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КУЛЬТУРФІТОЦЕНОЗИ ЗГАСЛИХ ТЕРИКОНІВ 

ЛЬВІВСЬКО-ВОЛИНСЬКОГО ВУГІЛЬНОГО БАСЕЙНУ 
 

Проблема зниження негативної дії териконів вугільних шахт на довкілля стає все 
більш актуальною. Для відновлення родючості едафотопів на поверхні териконів і повернен-
ня їх до використання, потрібне активне та цілеспрямоване втручання. Відтворити родючість 
порушених едафотопівдоцільно шляхом фітомеліорації, яка передбачає дослідження, про-
гнозування та використання фітоценозів-меліорантів. У статті досліджено культурфітоцено-
зизгаслих териконів вугільних шахт Львівсько-Волинського вугільного басейну. Процес за-
рощування териконів протікає відповідно до природних лісовідновлювальних процесів, ха-
рактерних для Малого Полісся. 
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КУЛЬТУРФИТОЦЕНОЗЫ ПОГАСШИХ ТЕРРИКОНОВ  
ЛЬВОВСКО-ВОЛЫНСКОГО УГОЛЬНОГОБАССЕЙНА 

 
Проблема снижения негативного воздействия терриконов угольных шахт на окружа-

ющую среду становится все более актуальной. Для восстановления плодородия эдафотопов 
на поверхности терриконов и возвращения их к использованию, требуется активное и целе-
направленное вмешательство. Воспроизвести плодородие нарушенныхэдафотопов целесооб-
разно путем фитомелиорации, которая предусматривает исследование, прогнозирование и 
использование фитоценозов-мелиорантов. В статье исследованыкультурфитоценозы угасших 
терриконов угольных шахт Львовско-Волынского угольного бассейна. Процесс заращивания 
терриконов протекает в соответствии с природными лесовосстановительными процессами, 
характерными для Малого Полесья. 

Ключевые слова: культурфитоценоз, террикон, естественное зарастание, фитомелио-
рация. 
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CULTURAL PHYTOCENOSES OF EXTINCT SLAGHEAPS  

OF LVIV-VOLYN COAL BASIN 
 

The problem of reducing the negative impact of heaps of coal mines on the environment is be-
coming more urgent. To restore fertility of heaps on the surface and return them to use, active and pur-
poseful intervention will be needed. In order to resume fertility of damaged edafotops it would be advis-
able to provide phytomelioration, forecasting and use of plant communities-meliorants. This article ex-
plores cultural phytocoenoses of faded heaps of coal mines Lviv-Volyn coal basin. The process planting 
heaps proceeds according to natural reforestation processes specific to Small Polissya. 

Key words: cultural phytocoenoses, heap, natural overgrowth, phytomelioration. 
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Постановка проблеми. Серед галузей гірничодобувної промисловості вплив вугіль-
ної промисловості на довкілля є одним з найбільш складних та інтенсивних [1]. Особливу 
небезпеку представляє забруднення довкілля териконами, що утворюються при видобуванні 
і переробці вугілля, оскільки їх вплив може продовжуватися десятки та сотні років. У проце-
сі видобування порід на поверхню багато елементів через свою нестійкість в умовах земної 
поверхні, переходять у рухомі форми і легко мігрують у водних розчинах. З цим пов'язана 
необхідність проведення фітомеліорації, яка оптимізує порушене середовище  [2]. 

Породні відвали складаються з уламків аргіліту, пісковиків, вапняку з включеннями ву-
гілля. У породах протікають процеси фізичного вивітрювання, окислення, гідролізу, гідратації, 
метасоматозу. Процес окиснення піриту, вміст якого у відвалах сягає 4 %, відбувається з утво-
ренням сірчаної кислоти, оксидів і гідроокисів заліза. Реакції окиснення йдуть з виділенням 
тепла і часто супроводжуються самозайманнями відвалів, випалюванням, переплавленням по-
рід тощо.Атмосферні опади, взаємодіючи з породними відвалами, збагачуються розчинними 
сполуками. Стоки з відвалів характеризуються сильнокислою реакцією середовища (рН=1–3), 
високою концентрацією сульфат-іонів (до 30 г/л), заліза (до 8 г/л), важких металів і мінераліза-
цією до 50 г/л. Вони служать джерелом забруднення поверхневих і підземних вод [3]. 

