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Все більш актуальним стає дослідження локальних територій міст і 

міських агломерацій сучасними методами геохімічного техногенезу й 
геохімії ландшафтів та антропогенного перетворення ґрунтів, оскільки саме у 
великих промислових містах спостерігається найбільш інтенсивне 
забруднення природного середовища. Даній проблемі присвячено ряд робіт 
вітчизняних та закордонних дослідників. Зокрема, у працях В.А. Алексеєнка 
[1], Є.Ю. Безуглої [2], І.Г. Черванева [4] наведені теоретичні та 
експериментальні відомості стосовно розглянутої проблеми. Однак лише 
деякі з них можна трансформувати на вибраний нами об’єкт досліджень. 

Сучасний рівень техногенезу в Україні характеризується інтенсивним 
розвитком промислових агломерацій, урбанізацією традиційно 
сільськогосподарських територій, внаслідок чого посилюється негативний 
вплив на геологічне середовище, тваринний і рослинний світ, а також, у 
кінцевому підсумку, на здоров’я людини. 

Тому метою дослідження є узагальнення наукових підходів до 
вивчення техногенного впливу на природний стан ґрунтів міста. При цьому в 
роботі розглянуті лише антропогенно перетворені ґрунти, з використанням 
для цього уже існуючих класифікацій. 

Завдання дослідження: 
– вивчити вплив антропогенних факторів на генетичні та морфологічні 

зміни міських ґрунтів; 
– проаналізувати літературні джерела із теми досліджень. 
Значні техногенні навантаження діють на земну поверхню м. Луцька. 

Ріст міст по площі і в висоту, інтенсифікація транспортних потоків, 
збільшення глибини й протяжності підземних комунікаційних мереж 
(телефонна, водопровідна, теплова, каналізаційна тощо), робота промислових 
підприємств, підтоплення прибережних ділянок міста – все це змінює 
інженерно-технічні та фізико-хімічні властивості ґрунтів, гідрогеологічні 
умови території. 

Внаслідок комплексного технічного впливу змінюються теплові й 
електричні поля, отруєним стало геохімічне середовище ґрунтів, 
виснажуються та забруднюються підземні води. Змінюються природні 
ландшафтні зони внаслідок широкомасштабного будівництва міста. 

Значний вплив на стан ґрунтів міста здійснюють асфальтові покриття, 
які перешкоджають «дихати» ґрунтовому шару і підвищують його вологість. 
Багаточисельні прориви водоканалізаційних мереж, інтенсивні поливи 
вулиць і газонів міста обумовлюють формування техногенного водоносного 
горизонту ґрунтових вод. 

Внаслідок комплексного впливу на природний стан ґрунтів міста в 
даних місцях утворюються техногенні геохімічні аномалії, в яких 



концентруються токсичні та канцерогенні речовини. 
Ґрунти території м. Луцька, як і багатьох інших міст України, сильно 

змінені господарською діяльністю і тому відносяться до антропогенно 
перетворених.  

Антропогенно перетворені ґрунти формуються на основі існуючих 
різновидів природних ґрунтів за рахунок їх великого чи малого 
перетворення. 

За нашими спостереженнями, тільки деяка частина міських ґрунтів 
зберігає всі ознаки природних аналогів. Це, перш за все, ґрунти, які 
збереглись під залишками природних рослинних асоціацій, а також 
ґрунтовий покрив районів новобудов, які ще не змінені антропогенною 
діяльністю в цілому. 

На більшій частині міської території, наскільки можна судити про це 
без спеціальних систематичних досліджень, ґрунтовий покрив антропогенно-
перетворений. Такі ґрунти суттєво різняться від природних та потребують 
іншої, ніж природні ґрунти, класифікації.  

Існує декілька класифікаційних схем і загальних назв антропогенно 
перетворених ґрунтів [3,4,6,8,9]. Серед цієї групи ґрунтів виділяються 
антропогенно-поверхнево-перетворені (АПП) – це, перш за все, агроземи 
ріллі і антропогенно-глибинно-перетворені (АГП), що називаються 
антропоземами. 

Антропоземи поділяються на два класи: фізично і хімічно перетворені 
ґрунти. В середині класів виділяються відділи, що перерозподілені на типи.  

На нашу думку, до цієї класифікації слід додати ще 2 класи міських 
ґрунтів, які пов’язані із впливом на ґрунт високих температур та 
випалювання (вогнем). Назвемо їх термометаморфізованими і пірогенними. 

