення має характер рельєфу, сприятлива для зростання ярів сильна 
його розчленованість, велика площа водозбору і значна його висота щодо 
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місцевих базисів ерозії. При крутизні схилів від 4 до 8° площинна й лінійна 
ерозія виявляється інтенсивно й повсюдно. Дуже важливим є режим 
сніготанення, але найбільшу небезпеку представляють зливи, що ведуть до 
утворення бурхливих потоків із великими швидкостями. Сприяють утворенню 
ярів такі техногенні чинники, як розораність земель, вирубка лісу, підрізування 
схилів, масовий випас худоби.  

Яружна ерозія чинить великий вплив на зміну навколишнього середовища. 
Розчленовувавши територію, яри роблять її незручною для господарської 
діяльності, будівництва і сільськогосподарських робіт. Вони руйнують дороги і 
збільшують їх протяжність за рахунок об'їздів, обмежують машинну обробку 
землі. Виноси рихлого матеріалу в результаті ерозії створюють певні 
незручності для господарської діяльності населення, перекриваючи луги, 
городи, сади, перегороджуючи дороги, канали, замулюючи водосховища й 
ставки. Яри змінюють ландшафтні умови, розкривають і дренують водоносні 
горизонти і тим самим сприяють їх виснаженню. У степах і лісостепах яри 
порушують режим вологості зони аерації, висушують ґрунти і знижують їх 
родючість. Збільшуючи ухили поверхні, яри сприяють інтенсивному змиву 
ґрунтового покриву з ріллі, тобто ерозії ґрунтів. 

Проте найзначущім екологічним результатом прояву яружної ерозії є 
скорочення площі сільськогосподарських угідь, особливо ріллі й садів, і 
зниження родючості ґрунтів у зоні порушення їх режиму вологості. Яружна 
ерозія - типовий процес, що приводить до локальної втрати ресурсу 
геологічного простору зі всіма виникаючими екологічними наслідками. 

Ерозія ґрунтів відбувається в результаті площинного змиву і приводить до 
руйнування (змиву) верхнього найродючішого гумусного горизонту ґрунтів. 
Найбільш широко ці процеси протікають в умовах степу й лісостепу. Ерозійний 
потенціал територій збільшується із зростанням крутизни й довжини схилів, 
тісно пов'язаний з ерозійним індексом дощів. При зливовому стоці змив може 
зростати в 5-9 разів. На схилах крутизною 4-6° під час сніготанення змивається 
до 25-60 т ґрунтового дрібнозема з 1 га. Інтенсивність площинного змиву 
залежить також від складу порід. Найменш стійкі до нього покривні суглинки з 
великим умістом крупного пилу, найбільш стійкими є піски. Проміжне 
положення займають моренні суглинки й супіски. Протиерозійна стійкість 
ґрунтів збільшується із зростанням умісту гумусу, міцності структурних 
зв'язків, із зменшенням ступеня водопроникності. Вона зростає в ряді: дерново-
підзолисті ґрунти - сірі лісові - чорноземи. Для дерново-підзолистих ґрунтів, 
розвинутих на легких покривних суглинках, при зменшенні вмісту гумусу в три 
рази коефіцієнт еродованості (і відповідно змив ґрунтів) зростає в півтора рази. 

Змив ґрунту веде до деградації гумусного горизонту, до зменшення вмісту в 
ґрунті органічної речовини, азоту й інших мінеральних речовин, необхідних для 
живлення рослин. В результаті погіршується структура ґрунтів. Усе це веде до 
втрати найціннішого ресурсу - родючості ґрунтів із відповідною дією на біоту і 
людину. 
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Ерозійні процеси за часом дії відносяться до короткочасних епізодичних, які 
діють протягом сезону. В просторі ці процеси виявляються як на регіональному 
(у межах певної ґрунтово-рослинної зони), так і на локальному (конкретна 
ділянка схилу) рівнях. З масштабом розвитку ерозійних процесів пов'язана і 
значущість наслідків їх впливу на природне середовище, на зміну екологічної 
ситуації. Залежно від цього вони можуть відноситися до небезпечних або 
несприятливих процесів. 

Карстовий процес полягає в розчиненні й вилуговуванні гірських порід 
підземними водами, що рухаються, з утворенням своєрідних форм рельєфу і 
підземних порожнин у вигляді порожнин, каналів, галерей, печер тощо. 
Карстові процеси часто супроводжуються провальними явищами. 

Карст широко поширений у районах, де розвинуті товщі розчинних 
карбонатних і сульфатних порід, а також кам'яних і калієвих солей і 
простежується до глибин 2000-3000 м (в гірських карбонатних системах).  

Швидкість і масштаб розвитку карстових процесів визначаються перш за все 
ступенем розчинності порід, зростаючи від карбонатних до сульфатних порід і 
потім до легкорозчинних солей, вони збільшуються із зростанням агресивності 
вод по відношенню до карстуючихся порід. Велике значення має 
дислокованість порід і порушення їх тріщинуватістю, що робить породи більш 
водопроникними і полегшує винесення продуктів розчинення водним потоком, 
збільшення швидкостей якого підвищує інтенсивність водообміну. Активізація 
карстових процесів пов'язана із збільшенням швидкостей руху підземних вод, з 
умовами водообміну, що зумовило притаманність активних карстових процесів 
частіше за все до присхилових частин глибоко врізаних долин і зон тектонічних 
порушень. 

Карстові процеси по своїх еколого-геологічних наслідках відносяться до 
розряду небезпечних, але не катастрофічних. Вони можуть істотно змінити 
ландшафт і тим самим умови життєдіяльності біоти, у тому числі людини. В тих 
районах, де розчинні породи залягають на поверхні або перекриті невеликим 
чохлом рихлих відкладів, при високій їх закарстованості створюється 
своєрідний карстовий рельєф з формами у вигляді воронок, ярів сліпих балок, 
замкнутих улоговин розміром до десятків і сотень квадратних кілометрів. Їх 
поява робить вплив і на інші компоненти ландшафту, змінюється характер 
рослинності, типи ґрунтів, гідрографія. Злиття воронок приводить до утворення 
улоговин, в яких формуються численні пов'язані з карстом озера. Річки на 
закарстованих ділянках зменшують свою витрату і можуть повністю зникати в 
залягаючих під руслом закарстованих породах.  

При заляганні розчинних порід на глибині серед нерозчинних утворюється 
підземний карст у вигляді порожнин, каналів, печер та ін. В результаті 
змінюється структура й будова карстуючихся порід, режим поверхневих і 
підземних вод, формується особливий тип підземних вод - карстових, із якими 
пов'язано утворення потужних джерел із дебітом, що досягає десятків кубічних 
метрів у секунду.  
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Роль карстових процесів у формуванні хімічного складу вод, що живлять 
річки, озера, дуже велика. Істотно зростає мінералізація й жорсткість річкових 
вод за рахунок винесення карстовими водами розчинних солей, змінюється їх 
температурний режим. Такі зміни особливо відчутні в районах розвитку 
сульфатного і соляного карсту.  

Абразія - це процес руйнування морських берегів під дією хвиль, течій, 
приливів і відливів, який приводить до зміни контурів берегової лінії і до її 
переміщення вглиб суші. Руйнівна сила вітрової хвилі залежить від її висоти, 
тобто маси води і швидкості, із якою хвиля ударяється в берег. 

Абразійні процеси широко розвинуті на узбережжі морів озер та великих 
водосховищ. Інтенсивність абразії обумовлюється в основному розміром і 
режимом водоймища, складом, будовою й станом порід, що складають 
узбережжя, морфологією берега. Висота хвиль, а значить і її руйнівна сила, 
зростає із збільшенням сили й тривалості вітру, довжини розгону хвилі, 
обумовленої розміром водоймища, глибиною басейну в прибережній зоні. 
Процеси абразії різко активуються під час шторму. Дуже нестійкі до 
руйнування райони узбережжя, складені легкорозчинними рихлими незв'язними 
або зв'язними ґрунтами. Скельні породи втрачають стійкість до абразії при 
сильній тріщинуватості або при падінні їх у бік водоймища. Темпи абразії 
зростають за наявності процесів, що знижують міцність порід берега, таких як 
старі і діючі зсуви, осипи, виходи підземних вод тощо. Найбільшою мірою 
схильні до абразії високі береги, орієнтовані перпендикулярно або під деяким 
кутом до напрямку пануючих вітрів, з вузьким пляжем. Для кожного району 
узбережжя характерні свої переважаючі чинники, що викликають активізацію 
абразії. Втручання людини шляхом споруджування портів, хвилеломів, гребель 
або бетонних стінок, а також вилучення для будівельної мети з берегової зони 
піску або галечнику приводить до порушення балансу рихлого матеріалу й 
активізації процесів абразії. 

Як правило, абразія не представляє безпосередньої загрози для життя 
людини, але змінює ландшафт, робить вплив на умови його життєдіяльності.  

Несприятливі процеси 
Заболочування розвивається в умовах вологого клімату, коли кількість 

опадів перевищує їх випаровування, рівнинного рельєфу та при близькому до 
поверхні землі заляганні підземних вод. Заболочування може відбуватися й 
унаслідок надмірного зволоження відкладів за рахунок періодичного затоплення 
або підтоплення річковими або морськими водами. 

Розвиток природно заболочених земель і боліт підкоряється кліматичній 
зональності.  Процеси заболочування істотно змінюють природне середовище й 
умови життєдіяльності людини. Відбувається повна зміна характеру 
рослинності.   

Матеріальний збиток від заболочування пов'язаний і з додатковими 
витратами на проведення осушувальних заходів при підготовці територій до 
будівництва й захисту вже побудованих споруд, оскільки надмірне зволоження 
змінює фізико-механічні і фільтраційні властивості порід, знижує їх стійкість і 
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несучу здатність, веде до затоплення підземних частин споруд. При цьому 
підземні води можуть проявляти агресивні властивості. 

Процес заболочування відноситься до довготривалого, що надає людині 
можливість перервати його, а ще краще - запобігти, щоб уникнути негативних 
екологічних наслідків. Заболочування може відбуватися і локально в невеликих 
западинах і зниженнях і носити яскраво виражений регіональний характер. 

Бічна і донна ерозія в тому або іншому ступені спостерігаються у всіх 
долинах річок і впливають на природне середовище як опосередковано, через 
зміну ландшафту в межах річкових долин, так прямою дією - руйнуванням 
заплавно-терасових комплексів. В залежності від переважання дії бічної або 
донної ерозії змінюється будова річкових долин. Переважання бічної ерозії 
приводить до меандрування річки, появі великих закрутів, долина 
характеризується широкими терасами, заливними лугами на заплаві, старицями 
й озерами зі значною потужністю алювіальних відкладів. Переважання донної 
ерозії приводить до вузького, каньйоноподібного характеру долини, яка має 
круті схили, вузькі останці терас, пороги й перекати в руслі, водоспади та 
невелику потужність алювіальних відкладів, звичайно більш грубого складу. 

