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1. ВСТУП 

 

Вивчення питань екології порушених земель – складне комплексне завдання. На 

практиці воно завжди потребує прогностичної, попередньої оціночної, проектувальної, 

кадастрової роботи. Для цього необхідні багатобічні знання – технологій відновлення 

порушених земель, особливостей та глибини перетворення натуральних природно-

територіальних комплексів (ПТК), структуру, динаміку та розвиток антропогенних 

ландшафтів.  

Оптимізація порушених земель, останнім часом, набуває потреби у зв’язку з 

необхідністю дотримання екологічної рівноваги екосистеми  під час експлуатації та 

подальшої консервації промислового об’єкта, а також із розвитком регіональних екомереж, 

для яких ресурсу натуральних ландшафтів в давно освоєних промислових регіонах гостро 

бракує природних площ. Тому, цілком обґрунтованим є перегляд підходів щодо натуральної 

основи створення екомереж, який передбачає аналіз антропогенних ландшафтів 

промислових територій як резервату дикої природи.  

Оптимізація земель порушених внаслідок функціонування хвостосховища «ІІ карта» 

на стадії проекту та прогнозного варіанту може бути виконана за наступним алгоритмом: 

1 етап – визначення структури порушених ландшафтів в межах проектної території; 

2 етап – визначення напрямів впливу хвостосховища «ІІ карта» на природні 

компоненти довкілля; 

3 етап – визначення прогнозних напрямів оптимізації порушених земель внаслідок 

функціонування хвостосховища «ІІ карта»; 

4 етап – розробка принципів багатовекторної оптимізації території хвостосховища «ІІ 

карта». 

В межах проектної території чітко можна виділити наступні об’єкти першочергової 

оптимізації: хвостосховище, промислові майданчики, дренажна система, санітарно-захисна 

зона. 

З метою визначення прогнозних напрямів оптимізації зазначених об’єктів та 

територій необхідно враховувати сучасні заходи поліпшення стану порушених земель.  

До загально прийнятих підходів та методів відновлення порушених земель можуть 

бути рекомендовані – рекультивація порушених земель та їх окультурення, шляхом 

конструювання «культурного ландшафту», консервація антропогенного ландшафту, 

створення перспективного техногенного родовища, консервація з наступною охороною 

відновлюваних земель та їх включення в структуру регіональних екомереж.  
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2. ПРИРОДНІ УМОВИ ТЕРИТОРІЇ ВІДВЕДЕННЯ ПІД БУДІВНИЦТВО 

ХВОСТОСХОВИЩА «ІІ КАРТА» 

 

На сьогоднішній день в межах території хвостосховища «ІІ карта» стан екосистеми 

сформувався упродовж тривалої геологічної історії розвитку території. Тут сформувалися 

різноманітні природні геокомпоненти, які планується тимчасово порушити, але за рахунок 

проведення комплексу природоохоронних заходів відновити до майже природного стану. 

Тектонічна та геологічна будова. Територія хвостосховища «ІІ карта» повністю 

знаходиться у межах Придніпровського блоку Українського щита. Структура блоку має 

двоповерхову будову. Нижній дозеленокам’яний поверх складений палеоархейськими 

гранулітовими й грануліт-діафторованими породами аульської серії та утвореними по них 

одновіковими чарнокітоїдами славгородського й плагіо- гранітоїдами дніпропетровського 

комплексів. У просторово-часовому відношенні з ними пов’язаний олександрійський 

комплекс основних та ультраосновних порід.  

Верхній зеленокам’яний поверх складений палеоархейськими метаморфічними 

породами базавлуцької товщі та мезоархейськими конкської та білозерської серій і 

теплівської товщі, а також численними мезоархейськими інтрузивними утвореннями, що 

складають верхівцівський, варварівський і девладівський комплекси основних та 

ультраосновних порід, сурський плагіогранітоїдний комплекс, та ультраметаморфічними 

комплексами двопольовошпатових гранітів: демуринським, мокромосковським і токівським. 

Крім того, у межах мегаблока виділяються палеопротерозойський малотерсянський комплекс 

лужних порід і неоархейські, палеопротерозойські та мезопротерозойські дайкові базитові 

утворення. Структурний план мегаблока визначається широким розвитком куполів, валів, 

міжкупольних синкліналей і зеленокам’яних структур. 