Ми вважаємо доцільним виділити ще одну категорію міських ґрунтів, 
які досить широко, проте спорадично розповсюджені – це ґрунти міських 
дворів. Вони мають власний режим функціонування: практично позбавлені 
рослинного покриву, вільно переміщуються у процесі різних дрібних і 
середніх перетворень (будівництво, експлуатація будинків, планування і 
переобладнання дворів, будівель тощо). Їх можна назвати урбогенними 
ґрунтами. Доповнення існуючої класифікації, дає можливість виділити таку 
класифікацію антропогенно-перетворених міських ґрунтів (таблиця 1). 

 
Таблиця 1 

Класифікація антропогенно перетворених міських ґрунтів 
 

Фізично перетворені антропоземи 
Хімічно 

перетворені 
антропоземи 

Ацефалоземи а м о ро г е Стратоземи Акваземи о г е т в о р у д



Текстурно-
диференційовані 

Метаморфічні 
Акумулятивно-

карбонатні 
Солонцеві 

Стратоземи 
Стратоагроземи 

Іригаційно-
акумулятивні 

Виділення типів 
можливе, але не 

проводилося 

 
На основі цієї схеми можна зробити певну характеристику названих 

антропогенно-перетворених ґрунтів з деякою їх прив’язкою до території 
м. Луцька. 

Фізичні перетворення ґрунту, як видно із наведеної класифікації, 
представлені ацефалоземами, стратоземами і акваземами. 

Ацефалоземи (відсутній верхній шар) виникли в результаті планування 
території, особливо у зв’язку з інтенсивною підготовкою майданчиків на 
схилах рекультиваційних кар’єрів, смітників та робіт, які здійснюються за 
допомогою бульдозера і скрепера. У цих ґрунтах відсутній гумусовий 
горизонт або інша частина ґрунтового профілю. 

Найбільший масив із таких новоутворених ґрунтів знаходиться в районі 
розташування двох великих промислових підприємств ВАТ «Державний 
підшипниковий завод», ВАТ «Картонно-руберойдовий комбінат» (вулиці 
Боженка і Карбишева). У великій кількості смуги ацефалоземів 
зустрічаються вздовж інженерних споруд – доріг і дамб (мікрорайон Гнідава, 
вул. Потебні тощо). 

Стратоземи (насипні ґрунти) частково супроводжують масиви 
ацефалоземів, оскільки зв’язані з ними техногенно, проте можуть 
формуватись і незалежно. Перш за все, це «культурний шар» міста, товщина 
речовин змінної потужності, якою є суміш продуктів ерозії пагорбів, різних 
включень – сміття, пилу, будівельних залишків тощо. 

На відміну від ацефалоземів, стратоземи часто мають досить потужний 
гумусовий горизонт, який має виражену нерегулярну пошаровість, 
плямистість та неоднорідність. 

Виражені стратоземи зустрічаються біля підніжжя еродованих 
пагорбів, де вони сформувалися на основі конусів виносу. Ці ґрунти можуть 
бути створені штучно в заплавах рік у вигляді дамб для захисту від паводків 
(вул. Набережна, вул. Паркова). 

Стратоагроземи формуються в таких же умовах у випадку обробітку 
ґрунту, що в міських умовах супроводжується досить суттєвими 
перетвореннями (планування, внесення великих доз добрив тощо), що має 
вагоме значення для околиць міста, де переважають індивідуальні забудови 
(район вулиць Львівська, Червоного Хреста тощо). 

Акваземи – це ґрунти, які формуються в місті внаслідок отримання 
матеріалів і перетворення властивостей в умовах тривалого затоплення. Це, в 



першу чергу, масиви алювіальних ґрунтів у заплаві міських річок (район 
Старого міста) (за винятком дамб), ґрунти полів фільтрування і відомчих 
очисних споруд (район Вишкова). 

В умовах міста акваземи відрізняються від природних аналогів 
наявністю новоутворених горизонтів, які пов’язані з їх використанням як 
локальних відвалів. У місті недооцінюють очисну роль акваземів у 
природному стані і завищується їх саморегулююча роль під очисними 
спорудами. 

Хімічно перетворені ґрунти містять у профілі морфологічні 
трансформації, викликані дією агресивних речовин техногенного 
походження [6]. В зв’язку з цим у них перетворюються природні та 
з’являються нові горизонти (наприклад, бітумізований), що суттєво 
трансформує функції ґрунтового покриву в цілому. Зокрема, бітумізовані 
ґрунти набувають функції техногенного геохімічного бар’єру, впливаючи на 
баланс вологи, режим повітря і тип середовища (періодична зміна аеробних і 
анаеробних умов). Ці ґрунти розташовані досить широко – під асфальтовим 
покриттям вулиць, тротуарів, доріг. 