Інтенсивність руйнування берегів ерозійними процесами визначається 
складом і станом порід, що розмиваються, експозицією берегових схилів, 
конфігурацією русла річки й характером локальних (блокових) неотектонічних 
рухів. Особливо інтенсивно, іноді з високою швидкістю, руйнування берегів 
відбувається в період повені й паводків, коли швидкість розмиву місцями 
досягає декількох десятків метрів за сезон. 

Велика швидкість розмиву терасових комплексів, території яких активно 
використовуються людиною, заважає нормальному життю і приводить до 
значного матеріального збитку. В зону руйнувань потрапляють траси шосейних 
і залізних доріг, лінії зв'язку й електропередач, газо- і нафтопроводи, 
промислові споруди і житлові будинки, сільськогосподарські угіддя, сади і 
городи. 

Суфозія – це процес механічного винесення тонкодисперсної частини порід 
із ґрунтової товщі. Частіше за все ці процеси приурочені до тонко- і 
дрібнозернистих пісків і особливо до лесів, які мають низьку здатність чинити 
опір ерозійної дії підземних вод. Розвиток суфозії пов'язаний з інтенсивною 
інфільтрацією поверхневих вод або дією великих швидкостей руху потоку 
фільтрації в умовах розчленованого рельєфу, як правило уздовж терасових 
уступів річки та по бортах ярів. Це приводить до утворення каналів, порожнин і 
поверхневих провальних воронок. 

Суфозія змінює водопроникність порід, тому може викликати великі притоки 
води в котловани, підземні виробки, може привести до втрат води з іригаційних 
споруд і водосховищ, створити критичні ситуації, пов'язані із стійкістю дамб у 
бічних примиканнях і в основі. Великий збиток від суфозії може бути 
пов'язаний із значними нерівномірними осіданнями будівель і споруд, їх, 
деформацією і навіть руйнуванням при утворенні підземних порожнин. 
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Процеси суфозії розвиваються поволі протягом декількох або десятків літ. 
Вони частіше мають локальний, рідше регіональний розвиток. 

 
Завдання для самостійної роботи (18 год.): Додаткове до лекційного матеріалу 
проробити тему «Типи і фактори розвитку карсту та їх роль у виникненні інших 
небезпечних процесів у природно-техногенному середовищі».   
Рекомендована література: 
1. Екологічна геологія. Підручник \ За ред. Коржнева М.М. - К.: ВПЦ 

„Київський університет. - 2005. - 250 с. 
2. Ломтадзе В.Д. Инженерная геология. Инженерная геодинамика.-Л., 1977. 
3. Солодилов Л.Н. Мониторинг геодинамической обстановки и прогноз 

опасности землетрясений на контролируемой территории: Моніторинг 
небезпечних геологічних процесів та екологічного стану середовища: Тез. IV 
Міжнародної конференції. - К., 2003. - С. 15-16. 

4. Трофимов В.Т.,  Зилинг Д.Г. Экологическая геология. Учебник. - М.: ЗАО 
«Геоинформмарк», 2002. -415 с. 

 
Контрольні запитання до теми: 

1. Що відноситься до ресурсів геологічного середовища? 
2. Які типи небезпечних геологічних процесів виділяють? 
3. Чим принципово відрізняються катастрофічні процеси від власно 

небезпечних? 
 

Типові питання та завдання до модульної контрольної роботи 1. 
1. Чим відрізняються наукові дисципліни «Геоекологія» і «Екологічна 

геологія»? 
2. Надати визначення асиміляційного потенціалу геологічного середовища. Із 

чого він складається?  
3. Роль екологічних функцій літосфери у створенні умов життєдіяльності 

населення. 
4. Що відноситься до ресурсів геологічного середовища?  
5. Систематика геологічних процесів за екологічними наслідками. 
 
Список рекомендованої літератури до модуля 1: 
1. Адаменко О.М., Рудько Г.И. Основы экологической геологии. - К., 1995. 
2. Байсарович І.М., Коржнев М.М., Шестопалов В.М. Базові поняття 

екологічної геології. Навчальний посібник. - Київ, 2008. – 12 с. 
3. Вернадский В.И. Биосфера и ноосфера. - М., 1989. 
4. Долін В.В. Самоочищення наземних екосистем Українського полісся від 

радіаційного забруднення: Автореф. дис. д-ра геол. наук. - К., 2004. 
5. Дудкін О.В., Єна А.В., Коржнев М.М. та ін. Оцінка i напрямки зменшення 

загроз біорізноманіття  України.- К., 2003. 
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6. Екогеологія України. Навчальний посібник \  В.М. Шестопалов, М.М. 

Коржнев, С.А. Вижва та ін. - К.: ВПЦ „Київський університет. - 2011. - 
671с. 

7. Екологічна геологія. Підручник \ За ред. Коржнева М.М. - К.: ВПЦ 
„Київський університет. - 2005. - 250 с. 

8. Коржнев М.М. Природно-ресурсні основи розвитку суспільства: Підручник. 
- К., 2004. 

9. Ломтадзе В.Д. Инженерная геология. Инженерная геодинамика.-Л., 1977. 
10. Малахов І.М. Техногенез у геологічному середовищі. - Кривий Ріг: 

ОКТАНТ-ПРИНТ, 2003. - 252 с. 
11. Методи оцінки екологічних втрат: Монографія / За ред. Л.Г. Мельника, O.I. 

Карінцевої. - Суми, 2004. 
12. Наумов Г. Ноосфера в прошлом и будущем // Наука и жизнь. -2004. - № 9. - 

С. 92-97. 
13. Осипов В.И. Природные катастрофы на рубеже XXІ века // Геоэкология. 

Инженерная геология. Геокринология. - 2001. - № 6. - С. 483-488. 
14. Солодилов Л.Н. Мониторинг геодинамической обстановки и прогноз 

опасности землетрясений на контролируемой территории: Моніторинг 
небезпечних геологічних процесів та екологічного стану середовища: Тез. IV 
Міжнародної конференції. - К., 2003. - С. 15-16. 

15. Трофимов В.Т.,  Зилинг Д.Г. Экологическая геология. Учебник. - М.: ЗАО 
«Геоинформмарк», 2002. -415 с. 

 



35 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. ЕКОЛОГІЧНА ГЕОФІЗИКА ТА ГЕОХІМІЯ. 
 
Тема 3. ГЕОХІМІЧНА І ГЕОФІЗИЧНА ФУНКЦІЇ ЛІТОСФЕРИ (18 год.)  

 
Лекція 5. Природні і техногенні геохімічні поля і аномалії та їх вплив на 
людину (геохімічна функція літосфери). 

Природні геохімічні поля і аномалії 
Поведінка хімічного елементу в будь-якій геохімічній системі значним чином 

визначається формами його знаходження, кожну з яких вирізняє специфічний 
стан атомів. Домінуючим, безумовно, є мінеральний вид знаходження.  Окремо 
виділяється біогенний стан хімічних елементів, який передбачає знаходження їх 
в живих організмах - як у вигляді складних органічних сполук, так і у вигляді 
неорганічних сполук. При мінеральному виді знаходження елементу його 
здатність до міграції визначається не лише хімічними властивостями елементу а 
й стійкістю мінералу в умовах системи.  

Не менш різноманітним за формами реалізації є безмінеральний (розсіяний) 
вид знаходження елементів, який охоплює всі агрегатні стани речовини. Дуже 
важливе геохімічне значення має те, що розсіяні елементи не беруть участі в 
побудові кристалічних решіток. Відтак, при будь-яких впливах розсіяні 
елементи значно легше виносяться з мінералів, оскільки для їх мобілізації не 
потрібно витрачати енергію на руйнацію зв’язків в решітці.  

Ступінь захоплення речовиною якого–завгодно елементу зручно 
характеризувати з використанням коефіцієнтів розподілу (k), який визначається 
як відношення масової концентрації елементу в речовині (мінералі, організмі) 
до вмісту цього елементу в середовищі (ландшафті, атмосфері) чи агенті 
переносу (повітрі, водному розчині, магмі тощо).  

Порівняння розподілу хімічних елементів, особливо рідкісних, в різних 
системах зручно здійснювати за допомогою геохімічних спектрів, які будуються 
за кларками концентрації елементів в аналізованих компонентах.  

Інтенсивність міграції елементу в системі (PX) оцінюють за 
співвідношенням тієї кількості елементу що переходить в рухомий стан (db) за 
одиницю часу (dt) до загальної кількості елементів в системі (b). 

Фактична сукупність відомостей щодо процесів міграції утворює окремий 
особливий розділ геохімії - геохімію процесів міграції, окремими напрямками 
якого є: геохімія магматичних, гідротермальних, гіпергенних, техногенних 
процесів тощо. Види міграції традиційно поділяють за видами руху матерії, 
виділяючи: механічну, фізико-хімічну, біогенну і техногенну міграцію. 

Механічна міграція обумовлена транспортуючою і руйнівною діяльністю 
водних та атмосферних потоків, льоду, вулканів, тектонічних сил, сил 
кристалізації тощо. Механічна міграція залежить переважно від розміру часток 
мінералів і порід, їх густини, швидкості руху вод, вітру. Хімічні властивості 
елементів практично не мають значення. Характерними рисами механічних 
ореолів розсіяння є зростання дисперсності часток і накопичення стійких в 
умовах зони гіпергенезу мінеральних форм. В стані завису переноситься понад 
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90% маси Al, Ti, Ga, Th, Sc, Pb, Si, Fe, Mn, P, Ba, Zt, Rb, Cr, Co, Ni, а також 
значні кількості всіх інших елементів з низькими коефіцієнтами водної міграції.  

Фізико-хімічна міграція здійснюється завдяки процесам в верхній частині 
літосфери, якими є: гідроліз, окислення та відновлення, іонний обмін, утворення 
та руйнування колоїдів, карбонатизація, гідратація і дегідратація, 
комплексоутворення, кристалізація і просте хімічне розчинення тощо. Для 
кожної групи мінералів є свій, провідний, тип хімічної реакції: гідроліз, 
гідратація і дегідратація - для породоутворюючих силікатів; окислення та 
відновлення - для сульфідів та залізовмісних силікатів; розчинення - для солей 
тощо. Найкраще  вивчена міграція речовин у водних розчинах у вигляді іонів 
(іонна міграція), яка залежить від розчинності солей, pH, окислювально-
відновного потенціалу.  

У земній корі багато елементів можуть бути присутніми в різних ступенях 
окислення. Стійкість даного ступеню окислення елементу залежить від зміни 
енергії, що супроводжує приєднання або видалення електрону. Кількісною 
мірою цієї зміни є окислювально-відновний потенціал (редокс-потенціал, Eh). 
Окислення завжди супроводжується відновленням, тому окислювально-відновні 
процеси характеризуються різницею потенціалів у ланцюзі окислювач-
відновник. Окислення в природі, а тим більше в верхній частині літосфери, 
здійснюється головним чином киснем.  

Характер окислювально-відновних умов у природних процесах нерідко 
визначають за мінералами заліза, які слугують своєрідними реперами 
“відновного” чи “окислювального” середовища - присутність закисних з’єднань 
заліза (сидерит, вівіаніт) свідчить про відновні умови середовища, а окисних 
(лімоніт, ярозит тощо) - про окислювальні.  