Тому проблема зниження негативної дії териконів вугільних шахт на довкілля стає все 
більш актуальною. Відтворити родючість порушених ґрунтів можна шляхом фітомеліорації, 
яка передбачає дослідження, прогнозування та використання фітоценозів (природних і ство-
рених людиною рослинних систем) для поліпшення геофізичних, геохімічних, біотичних, 
просторових та естетичних характеристик довкілля, проектування і створення штучних рос-
линних угрупувань з високими,здатними змінюватифізичне середовище, властивостями [2]. 

За В. П. Кучерявим, фітоценози, що набули розвитку внаслідок штучного насадження 
під час проведення рекультиваційних робіт, називають культурфітоценозами [4]. 

О. Л. Бельгард і М. В. Марков [5] тлумачать поняття «культурфітоценоз» як «штучний 
фітоценоз», а створювані людиною посіви, насадження є імітуючими (предметними) геобо-
танічми моделями [6]. Принципова єдність сутності культурфітоценозів і агрофітоценозів дає 
змогу розглядати їх як антропогенно створені, регульовані та по-різному контрольовані 
складові підсистеми сучасного ландшафту [7]. 

 Дослідження культурфітоценозів має особливе місце при оцінці та прогнозуванні 
екологічного стану порушених територій. Завдяки рослинності, яка формується на породних 
відвалах, відбувається зниження небезпечних впливів териконів на довкілля. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблемамивідновлення рослинності на 
техногенних відвалах та дослідженнями їх розвитку займаються як українські, так і закор-
донні вчені. Зокрема, у Амурській області Росії на техногенних відвалах, які сформувалися у 
результаті видобування золота, процес природного заростання протікає повільно. Дослі-
дженнями [8, 9] встановлено, що початковою стадією лісоутворювального процесу на всіх 
формах відвалів (екотопів) можна вважати відновлення піонерних видів деревно-
чагарникової або трав'янистої рослинності. Відновлення фітоценозів на надзвичайно пору-
шених територіях (85–100%) відбувається із зміною первинних хвойних порід на листяні. 
Природне самозарощування на техногенних відвалах є одним з основних способів викорис-
тання регенераційних природних можливостей рослинності. Штучне лісовідновлення необ-
хідно застосовувати там, де природне відновлення (6 – 8% порушених земель) відбувається 
повільно (більш, ніж на клас віку: для листяних –10, хвойних – 20 років). 

Після проведення досліджень [10] впливу відкритого видобування золота на рослин-
ність Якокіт-Селігдарського межиріччя (Південна Якутія, Росія) встановлено, що відновлен-
ня рослинності на техногенних ділянках безпосередньо напряму залежить від типу техноген-
ного рельєфу і механічного складу грунтів. Дослідженнями встановлено, що внесення азот-
них добрив є ефективним на ранніх стадіях сукцесії, тобто на «молодих» відвалах. При цьо-
му тільки небагато видів (Trifoliumpratense, Artemisiavulgaris, Elymuskronokensis) потрапля-
ють в умови еколого-фітоценотичного оптимуму і створюють передумови для збільшення їх 
частки у травостої.            
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В Україні на відвальних ландшафтах Придніпровської височини апробовано висів жо-
лудів трьох видів дуба – звичайного (Quercusrobur L.), червоного (Quercusrubra L.) та вели-
коплідного (QuercusmacrocarpaMichx.) [11]. Встановлено, що на відвальних ландшафтах 
можливе культивування дуба звичайного шляхом висіву його жолудів. Інтенсивність росту 
та біологічна стійкість культурфітоценозів дуба залежить від лісорослинної зони та лісорос-
линних умов, які формуються на відвальних ландшафтах.  