Територію хвостосховища «ІІ карта» у субмеридіональному напрямку перетинає 

тектонічне порушення ІІІ-IV порядку, що може підвищити тріщинуватість порід 

четвертинного ярусу. 

Верхній цоколь геологічної структури території району складає не суцільний шар 

осадових порід – чохол щита. Його потужність невелика. Середня потужність осадового 

чохла 15-25 м. Кристалічні породи на поверхню майже ніде виступають. Осадовий чохол 

складається з осадових відкладів переважно кайнозойського віку (палеоген-неогенові і 

четвертинні породи потужністю 90-120 м). Відклади київської світи складені блакитно-

зеленими, зеленувато-сірими, сірими, темно-сірими глинами глибоководних морських фацій 

з прошарками і лінзами білих каолінітових глин в нижній частині розрізу та пісків 
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прибережно-мілководної фації – у верхній. Відклади сарматської світи представлені пісками, 

глинами та оолітовими вапняками, місцями закарстованими. 

Рельєф. Рельєф району – це результат тривалих ендогенних (підняття і опускання 

блоків фундаменту земної кори упродовж 3,6 млрд. років) і екзогенних (більш молодих, 

антропогенових – віком 1-1,5 млн. років – зсувів, діяльності водотоків) процесів.  

Увесь район повністю лежить на одній морфоструктурі – Придніпровській височині. 

Загальна форма поверхні – підвищена, хвиляста лесова рівнина, розчленована річковою та 

яружно-балковою сіткою. Висотні відмітки по району гірничих робіт такі – 98,0 м 

(вододільне плато) – 83,5 м (верхів’я балки Свистунова). Будова височини обумовлена 

передусім геологічною будовою місцевості. У фундаменті височині відповідає тектонічне 

підняття – Український кристалічний щит.  

Морфоструктура представлена денудаційно-акумулятивними лесовими рівнинами та 

схилами гранітоїдних валів і куполів, які помірно піднімаються, розчленованими (1,2-2,0 

км/км²), переважно короткими скринеподібними балками, зі слабко розвинутою яружною 

сіткою. 

Основним типом морфоскульптур в районі гірничих робіт – флювіальний яружно-

балковий рельєф, який виник завдяки розмиваючої та акумулятивної діяльності тимчасових 

водотоків. Густота яружно-балочної та долинно-балочної сітки дорівнює 0,4-0,6 км/км². В 

межах хвостосховища розташована одна балка Свистунова. Форма балки – скринеподібна, 

має гіллясту (деревоподібну) форму в плані. Район проведення робіт входить до 

Нижньопридніпровського карстового району. Карстові процеси тут відбуваються в осадових 

карбонатних породах осадового чохла кристалічного фундаменту – вапняках і мергелях, які 

мають понтичний, сарматський та меотичний вік.  

Клімат. Територія розташована в області помірно-континентального клімату. 

Кліматичні умови району формуються під впливом помірних повітряних мас, також 

надходять трансформовані арктичні та тропічні маси. Завдяки рівнинній поверхні повітряні 

маси вільно проникають на цю територію. Територія належить до зони недостатнього 

зволоження. Сніговий покрив нестійкий, часті відлиги, ожеледі, тому район називають краєм 

ризикованого землеробства. 

Середньорічна температура повітря становить +9,0°С. Середня температура повітря 

у липні +21,5°С, у січні – -5,1°С. 

Абсолютний максимум температури становить +39,3°С, абсолютний мінімум – -

35,0°С. Сума активних температур атмосферного повітря (це температури, які є найбільш 

сприятливими і продуктивними для вегетації рослинності) вище +10°С становить 3270°С. 
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Загальна кількість опадів не перебільшую 425 мм/рік. Переважаючий напрям вітрів 

північний та північно-східний. 

За останні десятиріччя відбуваються значні зміни клімату в напрямку потепління. 

Найбільші перепади температур спостерігаються взимку, так в окремі декади позитивні 

середньодобові температури чергуються з від’ємними. З несприятливих метеорологічних 

явищ у зимовий сезон бувають хуртовини (10-15 днів), ожеледі (до 10 днів), ожеледиці, 

тумани (до 25 днів), відлиги охоплюють до 1,5 місяці.  