Комплексоутворення має виключне значення в геохімії, яке полягає в різкій 
зміні рухливості катіонів багатьох елементів (Fe, Zr, U, Sn, Sc, Ag, Au тощо) у 
випадку утворення комплексних з’єднань. Комлексоутворюючими агентами в 
природних умовах найчастіше є органічні з’єднання з кільцевою структурою. 
Вони широко поширені в області вивітрювання і концентруються в гумусі, гної 
та тваринних фекаліях. Такими агентами можуть бути: амінокислоти, лимонна, 
винна, яблучна та інші кислоти, гемоглобін, хлорофіл та інші металоорганічні 
комплексні з’єднання живих клітин. Реакції комплексоутворення у своєму 
метаболізмі інтенсивно використовують рослини. Вважають, що особливо 
енергійно засвоює таким шляхом елементи безпосередньо з мінералів 
примітивна мікрофлора (протрофи). Це й зрозуміло, оскільки на етапі 
зародження життя на Землі такий шлях отримання необхідних компонент був 
ледь не єдино можливим. 

Колоїдні системи зароджуються в зоні взаємодії літо-, гідро- атмо і біосфери. 
Вони утворюються внаслідок постійної руйнації мінералів, порід та органічної 
речовини, а також в результаті агрегації іонів. З колоїдними процесами 
пов’язано багато геохімічних явищ, найважливішими з яких є: а) утворення 
мінералів (неорганічних, органічних та мінерально-органічних з’єднань) як 
кристалічної так і аморфної будови; б) явища сорбції та десорбції, а також 
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спільне осадження хімічних елементів; в) міграція елементів в водному 
середовищі в колоїдних системах; г) акумуляція багатьох рідкісних елементів 
(аж до досягнення рудних концентрацій). 

Величезна, порівняно з грубо дисперсними системами, сумарна поверхнева 
енергія колоїдних розчинів сприяє інтенсивному поглинанню міцелами з 
ненасичених розчинів недисоційованих молекул та чужорідних іонів 
протилежного знаку. Сорбція залежить від розміру міцел та іонів, розчинності 
адсорбату і адсорбенту, концентрації, валентності і поляризованості іонів, pH 
середовища тощо. Слід враховувати відмінність енергій поглинання іонів одної 
і тієї ж валентності різними сорбентами.  

Надзвичайно важливим для формування геохімічних аномалій є взаємне 
осадження колоїдів, яке відбувається при зустрічі різнозаряджених міцел.  

Величезний вплив на поведінку багатьох рудних та рідкісних елементів 
мають органічні колоїди, в першу чергу гумінові (гумус).  

Кларки - числові значення вмістів елементів в земній корі. За пропозицією 
О.Е.Ферсмана одержали таку назву (на честь Ф.У.Кларка, який першим 
достатньо повно і точно оцінив хімічний склад земної кори). Значне розмаїття 
типів порід, відмінність геологічного положення, існуючі флуктуації складу 
створюють труднощі для отримання надійних оцінок середнього складу кори.  

Поширеність елементів у земній корі дуже різна, їх вміст змінюється від 
менш як 10-6% маси (Re, Os, lr, Ru, Rh, Ті, Pt, He, Au, Pd), до понад 1% маси - O, 
Si, Al, Fe, Ca, Mg, Na, K. На частку останніх 8 елементів припадає понад 98% 
маси земної кори і вони є типоморфними. Найпоширенішим елементом є 
кисень, атоми якого складають до 47% маси земної кори і близько 90% об’єму.  

В.І. Вернадський назвав розсіяними ті елементи, що, знаходячись у земній 
корі в значних кількостях, не дають високих концентрацій - наприклад, 
величезні маси Rb розсіяні в польових шпатах, Ga - в алюмінієвих мінералах, Sc 
- у силікатах, Li - у слюдах тощо. На відміну від розсіяних, рідкісні (кларк < 
0,01-0,001% маси) елементи хоча й знаходяться в земній корі в невеликих 
кількостях, але утворюють власні мінерали. 

Доступність того або іншого елементу насамперед визначається його 
спроможністю досягати високих кларків концентрації (КК). Так, кларк кадмію в 
континентальній земній корі складає 0,210-4% маси, а ККCd в сфалериті - 2700. 
Елементи, які мають і низькі кларки і малу спроможність до концентрації, 
розсіяні в земній корі, тож у всіх породах, ґрунтах та мінералах зустрічаються в 
незначних кількостях. Такі елементи називаються рідкісними розсіяними.  

Певним узагальненням знань в області геохімії є основний геохімічний закон 
Ферсмана-Гольдшмідта: геохімія елементу в земній корі визначається як його 
хімічними властивостями, так і величиною кларку. 

Для визначення особливостей міграції елементів з різними кларками при 
геохімічних дослідженнях вмісти елементів часто наводяться не в % маси чи 
об’єму, і не в атомних кількостях, а в кларках концентрації. При вивченні 
міграції рідкісних елементів та радіоактивних ізотопів часто застосовують 
нормування до складу хондритів, що дозволяє виключити вплив різної 



38 
 
поширеності елементів з парними і непарними номерами.  

Геохімічні особливості ґрунтів. Дуже своєрідним, малопотужним, але 
надзвичайно важливим, самим верхнім горизонтом літосфери є ґрунт. Одна з 
основних сучасних концепцій ґрунтознавства полягає в тому, що ґрунт є 
необхідним компонентом біосфери, що виник і розвився одночасно з 
виникненням і розвитком життя на Землі. За визначенням В.І. Вернадського, 
ґрунти є областю найбільшої геохімічної діяльності хімічної речовини. 

В ґрунтах накопичуються P, S, N, Si, C, J, Br, B. Na та рідкісні луги, Ca і Sr, 
Cu і Co виносяться з ґрунтів в помітних кількостях. Склад ґрунтів залежить від 
складу материнських порід, життєдіяльності мікроорганізмів (бактерій, 
актиноміцетів, грибів, ґрунтових водоростей та найпростіших) і вищих рослин. 
Саме мікроорганізми, переважно, забезпечують утворення рухомих форм 
хімічних елементів в ґрунтах. 

Так само, як мінеральні компоненти ґрунтів містять у тих або інших 
кількостях практично всі елементи Періодичної системи, так і серед органічних 
речовин, що містяться в ґрунті, можна знайти органічні сполуки практично всіх 
класів. Ґрунтовий гумус складається з гумінових кислот, фульвокислот, гумінів 
і ряду інших з’єднань. Крім того, до складу органічної речовини ґрунту входить 
великий набір ароматичних з’єднань, ліпідів, амінокислот, органічних кислот і 
їх похідних.  

Оскільки інтенсивність гіпергенних геохімічних процесів зменшується від 
поверхні вглиб літосфери, ґрунти є найкращим їх виразником. Характер міграції 
елементів у системі ґрунт - гірська порода може бути ілюстрований величиною 
відносного елювіально-акумулятивного коефіцієнту, який є відношенням вмісту 
того або іншого елементу в ґрунті (горизонті ґрунту) до вмісту цього елемента в 
ґрунтоутворюючій породі. З геохімічних позицій розрізняють елювіальні і 
супераквальні ґрунти. Перші утворюються при глибокому заляганні ґрунтових 
вод, а другі – при неглибокому.  

Атмосферні осадки, які просочуються через ґрунт, переносять розчинні 
з’єднання з верхніх ґрунтових горизонтів в нижні. З цими нисхідними 
розчинами мігрують гумусова речовина і мінеральні солі, в тому числі 
з’єднання важких і рідкісних металів. Частина цих з’єднань випадає з розчину в 
нижній частині ґрунтів, створюючи горизонт накопичення (вмивання), або 
ілювіальний горизонт. Тут відбувається акумуляція широкого переліку хімічних 
елементів (Si, Al, Fe, Cu, Ni, Mo, Co, Zn, V, Ba, Sr тощо) та мінералізованої 
органічної речовини. Глибина вмивання залежить від розчинності сполук, а 
тому в межах цього горизонту розрізняють підгоризонти вмивання колоїдів, 
карбонатів, гіпсу та легкорозчинних сполук.  

Найбільш характерними геохімічними ознаками ґрунтів є - біогенне 
накопичення хімічних елементів у верхніх горизонтах, а також різка 
диференціація концентрацій елементів і фізико-хімічних умов по вертикалі. 

Роль води в геохімічній міграції. Без участі води важко уявити собі які-
небудь механічні, хімічні і біологічні процеси, що протікають у ландшафтах і 
викликають у гігантських масштабах міграцію, перевідкладення і 
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новоутворення речовини в зоні гіпергенезу. У результаті цих процесів в одних 
випадках відбувається гідрогеохімічне розсіювання атомів і елементів, а в 
інших - їхня концентрація. 

Інтенсивність водної міграції хімічних елементів багато в чому визначається 
розчинністю їх природних хімічних сполук, що у свою чергу залежать як від 
внутрішніх чинників міграції, так і від зовнішніх умов, типу геохімічного 
ландшафту, pH розчину, його окислювально-відновних властивостей тощо. Це 
дозволяє виділяти зони сірчанокислого, кислого, нейтрального, слабко лужного 
і содового вилуговування. Зони вилуговування найбільш характерні для ґрунтів 
і кори вивітрювання, але зустрічаються вони й у водоносних горизонтах і 
континентальних відкладах. “Катіоногенні” елементи (так і як Ca, Sr, Ba, Ra, Cu, 
Zn, Cd тощо) є найбільш рухливими в кислих середовищах, а V5+, As5+, Se, Mo, 
Si, Ge  та інші елементи, що входять до складу комплексних аніонів, - у лужних 
середовищах. І ті й інші менш рухливі в нейтральних водах, в яких 
максимальною стійкістю характеризуються металоорганічні комплекси. 

Природні води є сполученням справжніх розчинів (іонних і молекулярних) із 
колоїдними розчинами і суспензіями. 

Атмосфера є своєрідною колоїдною системою, а точніше - аерозолем,  яка, 
крім азоту, кисню, аргону і вуглекислого газу, включає значну кількість водяних 
парів (до 4%), іноді рідку і тверду воду, пил, мікроорганізми, леткі органічні 
речовини (фітонциди), деякі мікрокомпоненти (озон, йод, радон тощо). Якщо 
вміст O2 і N2 у тропосфері загалом однаковий у всіх ландшафтах, то вмісти 
інших компонентів суттєво коливаються.  

Велике значення має атмосферний переніс солей. В результаті фізичного 
випаровування солей, а також розбризкування при хвилюванні морське повітря 
збагачене елементами морської води, а вітри, що дують із моря, приносять на 
сушу морські солі. З атмосферними опадами на території України щороку 
випадає від 9,5 т/км2 (степова зона) до 29,9 т/км2 (Гірські Карпати) розчинених 
солей, серед яких домінують SO4

2- (від 4,3 до 15 т/км2), HCO3
- (від 1,6 до 4,1 

т/км2),Cl-, Na+, K+, Ca2+, Mg2+. Вважається [13] що значна частина Cl, Li, Na, Rb, 
Ca, B, I у річкових водах має морське походження (від 20% до 85%). 
Привнесення солей з атмосферними осадками є прикладом негативного 
зворотного зв’язку, який стабілізує сольовий баланс ландшафту.  