До хімічно забруднених ґрунтів, за визначенням дослідників [7], 
включають ґрунти, які отримують інтенсивне хімічне забруднення 
агрохімікатами, важкими металами та ін. Ми вважаємо, що до цієї категорії 
земель варто віднести всі міські землі і значну частину агрохімічних ґрунтів. 
Але в такому випадку даний ґрунт втрачає класифікаційне значення і 
повинен розглядатися як показник стану усіх інших ґрунтів (за аналогією з 
ерозійними). Проте можлива диференціація хімічно забруднених ґрунтів 
міста. Наприклад, їх можна було б обмежити тільки тими ґрунтами, де 
забруднення вище ГДК за комплексним критерієм або ж вивчати градацію за 
інгредієнтами (забруднення важкими металами, вуглеводнями тощо) з 
подальшою деталізацією забруднення свинцем, кадмієм, ртуттю. 

Термометаморфізовані ґрунти формуються з різних природних 
антропогенно перетворених ґрунтів у результаті прокалювання, яке знищує 
біоту ґрунту. В подальшому ці ґрунти в цій або ж іншій мірі 
самовідновлюються, якщо цей вплив мав місце тільки у верхньому шарі 
(наприклад, при спалюванні рослинних залишків, листя тощо). В інших 
випадках ґрунт може отримувати глибоке прокалювання, аж до спікання в 
керамзит глинистих частинок, і тоді процес термічного впливу стає 
незворотним. Такі ґрунти названо пірогенними. 

На жаль, на сьогодні немає ґрунтової карти м. Луцька в 
загальноприйнятому вигляді – за генетичними типами ґрунтів, а також 
відсутні систематизовані результати картографування антропогенно 
перетворених ґрунтів. Означене зумовлює загрозливу ситуацію, і велика 
частина людей живе в середовищі, яке вивчене гірше, ніж усе інше довкілля. 
У свій час біологи не надали достатньої уваги вивченню біоценозів міста, 
вважаючи їх «антропогенною пустелею». Ґрунтознавці також поверхнево 
віднеслись до вирішення цього питання. У зв’язку з цим середовище, яке 
найбільш важливе для людини в соціоекологічному відношенні, залишилось 



інформаційною пусткою, що призвело до розквіту свавілля управлінських та 
технократичних рішень з негативними наслідками, ліквідація яких значно 
переважає витрати на систематичні дослідження, картографування та 
планування даних територій. 

Таким чином, використання розробленої методики аналізу, детальне 
дослідження характеристик ґрунтів м. Луцька та специфіки їх перетворень під 
впливом антропогенного навантаження сприятиме формуванню об’єктивної 
оцінки природного стану, поліпшенню екологічної ситуації в місті. 
 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 
1. Алексеенко В.А. Геохимия ландшафта и окружающая среда. – М.: 

Недра, 1990. – 142 с. 
2. Безуглая Е.Ю., Расторгуева Г.П., Смирнова И.В. Чем дышит 

промышленный город. – Л. – Гидрометеоиздат, 1997. – 253 с. 
3. Геннадиев А.Н., Солнцева Н.П., Герасимова М.И. О принципах 

группировки и номенклатуры техногенно-измененных почв // 
Почвоведение. – 1992.– № 24. – С. 49-60. 

4. Городская среда Харькова: географический анализ загрязнения, 
самоочищение земель, возможные влияния на здоровье / Под ред. 
И.Г. Черванева. – Харьков, 1994. 

5. Глазовская М.А. Ландшафтно-геохимические системы и их 
устойчивость к техногенезу // Биогеохимические циклы в биосфере / 
Материалы VII пленума СКОПЕ. – М.: Наука, 1976. 

6. Етеревская Л.В., Донченко М.Т., Лехциер Л.В. Систематика и 
классификация техногенных почв // Растения и промышленная среда. – 
Свердловск, 1994. – С. 14-21. 

7. Кабата-Пендиас А., Пендиас Х. Микроэлементы в почвах и растениях. – 
М.: Мир. – 1999. – 439 с. – перев. с англ. 

8. Солнцева Н.П. Геохимическая устойчивость природных систем к 
техногенным нагрузкам (принципы и методы изучения, критерии 
прогноза) // Добыча полезных ископаемых и геохимия природных 
экосистем / программа МАБ «Человек и биосфера». – М.: Наука. – 1982. 
– С. 181-216. 

9. Soil Taxonomy. Soil Conserv. Ser.USDA. Agriculture Handbook, 1987. 



 