Сукцесійна динаміка рослинності відвалів шахт Донбасу досліджувалася С. П. Жуко-
вим [12]. У результаті досліджень виявлено 262 види судинних рослин, які відносяться до 
177 родів та 49 родин. На відвалах заселені 244 види. Відділ Pinophyta представлений двома 
видами одного роду і родини, які потрапляють на відвали в результаті рекультиваційних за-
ходів. Переважають види відділу Magnoliophyta – 260 видів, 176 родів, 48 родів. Більшість з 
них належить класу Magnoliopsida: 47 родин (97,9%), 174 роди (88,1%), 234 види (90,0%). 
Клас Liliopsida містить 2 родини (2,1%), 21 рід  (11,9%) і 26 видів (10,0%). Найкрупнішими 
родинами є Asteraceae i Poaceae, які охоплюють більше 50% видів і родів: 24 родини (49%) 
нараховують лише по одному виду. У флорі відвалів переважають гемікриптофіти і терофіти. 
Велику роль у формуванні флори відіграють родини, в яких багато рудеральних видів з ши-
рокою екологічною амплітудою.  

Культурфітоценози Червоноградського гірничопромислового району, що належить до 
Львівсько-Волинського вугільного басейну досліджувала У. Б. Башуцька. Внаслідок дослі-
джень виявлено, що рослинний покрив породних відвалів представлений 271 видом вищих 
судинних рослин 190 родами та 59 родинами, 45 порядками, 7 класами, 5 відділами. Десять 
провідних родин охоплюють 182 види, що становить 67 % від загальної множини флористи-
чних елементів досліджуваної території. Це, насамперед, представники родин Fabaceae, 
Rosaceae, Lamiaceae, Brassicaceae, Caryophyllaceae. Дані матеріали свідчать, що природні 
процеси скеровані на формування травистого та деревно-чагарникового рослинного покриву 
на териконах [13]. 

Дослідженням культурфітоценозів відвалу Малокохнівського гранітного кар’єру у 
Полтавській області присвячено ряд праць [14, 15]. На території відвалу виявлено 19 видів 
деревних та чагарникових рослин. Це незначний відсоток - 13,7 % від загального числа дерев 
та чагарників урбанофлори м. Кременчука. Представлені родинами Salicaceae − 21 %, 
Rosaceae − 15,8 %, Oleaceae −10,5 %, Fabaceae − 10,5 %. Природні види становлять 47,4 %, 
адвентивні – 52,6 %. Більшість з них належать до так званих авангардних видів: 
BetulapendulaRoth, Robiniapseudoacacia L., Populusnigra L., Acernegundo L., 
ArmeniacavulgarisLam, Elaeagnusangustifolia L. Встановлено, що оліготрофи становлять 36,8 
%, мезотрофи – 31,6 %, мегатрофи – 31,6 %.  

У результаті дослідження Ярковим С. В. культурфітоценозів різновікових відвалів 
Криворіжжя виявлено, що домінуючими родинами на 30-річних відвалах є: айстрові – 17 ви-
дів (21,7%), бобові – 8 видів (10,2%), хрестоцвіті – 7 видів (8,9%) та злакові – 6 видів. На до-
лю цих чотирьох родин припадає 48,6% видової різноманітності. Серед життєвих форм па-
нують багаторічні види, що характеризує цю стадію розвитку як достатньо розвинуту. На-
приклад, серед трав’яних рослин багаторічні становлять 30 видів (37,9%), однорічні – 22 ви-
ди (28,6%), дворічні – 9 видів (11,5%), деревні рослини – 11 видів (14,1%) та чагарники – 6 
видів (7,6%) [16]. 

Комплексні дослідження впливу згасаючих териконів на довкілля Нововолинського 
гірничопромислового району відображені у монографії [17]. 

Постановка завдання. Метою роботи є дослідження культурфітоценозівзгаслих те-
риконів вугільних шахт у межах Малого Полісся (Нововолинського гірничопромислового 
району), що дасть можливість розробити та запровадити біологічний етап рекультивації від-
валів у відповідності до екологічних особливостей регіону. 
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Виклад основного матеріалу. Після припинення експлуатації шахтна території 
Львівсько-Волинського вугільного басейну у 80-х роках минулого століття було здійснено 
рекультивацію лише одногозгаслого терикону. Це пояснюється недостатнім фінансуванням 
рекультиваційних робіт, застарілими технічними засобами та відсутністю методик наса-
дження у відповідності до особливостей регіону. 

У процесі штучного зарощування домінуючою породою став видRobiniapseudoacacia 
L., який спостерігається на усіх техногенних відвалах. У процесі дослідження були виявлені 
також у незначній кількості BetulaverrucosaEhrh., Salixcaprea L.,Quercusrobur L. (рис. 1.). 