Хімічний склад підземної атмосфери коливається в значних межах і суттєво 
відрізняється від надземної. В ній, як правило, більше CO2, вища вологість, 
інший вміст мікрокомпонентів.  

Біогенна міграція, яка не може аналізуватися тільки на основі загальних 
законів фізики і хімії, є найскладнішою для опису. Такі константи елементів, як 
радіуси іонів, валентність, недостатні для аналізу біогенної міграції. Організми 
існують в особливому інформаційному полі, для них характерні процеси 
керування, переробки інформації, які відсутні в неживій природі. Характерною 
рисою біогенної міграції є наявність двох протилежних і взаємозалежних 
процесів: утворення живої речовини з елементів навколишнього середовища та 
розкладання органічних речовин. У сукупності зазначені процеси утворюють 
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біологічний кругообіг атомів (бік).  

Обробка отриманих геохімічних даних базується на таких ключових поняттях 
як геохімічне поле, геохімічний фон, геохімічна аномалія. 

Геохімічне поле є інтегрованим виразом розділення хімічних елементів в 
геологічних утвореннях і визначається внутрішніми (властивості атомів та 
іонів) та зовнішніми (параметри середовища) чинниками. Враховуючи 
поширеність елементів в земній корі, можна зробити висновок що геохімічні 
поля літосфери сформовані обмеженим переліком типоморфних елементів (O, 
Si, Fe, Ca, Mg, Na, K, Ti, P, H, C, Mn, S), які власне й визначають перебіг 
хімічних реакцій та фізико-хімічні умови середовища, формуючи таким чином 
склад порід, геологічних тіл, тектонічних блоків тощо. Решта елементів розсіяні 
в сформованому мінеральному каркасі і мігрують в тій обстановці, що створена 
головними елементами. Їх диференціація може стати вирішальною при 
формуванні геохімічних полів в об’єктах нижчого рівня.  

Геохімічні поля завжди є композицією сингенетичних та епігенетичних 
складових. Для сингенетичних процесів характерна узгодженість поведінки 
головних породоутворюючих елементів та елементів-домішок, а для 
епігенетичних – порушення первинних розподілів, досягнення максимальних 
рівнів диференціації і концентрації елементів. Особливо значним є вплив на 
геохімічне поле процесів циркуляції легко рухомих фаз (газ, рідина), які 
транспортують розчинені компоненти. Взагалі, відносно однорідна будова поля 
концентрацій часто є одним з доказів відсутності вторинних змін, оскільки 
епігенетичні процеси призводять не тільки до змін вмісту та форм знаходження 
елементів, характеру зв’язку між ними, а й до структурної перебудови 
геохімічного поля.  

Геохімічні поля є цілісними системами, які можуть існувати самостійно і 
складаються з елементарних ланок що взаємодіють між собою, але не можуть 
формуватися ізольовано від об’єктів вищого ієрархічного рівня – поле 
концентрацій елементарних ландшафтів є залежним від поля концентрацій 
геологічної споруди. В загальному випадку можна говорити що процеси 
диференціації речовини зумовлюють трирівневу будову геохімічних полів: 
рівень мобілізації, фоновий рівень (переважно незмінені породи) та рівень 
накопичення. Найчастіше в геохімії основним об’єктом досліджень є рівень 
накопичення, якому власне й відповідають родовища корисних копалин. 
Вивченню об’єктів що представляють рівень мобілізації речовини приділялось, 
як правило, набагато менше уваги - переважно в тих випадках коли вони 
надійно ідентифікувалися як первинні геохімічні ореоли родовищ. Ще менш 
дослідженим наразі є фоновий рівень геохімічного поля, вивчення якого 
здійснювалось, в основному, з метою визначення базового рівня для 
нормування геохімічних даних.  

Геохімічний фон є одним з базових понять для застосування геохімічних 
методів, як при пошуках корисних копалин, так і при екологічних 
дослідженнях. Саме визначення фонового діапазону концентрацій дозволяє 
виділяти області мобілізації та накопичення елементів. Фон відповідає 
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“нормальному” розподілу елементів сформованому за відсутності збурюючих 
чинників. У зв’язку з відносністю даного поняття фон не можна розрахувати, 
його можна лише оцінити з певною точністю. Водночас, саме відносність 
поняття геохімічного фону робить його універсальним інструментом при 
вивченні процесів різного генезису, розділенні природної та техногенної 
складової розподілу елементів тощо.  

Геохімічний фон визначають, як правило, за модальним значенням вмісту 
хімічного елементу чи іншого геохімічного параметру (pH, Eh, кларк 
концентрації, хімічний потенціал тощо) в межах геохімічно однорідної ділянки 
(системи).  

Геохімічна аномалія є областю в якій вміст хімічного елементу або значення 
іншого геохімічного параметру (Eh, pH тощо) значимо (на обумовлену 
величину) відрізняється від геохімічного фону. Аномалії можуть бути 
позитивними – значення вищі за фонові, або від’ємними – значення нижчі за 
фонові: дуже малі і дуже високі рівні концентрацій елементів, згідно закону 
загального розсіяння, є маловірогідними. Тому аномалії відповідають менш 
вірогідним (порівняно з фоновим) станам системи і можуть утворюватись лише 
за умови, як мінімум, енергетичного впливу на неї. Аномальні ділянки є 
областю розвитку невластивих фоновому геохімічному полю процесів, 
асоціацій елементів та форм їх знаходження. Аномалії можуть бути 
глобальними, регіональними, локальними, точковими тощо (рудні тіла, 
родовища та рудні поля також є геохімічними аномаліями).  

Позитивні геохімічні аномалії, як правило, приурочені до геохімічних 
бар’єрів.  

Геохімічний бар’єр, за визначенням О.І.Перельмана, є ділянкою, в межах 
якої на малій відстані відбувається різке зменшення інтенсивності міграції 
хімічних елементів і, як наслідок, їх концентрація. Головні особливості бар’єру - 
різка зміна умов і концентрації елементів. Це зона, де одна геохімічна 
обстановка заміняється іншою. Розміри бар’єрів можуть бути самими різними - 
виділяють макро-, мезо- і мікробар’єри.  

Виділяється два основні типи бар’єрів - природні і техногенні, кожен з яких 
поділяються на 3 підтипи: механічні, фізико-хімічні та біогеохімічні. 
Найпростішими є механічні бар’єри які є ділянками різкого зниження 
інтенсивності механічної міграції. До них приурочені різноманітні продукти 
механічної диференціації осадів. У місцях різкого зменшення інтенсивності 
фізико-хімічної міграції формуються фізико-хімічні бар’єри. Вони виникають у 
місцях зміни температури, тиску, окислювально-відновних, лужно-кислотних та 
інших умов. Біогеохімічні бар’єри пов’язані із зменшенням інтенсивності 
біогенної міграції (вугільні поклади, торф, концентрації елементів у тілах 
організмів тощо). 

Геохімічна дірка є поняттям протилежним до геохімічного бар’єру, яке 
використовується для характеристики зон в яких на короткій відстані різко 
змінюються гідрогеологічні умови, посилюється рухливість елементів, що 
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призводить до різкого зниження концентрацій - нижче рівня чутливості методів 
включно.  

Техногенні геохімічні поля і аномалії 
Самою складною формою міграції є техногенна, яка пов’язана з суспільними 

процесами (наприклад, відпрацювання родовищ корисних копалин, 
експлуатація нафтопроводів, внесення хімічних добрив тощо), визначається 
соціальними закономірностями, і, водночас, включає усі більш прості форми 
міграції. Можна говорити, що в районі розташування будь-якого підприємства в 
результаті зміни енергетики, кругообігу речовин, тощо, формується природно-
промисловий комплекс, активним компонентом якого є головна технологічна 
лінія. Техногенна міграція обумовлює зміни в характері обміну речовиною, 
енергією та інформацією між абіотичними та біотичними компонентами. 

Міграція елементів в природно-техногенному середовищі (ПТС). В зонах 
впливу виробничої діяльності людини представлені процеси техногенної 
міграції, успадковані від біосфери, але істотно змінені в ПТС, а також процеси 
техногенної міграції, невластиві біосфері. Так само, як і в природі, у ПТС  
відбувається біологічний кругообіг, хімічні елементи мігрують у водах і 
атмосфері. Тому і для ПТС можуть бути встановлені ряди міграції і типоморфні 
елементи, коефіцієнти біологічного поглинання і ряди поглинання. Такі 
поняття, як «біомаса», «щорічна продукція», коефіцієнт біологічного 
накопичення, «дефіцитні» і «надлишкові» елементи можуть застосовуватись і в 
ПТС. При цьому агротехніка, селекція, застосування добрив і т.д. дозволяють 
одержувати більше біомаси, кількість якої досягає такого рівня, який 
неможливий у природних умовах.  

Таким чином, людство намагається посилити утворення живої речовини, 
тобто корисні відновлювальні процеси (фотосинтез). Але воно посилює і 
розкладання органічної речовини, тобто протилежні окисні процеси.  

Водночас, для ПТС характерне грандіозне розсіювання елементів, що 
концентрувалися природою протягом  усієї геологічної історії. Протягом 
кількох десятиліть виснажуються найбільші родовища заліза, міді, свинцю, 
цинку тощо (щорічно видобувається понад 100 млрд. тон мінеральної сировини 
та каустобіолітів). Речовина розпорошується, переходить у більш дисперсний, а 
отже, і більш придатний для міграції стан. 

Технофільність елементів. Нарешті новим для земної кори є і виробництво 
атомної енергії, одержання радіоактивних ізотопів. Невідповідною біосфері є 
міграція, що підпорядковується соціальним законам (експорт-імпорт і 
транспортування на великі відстані матеріалів, руди, концентрату, тощо). Для 
характеристики подібних явищ уже недостатні звичайні поняття геохімії і старі 
методи, необхідні нові поняття і нові підходи до дослідження. Одне з таких 
понять - технофільність елементів - запропоновано О.І.Перельманом. 
Найбільш технофільним є вуглець (n*1010). Елементи, близькі за хімічними 
властивостями, часто мають і близьку технофільність: залізо і марганець, 
алюміній і магній, рубідій і талій, азот і фосфор, молібден і вольфрам, ртуть і 
сурма, золото і срібло. Але є й істотні розходження, наприклад хлор і фтор. 
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Розходження в технофільності визначають зміну елементного складу 
культурних ландшафтів, накопичення в них найбільш технофільних елементів. 
Вперше на це звернула увагу М.А.Глазовська, яка відзначила, що для 
культурних ландшафтів характерне «озалізнення», зростання відносної ролі міді 
(у порівнянні з цинком), нікелю (щодо кобальту) і т.д. Людство «перекачує» на 
земну поверхню зосереджені в глибинних родовищах хімічні елементи.  

Техногенні відходи за домінуючим способом міграції (механічна, водна, 
газова) поділяються на тверді відходи, стоки і викиди. Крім того, їх поділяють 
на організовані, які надходять у довкілля через спеціально облаштовані пункти 
(труби, факели, відвали) та неорганізовані  (аварійні),  контроль за якими 
утруднений. 

Особливо небезпечними є відходи, в яких концентрація токсичних хімічних 
елементів в тисячі разів перевищує середні значення вмістів у біосфері. На 
першому місці за обсягами викидів знаходяться теплоенергетика і 
автотранспорт. Внаслідок діяльності цих галузей господарства в атмосферу 
надходять величезні кількості оксидів вуглецю та азоту, сірчаного ангідриду, 
пилу, нафтопродуктів. В кожного виробництва є свій специфічний набір 
токсичних мікроелементів. Їх концентрування в багатьох випадках сягає тисяч і 
навіть десятків тисяч кларків концентрацій. 

Велику небезпеку утворюють аварійні радіоактивні забруднення, які в 
залежності від розміру аварії можуть забруднювати великі території такими 
радіонуклідами як цезій 137, стронцій 90, плутоній, америцій, тощо. Ліквідація 
таких аварій призводить до утворення великих об’ємів радіоактивних відходів, 
які потребують безпечного поводження і захоронення.  

Техногенні геохімічні поля. Техногенні впливи визначають виникнення 
своєрідних геохімічних полів різної інтенсивності і складу, які можуть суттєво 
відрізнятися від природних геохімічних полів даної території. Як наслідок, 
властивості довкілля значною мірою зумовлені характером взаємодії природних 
та техногенних потоків речовини.  

Велика кількість техногенних джерел в великих промислових центрах, а 
також нерівномірність їх розміщення створюють складну структуру геохімічних 
полів і формують складні аномальні зони. Тож ідентифікація техногенних 
джерел в великих містах є набагато складнішим завданням ніж у випадку 
окремо збудованих вузькоспеціалізованих підприємств. 

Техногенні впливи можуть призводити до перебудови усталеної структури 
території і природні геохімічні арени (місця накладання геохімічних полів) 
заміщуються техногенними, які “включаються” в систему місцевої міграції. 
Найвразливішими для забруднення є замкнуті арени, в яких скид здійснюється в 
безстічні водойми.  

Геохімічні бар’єри при техногенної міграції. Дуже значною в процесах 
техногенної міграції є роль геохімічних бар’єрів. Вертиепльні геохімічні 
бар’єри, які визначають нисхідну геохімічну диференціацію речовини, є 
чинниками контролю накопичення-осадження продуктів техногенезу і 
основним механізмом захисту ґрунтових вод від забруднення. Їх потужність і 
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ємність визначають не тільки стійкість техногенних аномалій, але й надійність 
захисту від забруднення інших компонентів середовища. 

Латеральні геохімічні бар’єри є відображенням ландшафтної контрастності 
території, вони забезпечують диференціацію речовини на шляхах міграції в 
межах геохімічних арен. Дуже потужним бар’єром на шляху органічних 
забруднювачів, наприклад, є супераквальні ландшафти, в відновному 
середовищі яких розклад органічних речовин різко вповільнюється.  

Під впливом техногенезу природні геохімічні бар’єри часто руйнуються чи 
перебудовуються, крім того виникають власне техногенні бар’єри: штучні - 
спеціальні фільтри тощо; новоутворені, зокрема вбудовані, які виникають при 
введені в природне середовище нових компонентів; вторинні – у випадку 
штучної зміни характеру природних процесів (заміна глейових бар’єрів на 
окислювальні при осушенні територій, окислювальних на відновні – при 
утворенні водосховищ тощо). Можуть також формуватися геохімічні бар’єри 
взагалі нехарактерні для даної території. Сформовані бар’єри можуть мати різну 
стійкість і ємність, причому останній параметр має конкретний зміст лише по 
відношенню до конкретних елементів – окислювальний бар’єр є ємним для 
заліза і проникним для сполук S6+.  

Стійкість природних систем є ще одним фундаментальним поняттям, яке 
використовується для прогнозування  стану довкілля. Стійкість середовища - це 
не тільки здатність протистояти навантаженню, але й здатність систем 
нормалізувати своє функціонування після припинення дії зовнішнього впливу. 
Жодна з природних систем, включаючи глобальні геохімічні поля океану чи 
атмосфери, не володіє абсолютною стійкістю до техногенезу, незважаючи 
навіть на великий запас буферності. Н.М.Солнцева виділяє три основні групи 
чинників, які контролюють стійкість ландшафтних систем:  
1) Фактори, що контролюють інтенсивність виносу і розсіяння продуктів 

техногенезу (кількість опадів, швидкість вітру, гіпсометричний рівень 
структурної одиниці, механічний склад тощо).  

2) Фактори, що контролюють інтенсивність метаболізму продуктів 
техногенезу (сума сонячної радіації, кількість ультрафіолетового 
опромінення,  швидкість розкладання органічних речовин, інтенсивність 
фітохімічних реакцій тощо). 

3) Фактори, що контролюють закріплення продуктів техногенезу (тумани, 
штилі, pH, Eh, фонові концентрації елементів тощо). 

Кларки в техногенної геохімії є найбільш загальним показником прогнозної 
інтенсивності  техногенних впливів на середовище, які не тільки відображають 
природну поширеність елементів але й характеризують загальну адаптованість 
до них живих організмів. Елементи з високими кларками, як правило, найменш 
токсичні для організмів. Одні й ті ж самі сполуки в залежності від характеру їх 
надходження (тривалості, кількості, форм) можуть по-різному впливати на 
природні системи: викликати їх стійку деградацію аж до руйнування (бути 
токсичними) і не впливати на значимо на середовище. Говорити про 
незначимість впливу сполуки можна лише у випадку відсутності кумулятивного 
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ефекту, інакше сумарний результат навіть слабких впливів може  виявитися 
вищим порогової ємності системи.  

Принцип геохімічної сумісності є одним з базових принципів оцінки впливу 
техногенних чинників на природні системи (Солнцева Н.М., 1977). Техногенез 
може бути сумісним з основними природними процесами і посилювати їх, 
зменшуючи стійкість систем, чи навпаки – бути несумісним з напрямком 
природних процесів. Так, високо мінералізовані супутні пластові води, які в 
більших чи менших кількостях видобуваються разом з нафтою і газовим 
конденсатом, можуть бути як несумісними з природною обстановкою, так і 
сумісними в умовах арідного клімату.  

Техногенні аномалії. Виявлення техногенних аномалій належить до числа 
найважливіших еколого-геохімічних завдань при оцінці стану довкілля. Ці 
аномалії є певним простором, в межах якого концентрації елементів вищі 
фонових значень за рахунок надходження речовин з техногенних джерел. 
Виділення техногенних аномалій здійснюється за тими ж принципами, що й 
природних. Виключення складають штучно створені речовини, аномальні 
концентрації яких визначаються за санітарно-гігієнічними критеріями. Якщо 
техногенна аномалія має чіткий просторовий і генетичний зв’язок з конкретним 
джерелом забруднення, то така аномалія називається техногенним ореолом 
розсіяння. Техногенні ореоли розсіяння фіксуються переважно в депонуючих 
середовищах – ґрунтах, донних відкладах, рослинному покриві тощо. Прояви 
техногенних аномалій в транзитних середовищах (повітря, води) називають 
техногенними потоками розсіяння. 

У самому загальному вигляді можна виділити елементи і сполуки: 1– 
природні; 2 – техногенні, які в природних умовах або не зустрічаються взагалі, 
або зустрічаються тільки у розсіяному стані; 3 – ті, поява і розподіл яких в 
ґрунтах і підземних водах можуть бути обумовлені як природними, так і 
техногенними процесами.  Проблема зводиться фактично до розмежування 
аномалій елементів і сполук третьої групи на природні і техногенні.  

 
Завдання для самостійної роботи (18 год.): Додаткове до лекційного матеріалу 
вивчити тему «Вплив на геохімічну міграцію процесів техногенезу та роль 
геохімічних бар’єрів при міграції у геологічному середовищі забруднень».  
Рекомендована література: 
1. Временная типовая методика определения экономической эффективности 

осуществления природоохранных мероприятий и оценки экономического 
ущерба, причиняемого народному хозяйству загрязнением окружающей 
среды. Одобрена постановлением Госплана СССР, Госстроя СССР и 
Президиума Академии наук СССР от 21 октября 1983 г. № 254/284/134. - М., 
1983. 

2. Довгий CO., Павлишин B.I. Екологічна мінералогія України. - К., 2003. 
3. Екологічна геологія. Підручник \ За ред. Коржнева М.М. - К.: ВПЦ 

„Київський університет. - 2005. - 250 с. 
4. Методи геоекологічних досліджень: Навч. посібник / За ред. М.Д. 
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Гродзинського, П.Г. Шищенка. - К.,1999. 
5. Перельман А.И., Касимов Б.С. Геохимия ландшафта: Учеб. пособие.-М., 

1999. 
6. Трофимов В.Т.,  Зилинг Д.Г. Экологическая геология. Учебник. - М.: ЗАО 

«Геоинформмарк», 2002. -415 с. 
 

Лекція 6. Природні геофізичні поля та їх вплив на умови життєдіяльності. 
(геофізична функція літосфери).  

Природні геофізичні поля та їх аномалії 
Гравітаційне поле і його аномалії. Тільки завдяки сильному гравітаційному 

полю на Землі утримуються гідросфера і атмосфера, що забезпечує існування 
життя. 

Гравітаційне поле (прискорення вільного падіння) в межах поверхні планети 
змінюється від 9,78 м/с2 на екваторі до 9,83 м/с2 на полюсах. На фоні таких 
закономірних широтних змін поля сили тяжіння виділяються гравітаційні 
аномалії геологічної природи до (3–30)·10–4 м/с2, і тимчасові варіації, 
обумовлені приливною дією космічних тіл, і в першу чергу Місяці і Сонця, що 
може приводити до періодичних змін висотного положення поверхні планети, а 
також до повільного перерозподілу мас усередині земної кулі. Приливні варіації 
можуть досягати 3,4·10–4 м/с2, можлива величина вікових змін сили тяжіння 
протягом року імовірно складає до 1,0·10–4 м/с2. 

Останніми роками все більшу увагу звертає на себе прояв тих чинників зміни 
сили тяжіння на поверхні літосфери, які обумовлені зміною сили тяжіння у 
зв'язку із інженерною діяльністю людини. Адже вилучення з надр Землі значної 
кількості корисних копалин, штучне зниження або підвищення рівня підземних 
вод, створення великих водосховищ, будівництво крупних міських агломерацій 
може до певної міри відображатися на протіканні багатьох екологічно значущих 
процесів, таких, наприклад, як сейсмотектонічні переміщення, обвальні явища, 
зсуви, карстоутворення, просідання та опускання земної поверхні, абразія, 
переробка берегів великих водосховищ тощо.  