 

 
Рисунок 1 – Рекультивований (згаслий) терикон «Шахти №2 Нововолинська» 

 
Внаслідок польових досліджень виявлено, що на рекультивованому териконі розви-

ваються представники таких родин: Asteraceae Dumort., Menyanthaceae Dumort., Scrophula 
riaceae, Urticaceae, Rosaceae, Compositae, Fabaceae, Lamiaceae Lindl.,  Caryophyllaceae Juss., 
BrassicaceaeBurnett (CruciferaeJuss.), Poaceae, Planta ginaceae, Violaceae, Umbelli ferae, 
Malvales, Apiacaeae. 

Характерним для відвалів із штучним зарощуванням є те, що зелені насадження пок-
ривають схили відвалів і лише частково зустрічаються на вершині. Водночас на північних 
схилах відвалів відбувається інтенсивніше заростання у зв’язку із вищою вологістю субстра-
ту. На східних схилах спостерігається заростання типовими для Малого Полісся лісовими 
рослинами з участю Calamagrostisepigeios (L.) Roth., Galiumverum L., Fragariavesca. На схи-
лах відвалів, переважно в заростях спостерігається заростання Rubuscaesius та 
Elytrigiarepens. Не типовим для малополіського регіону є розвиток на відвалах Galium 
spurium L. (G. vaillanti DC.) та Stellaria media (L.) Vill, Arctium lappa L., Trifolium pretense 
Schreb. У місцях, де відбуваються незначні зсуви та просідання поверхні відвалів, розвива-
ється Calamagrostisepigeios (L.) Roth., який за допомогою розвиненої кореневої системи має 
здатність закріплювати субстрат. 

Не характерним явищем є спільне заростання на вершині видів ― Planta gomedia, 
Erodium cicutarium L., Potentilla argentea L., Viola arvensis A. J. Murray. Біля підніжжя поши-
рена Malvaneglecta, характерна для багатих на поживні речовини ґрунтів. 

Загалом у рослинному покриві рекультивованого терикону виявлені такі види: 
– AsteraceaeDumort.(4) - 

TaraxacumofficinaleWigg.,Achilleamillefolium,Senecio,TussilagofarfaraL.; 
– Rosaceae(4) - Géumurbánum, Fragariavesca, Rubuscaesius, PotentillaargenteaL.; 
– Fabaceae (3) – Robinia pseudoacacia L., Trifolium pretense Schreb., Trifolium fragiferum L.; 
– Poaceae (3) – Elytrigiarepens, Bromusmollis L., Calamagrostisepigeios (L.) Roth. 
– Scrophulariaceae(2) - VerbascumthapsiformeSchrad., Verbascumnigrum L.; 
– Compositae (2) - ArtemisiaAbsinthium L., Arctiumlappa L.; 
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– Rubiaceae (2) - Galiumverum L., Galiummollugo L.; 
– BrassicaceaeBurnett (CruciferaeJuss.) (2) – Erophilaverna (L.) Bess. (Drabaverna L.), 

Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.; 
– Malvales (2) - Malvaparviflora, Malvaneglecta;  
– MenyanthaceaeDumort. – Galiumspurium L. (G. vaillanti DC.); 
– Urticaceae – Urticadioica L.; 
– LamiaceaeLindl. – Lamium purpureum L.; 
– CaryophyllaceaeJuss. – Stellaria media (L.) Vill.; 
– Plantaginaceae - Plantagomedia; 
– Violaceae - Violaarvensis A. J. Murray; 
– Umbelli ferae - Pimpinella L.; 
– Apiacaeae – Daucus сarota L.; 
– Geraniaceae – Erodium cicutariumL. 

Висновки. Процес зарощування згаслих териконів на території Нововолинського гір-
ничопромислового регіону протікає відповідно до природних лісовідновлювальних процесів, 
характерних для Малого Полісся: дуб звичайний (Quercusrobur L.), береза повисла 
(BetulaverrucosaEhrh.), верба козяча (Salixcaprea L). В умовах недостатнього фінансування 
рекультиваційних робіт слід використовувати сприяння природному зарощуванню терико-
нів. 
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