 Геомагнітне поле і його аномалії. Магнітне (геомагнітне) поле Землі в 
значно більшій мірі залежить від будови і властивостей літосфери ніж 
гравітаційне, оскільки багато джерел магнітного поля, що вносять свій внесок в 
загальне геомагнітне поле, розташоване саме в літосфері. Сама історія 
формування літосфери найтіснішим чином пов'язана з магнітними 
властивостями порід, з магнітним полем Землі. При цьому магнітне поле, що 
спостерігається на поверхні планети, на 95 % зобов'язане своїм існуванням 
відносно стабільним джерелам, що знаходяться в ядрі Землі. І лише 5 % 
обумовлені струмами, що ініціюються сонячною активністю, і пов'язаними з 
ними магнітними полями в іоносфері і земній корі. 

Земля є гігантським магнітним диполем, поле якого проявляється на поверхні 
планети і виходить далеко в навколоземний простір, створюючи так звану 
магнітосферу. Магнітне поле, що спостерігається на земній поверхні або 
поблизу неї, обумовлено сукупним впливом безлічі джерел і у тому числі 
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джерел, розташованих в об'ємі літосфери – залізорудних тіл і гірських порід, 
властивості яких залежать від змісту і розподілу в них феромагнітних мінералів, 
таких як магнетит, титаномагнетит, маггеміт, піротин, гематит, ільменіт і інших. 

На фоні нормального геомагнітного поля, напруженість якого становить 
величину 39,8–49,2 А/м, виділяються аномалії, обумовлені різними причинами: 
в одних випадках – скупченням в межах верхніх шарів літосфери гірських порід 
з яскраво вираженими магнітними властивостями, в інших – як наслідок дії 
зовнішніх по відношенню до Землі джерел на оточуючу її магнітосферу. 

Температурне поле і його аномалії. Тепловий стан Землі і закономірності 
його зміни визначаються загальним тепловим балансом масивів гірських порід, 
залежним від розподілу енергії, що надходить. Розподіл енергії, у свою чергу, 
обумовлений рядом глобальних, регіональних і локальних особливостей будови 
планети і приповерхневих її частин. Температурний режим верхньої частини 
земної кори встановлюється при енергетичній взаємодії Землі з Сонцем і 
космічним простором, з одного боку, і, з другого боку, з джерелами теплової 
енергії у внутрішніх сферах планети. Сукупність джерел теплової енергії 
формує не тільки тепловий режим ґрунтової товщі, що залягає поблизу поверхні 
Землі, але і клімат, а також умови, придатні для існування живих організмів. 

Внутрішні (планетарні) джерела теплової енергії, поступаючись за 
потужністю сонячному випромінюванню, перевищують решту космічних 
джерел. Основним внутрішнім джерелом тепла є реакції ядерного розпаду 
радіоактивних елементів, що входять до складу літосфери. Потужність цього 
джерела, що становить 18,01020 Дж/рік, приблизно в 1,5 рази перевищує 
сумарну потужність всієї решти планетарних джерел теплової енергії. 

Для самої верхньої частини літосфери набувають все більшого значення 
техногенні джерела теплової енергії. Потужність такого роду джерел на 
декілька порядків менше потужності планетарних джерел і потужності 
сонячного випромінювання. Але вони, як правило, зосереджені в обмеженому 
об'ємі літосферного простору – в субстраті промислово–міських агломерацій і 
інших територій, що інтенсивно використовуються. Тому тепловий потік, який 
генерується ними, може бути не менше теплового потоку, обумовленого 
наявністю більш могутніх планетарних джерел тепла.  

Електричні і електромагнітні поля і їх аномалії. За генетичною ознакою 
джерела, які створють поля електричних струмів, підрозділяються на природні і 
штучні (техногенні), а по відношенню до літосферного простору, як до 
середовища–носія – на зовнішні і внутрішні. 

Природа електричних полів різноманітна. Це, з одного боку, природні поля 
природних електронних провідників, фільтраційні і термофільтраційні, 
дифузійні, телуричних струмів і грозових розрядів. З другого боку, існують 
поля електричних струмів штучного походження, що створюються людиною 
внаслідок техногенної діяльності. 

Електромагнітне поле Землі природного походження проявляється у вигляді 
різноперіодичних електромагнітних коливань (варіацій), частотний спектр яких 
представлений смугою від 10–4 до 102 Гц (1 герц (Гц) – частота періодичного 
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процесу при якій за 1 с відбувається один повний цикл). Інтенсивність 
(амплітуда) варіацій залежить від сонячної активності, географічного 
положення і геологічної будови місця спостереження. Амплітуда варіацій 
електричної складової природного електромагнітного (магнітотелуричного) 
поля може досягати 100–200 мВ/км при середніх значеннях 30–40 мВ/км і 
фоновому рівні 0,1–10,0 мВ/км. 

Особливості геологічної будови більшою мірою відображаються у поведінці 
електричної складової електромагнітного поля як більш чутливої до 
гетерогенності будови літосфери, але, хоча і слабше, виявляються також в 
поведінці магнітної складової. Максимуми інтенсивності варіацій природного 
електромагнітного поля приходяться на роки сонячної активності. 

Електрична складова електромагнітного поля будь–якого генезису вельми 
чутлива до геологічних неоднорідностей будови земної кори, пов'язаних із 
зміною електропровідності гірських порід. Як наслідок цього, всі без 
виключення тектонічні елементи виявляються відображеними в аномаліях 
електричної складової природних електромагнітних полів. Оскільки аномалії 
електромагнітних полів, супутні структурним елементам літосфери, можуть 
удвічі і більше перевищувати фоновий рівень, інтерес до них з екологічних 
позицій як до чинника, що може впливати на умови життя людини, достатньо 
великий. 

Поле іонізуючого випромінювання (частіше його називають радіаційним 
полем, або полем радіоактивності), яке спостерігається на поверхні Землі, має 
подвійну природу. У формуванні нормального радіаційного фону, з одного 
боку, велику, хоча і не найголовнішу, роль грає випромінювання, що приходить 
до поверхні планети ззовні, з далекого Космосу і навколоземного простору. З 
другого боку, основна частина радіаційного фону поблизу поверхні Землі 
зобов'язана своїм походженням наявності у верхній частині літосфери (в земній 
корі) радіоактивних речовин і процесу дегазації планети, в ході якого на 
поверхню її виноситься велика кількість радіоактивних газів – радону–222 і 
торону (радону–220). 

Космічний фон, на частку якого доводиться всього близько 12% загального 
рівня радіоактивності, характеризується потужністю дози випромінювання в 3–
6 мкР/год (рентген (Р) – позасистемна одиниця експозиційної дози 
радіоактивного випромінювання, що відповідає поглинанню такої кількості 
гамма або рентгенівського випромінювання, яке в 1 см3 сухого повітря при 
нормальній температурі і тиску створює 2,083109 пар іонів) або 0,03–0,06 
мкГр/год (грей (Гр) – одиниця СІ вимірювання дози випромінювання, 1 Гр = 1 Дж/кг = 
100 Р). У високогір'ї космічний радіаційний фон зростає на 0,015 мкГр/год (1,5 
мкР/год) на кожний кілометр перевищення відмітки рельєфу місцевості. 

Нормальна радіоактивність гірських порід обумовлена кларковим вмістом в 
ній радіонуклідів (радіоактивних елементів). До зон підвищеного ризику 
відносяться регіони, де на поверхню Землі виходять граніти, гнейси, вулканічні 
туфи, фосфорити і інші породи, вміст урану і торію в яких може досягати 10–4 
кг/кг (100 кларків) і більше. Еманації радону істотно підвищуються там, де 
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гірські породи дезінтегровані, тобто в зонах розломів, вивітрювання, 
тріщинуватості. Підвищене виділення радону з ґрунту спостерігається також в 
сейсмічно активних областях. 

Техногенні геофізичні поля 
Техногенні геофізичні поля, як правило, обумовлені "відходами" 

промислового виробництва, побічним продуктом сучасних технологій. 
техногенними аваріями. Літосфера по відношенню до полів такого роду є 
середовищем–носієм і передавачем енергії від джерела поля до об'єкта впливу. 
Механізм реалізації техногенного впливу і передачі його від джерела до об'єкта 
впливу через антропогенні геофізичні поля простежується в трьох видах 
взаємодії, що є трьома етапами "переміщення" енергії на шляху від джерела до 
об'єкта, на кожному з яких літосфера відіграє певну роль. Перший з них є 
передачею енергії від діючого джерела до середовища (у тому числі до 
літосфери). На цьому етапі літосфера виступає як об'єкт впливу і сприймає 
енергію, що поступає від джерела. 

Другий вид взаємодії припускає взаємодію окремих компонентів середовища 
(геологічної компоненти, а також біоти і об'єктів техносфери) між собою. Саме 
на цьому етапі виявляються властивості літосфери бути носієм, акумулятором 
або транслятором енергії, що надійшла. При цьому середовище зазнає певні 
(іноді вельми істотні) зміни і одночасно накопичує потенціал вторинного 
впливу, тобто готується бути вже сама джерелом впливу на об'єкти, які 
генетично або технологічно пов'язані з нею. 

Третій вид взаємодії представляє собою передачу надмірної енергії від 
зміненого середовища, яке тепер грає роль джерела, до об'єктів техносфери або 
біосфери. На цьому етапі накопичені в середовищі кількісні енергетичні зміни 
переходять в якісні зміни об'єктів, що піддаються вторинному впливу з боку 
середовища. 

Впливу можуть піддаватися об'єкти як неживої так і живої природи. Якщо 
об'єктом дії є "нежива компонента" екосистеми (геологічні і технічні об'єкти), 
то "екологічний відгук" на дію як би відкладається до моменту досягнення 
такого рівня активації системи, коли порушення рівноважного стану природно–
технічної екосистеми, порушення функціонування або деструкція окремих 
об'єктів досягнуть загрозливого (критичного) ступеня. Якщо кількісні 
енергетичні зміни, що спостерігаються у верхніх шарах літосфери, 
успадковуються процесами, які в ній відбуваються і які представляють загрозу 
для біоти і людей, виявляється "екологічний ефект" впливу техногенних 
геофізичних полів, для яких літосфера є середовищем–носієм. 

Природа техногенних геофізичних полів припускає, що найвищі рівні їх 
досягаються в межах промислово освоєних територій і територій великих 
міських агломерацій. Потенціал техногенної дії на міське середовище і міські 
природно–технічні екосистеми формується з моменту виникнення міського 
поселення і існує на всьому історичному шляху його розвитку. По мірі 
укрупнення міст, розвитку і ускладнення їх інфраструктури цей потенціал 
неминуче зростає. Міські мешканці і жителі промислових центрів стають 
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в'язнями складного лабіринту геофізичних полів, які відчутно впливають на всі 
компоненти міського середовища і на них самих. Ця обставина ставить 
техногенну дію, опосередковану через штучні геофізичні поля, в ряд значущих 
екологічних чинників. 

Вплив геофізичних полів на живі організми і людину 
Неоднорідності геофізичних полів є, в переважній більшості випадків, 

дратівливим чинником, що не приводить, як правило, до серйозних екологічних 
наслідків. Проте досягши певного рівня інтенсивності (наприклад, в модифікації 
техногенних геофізичних полів) вони можуть ставати також і вражаючим 
чинником. Сприйняття людським організмом їх впливу стає помітним при рівні 
інтенсивності сигналу будь–якого походження в межах від 10–12 до 10–2 Вт/м. Є 
комфортні для мешкання біоти і людини межі параметрів геофізичних полів. 
Перевищення цих параметрів веде к дискомфорту, а потім – к виникненню 
загрози для життя. 

Енергетичний вплив геофізичних полів на живі організми можна представити 
у вигляді суперпозиції двох складових – квазіпостійної, (вона, якщо і 
змінюються, то у відносно невеликих межах і з великими періодами 
циклічності), яка обумовлена дією геофізичних природних полів, і змінної, 
залежної від ритміки Всесвіту і пов'язаної з обертанням Землі навколо своєї осі, 
обертанням її навколо Сонця і взаємодією зі своїм супутником – Місяцем і 
іншими планетами Сонячної системи. Вплив геофізичних ритмів на живі 
організми, який супроводжує їх протягом всієї історії існування біосфери, 
привів до того, що життєві процеси в біоті виявилися цілком підлеглими цим 
ритмам. З екологічних позицій великий інтерес викликають періодичні варіації 
геофізичних полів, частотний спектр яких співвідноситься з біоритмами живих 
організмів. 

Часовий спектр коливальних процесів життєдіяльності достатньо широкий і 
тягнеться від періодів в одиниці мілісекунд до багатьох років, утворюючи 
систему взаємопов'язаних річних, сезонних, місячних, добових, годинних, 
хвилинних і секундних біоритмів. Для біоти і людини добре вивчений цілий ряд 
ритмічних фізіологічних процесів, які протікають як на клітинному рівні, так і 
на рівні окремих органів і організму в цілому.  
 
Завдання для самостійної роботи (16 год.): Проробити додаткове до 
лекційного матеріалу тему «Прояв у параметрах фізичних полів процесів 
техногенезу».  
Рекомендована література: [1, 4, 5, 10, 20, самостійне підібрані джерела]. 
1. Богословский В.А., Вахромеев Г.С. Модели воздействия физических и 

геофизических полей на геологическую среду и живые организмы// 
Геоэкология. Инженерная геология. Гидрогеология. Геокриология. - 2000. - 
№ 1. - С. 67-71. 

2. Вахромеев Г.С. Экологическая геофизика. - Иркутск, 1995. 
3. Вижва С.А. Геофізичний моніторинг небезпечних геологічних процесів. -К., 

2004. 



51 
 
4. Екогеологія України. Навчальний посібник \  В.М. Шестопалов, М.М. 

Коржнев, С.А. Вижва та ін. - К.: ВПЦ „Київський університет. - 2011. - 
671с. 

5. Трофимов В.Т.,  Зилинг Д.Г. Экологическая геология. Учебник. - М.: ЗАО 
«Геоинформмарк», 2002. -415 с. 

 
Контрольні запитання до теми: 

1. Чим обумовлений характер геохімічного поля на поверхні геологічного 
середовища? 

2. Що таке геохімічній бар’єр? 
3. Яку основну функцію для життя біоти грає геомагнітне поле? 

 
Тема 4. МЕТОДОЛОГІЯ ЕКОЛОГО-ГЕОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (26 
год.) 

 
Лекція 7. Методологія  еколого-геологічних досліджень (загальні 
положення). 

Екологічна геологія досліджує еколого-геологічні системи. Виділяють чотири 
типи цих систем: 

природна еколого-геологічна система реальна; 
природна еколого-геологічна система ідеальна; 
природно-техногенного еколого-геологічна система ідеальна; 
природно-техногенного еколого-геологічна система реальна. 
Природну еколого-геологічну систему реальну геолог досліджує при 

проведенні еколого-геологічних досліджень на неосвоєній території, в межах 
якої техногенні зміни еколого-геологічної обстановки практично відсутні. 
Вивчення таких систем надалі може бути використане при прогнозних 
дослідженнях, щодо можливих наслідків природних дій. Вони можуть 
використовуватися також і при вивченні природно-техногенної еколого-
геологічної системи ідеальної, досліджуваної в процесі прогнозування зміни 
еколого-геологічної обстановки під впливом тих або інших видів техногенних (з 
урахуванням можливих природних) впливів в процесі освоєння даної території. 

Природно-техногенна еколого-геологічна система реальна досліджується 
геологом на освоєних територіях і включає в свій склад вже існуючі інженерні 
споруди, а частіше - цілий їх комплекс і несе в собі наслідки і природних, і 
головним чином, техногенних дій. На базі вивчення таких систем, визначається 
їх сучасний стан і розробляються, у разі потреби, методи управління еколого-
геологічним станом з метою його збереження або поліпшення. 

Оцінка екологічного стану систем 
Концептуальні  підходи щодо оцінки систем. Перший підхід заснований на 

прямих кількісних оцінках еколого-геологічного стану формуючих геологічне 
середовище. Він базується на концепції гранично допустимих концентрацій 
(ГДК), гранично допустимого вмісту (ГДВ), гранично допустимих норм (ГДН) 
окремих забруднювачів (токсикантів) або власних особливостей компонентів 
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літосфери і оцінках їх площадкової ураженості (процесами, забруднювачами). 
Основними недоліками такого підходу є: неможливість оцінки загального 
композиційного впливу всіх даних чинників на біологічні об'єкти (геосистему); 
вельми відносна коректність і об'єктивність встановлених ГДК, ГДВ, про що 
свідчить їх постійне коректування і суттєві відмінності від зарубіжних аналогів; 
відсутність нормативної бази для оцінки ресурсного потенціалу геологічного 
середовища.   

Другий підхід можна визначити як оцінку сприятливості геологічного 
середовища для його господарського освоєння. Він декларує її розгляд як 
літотехнічної системи різного екологічного стану. Останнє вимагає 
ранжирування стану геологічного середовища або виділення певних класів 
цього стану. В світовій практиці частіше за все використовується шестибальна 
шкала мінливості верхніх горизонтів літосфери (оцінки її стану): I - незмінені, II 
- слабо змінені, III - середньо змінені, IV – сильно змінені, V - дуже сильно 
змінені, VI - катастрофічно змінені.  

Третій підхід багато в чому знімає або нівелює недоліки двох попередніх. В 
ньому початковим положенням стала відмова від роздільної оцінки станів 
природних середовищ (у тому числі і літосфери) і їх механічного 
підсумовування на основі бальних оцінок. Облік сучасного стану природних і 
техногенно змінених екосистем, їх біотичної і абіотичної складових 
пропонується здійснювати через ранжирування по класах станів, відповідно, 
зони порушень екосистеми в цілому. В.Т.Трофимовим і Д.Г.Зілінгом 
рекомендується чотири рівні природно-антропогенних екологічних порушень - 
норми (Н), ризику (Р), кризи (К) і лиха (Л).  

Рівні природно-антропогенних екологічних порушень. В основу виділення 
цих рівнів встановлено ранжирування порушення екосистем по глибині їх 
незворотності. Пропонується виділяти наступні класи (зони) станів екосистем: 

- зону екологічної норми, яка включає території без помітного зниження 
продуктивності і стійкості екосистем, її відносної стабільності; значення прямих 
критеріїв оцінки нижче ГДК або фонових; деградація земель менше 5% площі; 

- зону екологічного ризику, що включає території з помітним зниженням 
продуктивності і стійкості екосистем, їх нестабільним станом, що веде надалі до 
спонтанної деградації екосистем, але ще зі зворотними порушеннями; території 
вимагають розумного господарського використовування і планування заходів 
щодо їх поліпшення; значення прямих критеріїв оцінки трохи перевищують 
ГДК або фон; деградація земель від 5 до 20% площі; 

- зону екологічної кризи, яка включає території з сильним зниженням 
продуктивності і втратою стійкості екосистем і важко зворотними 
порушеннями; необхідне вибіркове господарське використовування територій і 
планування їх глибокого поліпшення; значення прямих критеріїв оцінки значно 
перевищує ГДК або фон; деградація земель від 20 до 50% площі; 

- зону екологічного лиха  (катастрофи), яка включає території з повною 
втратою продуктивності, практично незворотними порушеннями екосистем, що 
виключаються з господарського використання; значення прямих критеріїв 
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оцінки в десятки разів перевищують ГДК або фон; деградація земель більше 
50% площі. 

Спеціальні методи еколого-геологічних досліджень 
Еколого-геологічне картографування. Це основний метод початкового і 

періодичного дослідження просторового розподілу  різних еколого-геологічних 
умов. Він заснований на раціональному поєднанні окремих прямих або 
непрямих наземних методів точкового або лінійного вивчення параметрів 
еколого-геологічних умов і методів просторової інтерполяції та екстраполяції 
цих даних. При цьому за звичай використовуються також аеро- і 
космофотоматеріали, дані геофізичних і індикаторних робіт. 

Еколого-геологічне картографування як спеціальний метод екологічної 
геології зараз знаходиться на стадії розробки і вдосконалення. Воно є 
самостійним і новим, специфічним видом геологічних робіт для отримання 
інформації про локальний і регіональний стан еколого-геологічних умов 
геологічного середовища. Основними об'єктами досліджень є еколого-
геологічні системи - літосферні їх елементи - гірські породи, ґрунти, підземні 
води, геохімічні і геофізичні поля, геодинамічні і інші сучасні процеси, що 
відбуваються в природних і порушених умовах, а також літотехнічні системи, 
що впливають на стан і параметри геологічного середовища, а через них - і на 
біоту, включаючи людину. 

Функціональний аналіз еколого-геологічної обстановки. Цей метод 
займає серед спеціальних методів екологічної геології центральне місце. Саме 
його реалізація дозволяє вирішити основну стратегічну задачу - провести оцінку 
сучасного стану еколого-геологічної системи, визначити шляхи і способи 
досягнення стабільного розвитку цієї системи. Методологія цього методу 
базується на принципах, які широко використовуються і в геології, і в екології - 
системному підході, принципі історизму, принципі цілісності об'єкту. Це 
дозволяє реалізувати системний підхід при еколого-геологічних дослідженнях і 
об'єднати, розглянути з єдиних методологічних позицій теоретичні розробки і їх 
практичну реалізацію. 

Метод функціонального аналізу еколого-геологічних систем повинен 
використовуватися на всіх етапах еколого-геологічних досліджень. На перших з 
них він дозволяє визначити необхідний об'єм даних для побудови 
інформаційної моделі еколого-геологічної обстановки - системи, здійснити 
"замовлення" на отримання спеціальної інформації окремими методами 
геологічних наук, спеціальними методами екологічної геології, а також 
методами біологічних, медичних і інших наук. 

Отримана   інформація   вимагає спеціалізованої класифікації, згортання, 
інтерпретації, в результаті яких можуть бути поставлені нові конкретні задачі 
дослідження, а при необхідності - і оперативного застосування корегуючих дій 
системами управління. 

На подальших етапах еколого-геологічних досліджень застосування 
функціонального аналізу еколого-геологічної обстановки обумовлено тим, що 
одноразові остаточні рішення при вирішенні екологічних задач, як правило, 
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неможливі. Необхідним є постійний, періодичний аналіз шляхів розвитку 
еколого-геологічних обстановок-систем, дій, що знов виявляються, і 
техногенних, нових причинно-наслідкових зв'язків, що формуються, між 
підсистемними компонентами, аналіз їх впливу на біоту. 

Еколого-геологічне моделювання. Зміст цього методу полягає в створенні 
моделей стану еколого-геологічної системи тієї або іншої території, процесів, 
які відбуваються в ній і прогнозу трансформації її при реальних або можливих 
змінах геологічного компоненту в результаті його взаємодії з джерелами впливу 
(як природними, так і техногенними). Кінцева мета моделювання - прогнозна 
оцінка наслідків цих дій на літосферу і через неї - на біоту. 

Моделювання є методом дослідження практично будь-якого наукового 
напряму. Вимоги до створення при його реалізації коректних моделей є, по суті, 
загальними. В той же час використання моделей в екологічній геології, що 
враховують особливості прояву і зміни екологічних функцій літосфери, 
дозволяє розглядати моделювання як спеціальний метод цієї науки. 

Метод еколого-геологічного моделювання в рівній мірі може бути 
використаний при вивченні еколого-геологічної системи різних типів: 
природних і природно-техногенних, реальних і ідеальних. Він охоплює все 
різноманіття еколого-геологічних умов, забезпечуючи створення моделей їх 
сучасного стану і прогнозу майбутнього стану і може характеризуватися як 
універсальний метод пізнання еколого-геологічних систем. Характерною рисою 
методу є його біо- і антропоцентрічна спрямованість - оцінка дії "неживого" на 
"живе". Отриманий в ході моделювання результат вимагає своєї екологічної і 
соціально-економічної оцінки. Іншими словами, метод моделювання дозволяє 
оцінити або передбачити еколого-геологічну ситуацію території або 
літосферного блоку, що вивчається, але не дає оцінку прямої екологічної 
оптимальності цієї ситуації. 

Еколого – геологічний моніторинг. Поняття моніторингу оточуючого 
середовища вперше було запропоновано Р.Менном у 1972 р. на Стокгольмській 
конференції ООН. Зараз це загальноприйнята система, яка розподіляється на 
декілька підсистем і видів, наприклад, моніторинг гідрологічний, морів і 
океанів, атмосфери, біогеоценозів, лісів, тощо. 

Еколого – геологічний моніторинг, або моніторинг геологічного середовища 
– це система режимних спостережень,  оцінки, прогнозу і розробки 
рекомендацій щодо оптимального управління геологічним середовищем, або 
його частиною, яка виконується за попередньою програмою з метою 
забезпечення оптимальних екологічних умов для людини і біоти. 

Виділяється декілька видів моніторингу геологічного середовища, зокрема: 
гідрогеологічний, геофізичний, сейсмічний, інженерно – геологічний, 
геохімічний, геокриологічний, ґрунтів і нарешті, комплексний, який охоплює 
всі перелічені вище види моніторингу, або мотивовану більшість з них. За 
масштабом охоплювання і детальністю вивчення території виділяється 
об’єктовий, локальний, регіональний, державний і глобальний моніторинг.  
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За службовою приналежністю виділяється державний, відомчий, об’єктовий 
моніторинги. Основна мета моніторингу – забезпечення можливості контролю і 
управління станом геологічного середовища як складової природно–техногенної 
системи, або, в окремих випадках, як природної компоненти оточуючого 
середовища, що можливо потребує (зараз, або в майбутньому) окремих 
елементів управління. 

Екологічні ризики і збитки. 
Всі природні процеси і явища, пов’язані з геологічним середовищем, та 

негативні зміни цього середовища внаслідок антропогенного впливу в 
екологічній геології розглядаються, насамперед, з точки зору їх небезпеки для 
людини і природних екосистем. У відповідності з цим слід розрізняти наступні 
поняття:  

екологічна небезпека –  викликана природними чи антропогенними 
чинниками,  наближена у часі реальна загроза життєдіяльності населення та 
інтенсивних змін стану довкілля на великих площах із значними матеріальними 
та соціальними збитками; 

екологічна безпека –  стан захищеності довкілля  (збереження  рівноваги 
природних екосистем) та умов життєдіяльності людей від реальних або  
потенційних загроз небезпечних впливів природних або антропогенних 
чинників. 

У сучасному суспільстві будь-яка країна намагається побудувати свою 
систему екологічної безпеки в залежності від того, які екологічні загрози та 
ризики  природного і техногенного характеру існують на її території.  

Ризик – це ймовірність виникнення тієї чи іншої події, що спричинена 
впливом зовнішніх чинників та діяльністю людини і призводить до негативних 
наслідків для держави, суспільства, для окремого індивіда.  

Вважається, що об’єктивне існування ризику зумовлене імовірнісним 
характером багатьох природних, соціальних і технологічних процесів. На 
понятті ризику базується методологія дослідження і оцінки небезпеки.  

Поняття “небезпека” і “ризик” відносяться, відповідно, до можливих дій 
впливу небезпеки, які безпосередньо не залежать від об`єкта і від його реакції. 
Ризик виникає тільки в області перетину небезпеки з об`єктом і не  існує без 
них. Звідси випливає те, що небезпека - це процес, властивість або стан 
природи, суспільства чи техніки, які визначають загрозу для життя або 
благополуччя людей, об`єктів господарства чи навколишнього природного 
середовища, а ризик – ймовірнісна міра небезпеки.  

Таким чином, ризик – міра кількісного визначення небезпеки. Вона 
характеризує векторну (тобто багатокомпонентну) величину, розраховану у 
більшості випадків за допомогою статистичних даних або імітаційних моделей, 
яка містить такі кількісні показники: 

- величина збитків від дії того чи іншого небезпечного фактора; 
- ймовірність виникнення (частота виникнення) небезпечного фактора, що 

розглядається; 
- невизначеність у величинах як збитку, так і ймовірності. 
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Збиток – фактичні і можливі економічні та соціальні втрати у результаті 
будь-яких подій, явищ, дій.  

В самій структурі ризиків слід виділити три групи: природні, техногенні і 
соціальні. Існує ще поняття фонового природного ризику. 
 
Завдання для самостійної роботи (18 год.): Додаткове до лекційного матеріалу 
вивчити тему «Екологічні ризики та збитки у гірничодобувних регіонах 
України».  
Рекомендована література: 
1. Байсарович І.М., Коржнев М.М., Шестопалов В.М. Базові поняття 

екологічної геології. Навчальний посібник. - Київ, 2008. – 12 с. 
2. Буравльов Є.П., Дрозд І.П., Коваль Г.М. Класифікація i управління 

техногенними ризиками // Екологія i ресурси: 36. наук, праць. -К.,2003.-Вип. 
7.-С. 17-25. 

3. Вахромеев Г.С. Экологическая геофизика. - Иркутск, 1995. 
4. Вижва С.А. Геофізичний моніторинг небезпечних геологічних процесів. -К., 

2004. 
5. Гошовський С.В., Рудько Г.І., Преснер Б.М. Екологічна безпека техногенних 

систем у зв'язку з катастрофічним розвитком геологічних процесів. – Л.; К., 
2002. 

6. Коржнев М.М., Шестопалов В.М., Яковлев Є.О. Організація моніторингу 
при екологічній реабілітації гірничодобувних регіонів України // Bісн. Київ. 
ун-ту iм. Т. Шевченка. Сер. Геологія. - 2003. - Вип. 26. - С. 50-52. 

7. Коржнев М.М., Кошляков О.Є., Яковлев Є.О. та ін. Використання ГІС i ДЗЗ 
при моделюванні надзвичайних екологічних ситуацій, пов'язаних з 
геологічним середовищем // Вісн. Київ. ун-ту iм. Т. Шевченка. Сер. Геологія. 
- 2003. - Вип. 26. - С. 52-55. 

8. Методи оцінки екологічних втрат: Монографія / За ред. Л.Г. Мельника, O.I. 
Карінцевої. - Суми, 2004. 

9. Рагозин А.Л. Современное состояние и перспективы оценки и управления 
природными рисками в строительстве // Анализ и оценка природного и 
техногенного риска в строительстве. - М., 1995. - С. 7-25.  

10. Рудько Г.И., Адаменко О.М. Екологічний моніторинг геологічного 
середовища. - Львів: ВЦ ЛНУ ім. І.Франка, 2001. - 260 с 

11. Трофимов В. Т. и др. Теория и методология экологической геологии / Под 
ред. ВТ. Трофимова. - М., 1997. 

 
Контрольні запитання до теми: 
1. У чому полягає метод функціонального аналізу еколого-геологічної обстановки? 
2. Як побудовані постійно діючи моделі еколого-геологічної обстановки і де 

вони застосовуються? 
3. У яких одиницях вимірюється ризик?. 
 
 



57 
 
Типові питання та завдання до модульної контрольної роботи 2. 
1. Чим відрізняється природні геохімічні поля і аномалії від техногенних? 
2. Екологічні наслідки змін параметрів геофізичних полів (навести приклади). 
3. Які методи досліджень відносяться до спеціальних еколого-геологічних? 

Надати їх стислу (на  рівні визначення) характеристику. 
4. Що таке екологічний ризик, екологічна небезпека та екологічний збиток? 

Надати пояснення. 
 
Список рекомендованої літератури до модуля 2: 
1. Богословский В.А., Вахромеев Г.С. Модели воздействия физических и 
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№ 1. - С. 67-71. 
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3. Буравльов Є.П., Дрозд І.П., Коваль Г.М. Класифікація i управління 
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Перелік запитань на іспит: 

1. Поняття геоекології і екологічної геології. Чим відрізняються ці  наукові 
дисципліни? 

2. Природні і природно-техногенні системи літосфери. 
3. Поняття екологічної ємності і асиміляційного потенціалу довкілля. 

Асиміляційний потенціал геологічного середовища та його складові.  
4. Загальні відомості про екологічні функції літосфери, роль останньої для 

існування природних екосистем.   
5. Ресурси геологічного середовища, необхідні для існування біоти. 
6. Мінерально-сировинні ресурси, необхідні для існування людини. 
7. Ресурси геологічного простору. 
8. Систематика геологічних процесів за екологічними наслідками. 
9.  Сучасні геодинамічні зони і аномалії літосфери. 
10.  Геодинамічні порушення внаслідок використання надр. 
11. Природні геохімічні поля і аномалії: літогеохімічні, гідрогеохімічні, 

сноухімічні, атмогеохімічні, біогеохімічні. 
12. Антропогенне забруднення довкілля. 
13. Визначення, значення і структура геофізичної екологічної функції літосфери. 
14. Природні геофізичні поля і їх аномалії. 
15. Техногенні геофізичні поля і їх аномалії. 
16. Вплив геофізичних неоднорідностей літосфери на живі організми і людину. 
17. Методи еколого-геологічних досліджень. 
18. Класифікація еколого-геологічних карт за змістом.  
19. Головні екологічні проблеми, пов`язані с геологічним середовищем України. 
20. Головні фактори впливу на довкілля в гірничодобувних регіонах України. 
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21. Керування екологічним станом геологічного середовища у системі  

екологічної безпеки України. 
 
 