Зима настає 25.11. і триває до 16.03., тому середня її тривалість становить 3,5 місяці. 

Радіаційний баланс взимку позитивний. Постійний сніговий покрив останні роки відсутній. 

Висота снігового покриву 10-15 см. Часті відлиги, що чергуються з морозною погодою 

створюють ожеледі.  

Весна в районі робіт розпочинається в момент переходу пересічної добової 

температури повітря через 0 у бік підвищення, характеризується ослабленням циклонічної 

діяльності й посиленням радіаційного фактору. Температура підвищується від 0С до +15С. 

Для ранньої весни характерна нестійка погода: бувають різкі похолодання зумовлені 

вторгненням холодних повітряних мас. Та найбільш несприятливі явища – заморозки, які в 

районі спостерігаються часто в кінці квітня і навіть до 22 травня. Тривалість кліматичної 

весни по району становить в середньому 2 місяці. 

Найтепліший місяць – липень. Його середня температура +21,5°С. Абсолютний 

максимум +39,3С. Ізотерми липня і січня проходять майже субширотно. Середня 

температура січня складає -5,1°С. Тривалість безморозного періоду 175 днів. Період з 

температурою понад +10°С становить 168-178 днів. Опадів – 425 мм на рік, в основному 

випадають у теплий період року і рівномірно по всій території району. Середньорічна 

температура по району становить +7,7°С. Достатні обсяги сонячної радіації – 105-110 

ккал/см². На території району кліматичне літо настає 12 травня, закінчується в середньому 16 

вересня. Опади найбільше бувають у червні-липні, іноді зливові з градом. Влітку 

спостерігаються численні несприятливі метеорологічні явища – суховії (до 15 днів), град (2-6 

днів), грози (25 днів за сезон). Влітку панує антициклональна погода, надходять теплі й сухі 

повітряні маси з Азорського максимуму та Іранського мінімуму з пустель Середньої Азії. 

Осінь – стійкий перехід пересічної добової температури повітря через +15С у бік 

зниження. В окремі дні в перший період осені температура може досягти +20С і +25С, а з 

переходом до +10С восени закінчується вегетаційний період теплолюбних культур. Іноді 

відбувається вторгнення холодних повітряних мас, що зумовлює заморозки, які спричиняють 
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велику шкоду - загибель незібраних овочевих та інших культур. Тривалість кліматичної 

осені в районі проведення робіт – 2 місяці. 

Підводячи підсумки можна зробити висновок, що клімат на території району є значно 

посушливим і помірно спекотним, сприятливий для розвитку сухо степових екосистем та 

відновлення природної рослинності, розвитку дикого тваринного світу, проведення успішних 

рекультиваційних робіт. 

Поверхневі води. Район повністю розташований на верхній частині лівобережного 

схилу долини р. Інгулець і займає ділянку між діючою «І картою» хвостосховища на півночі 

і балкою Свистунова на півдні. Таким чином, місце розташування майбутнього 

хвостосховища «ІІ карта» відповідає вододільному підвищенню. 

В межах району проведення робіт відсутні постійні та тимчасові водотоки та 

водойми. Однак створено ряд штучних водойм: ставок-накопичувач шахтних вод південної 

групи шахт Кривого Рогу та меліоративний ставок не діючої зрошувальної системи. 

Останній може в подальшому виступити основою для відтворення природних властивостей 

даної екосистеми. 

Підземні води. Гідрогеологічні умови території обумовлені геолого-тектонічною 

будовою і природничо-географічними факторами (геоморфологічними, кліматичними). В 

геологічній будові території приймає участь складний комплекс метаморфічних і 

магматичних порід, а також осадові породи палеогенового, неогенового і четвертинного віку. 

В залежності від геологічної будови і умов залягання виділяють такі водоносні горизонти: 

четвертинних відкладів, неогенових порід, палеогенових порід, тріщинуватих кристалічних 

порід докембрію. 

Водоносний горизонт нижньо- і середньо-четвертинних відкладів. Водовміщуючими 

породами є лесовидні суглинки, які чергуються з горизонтами похованих ґрунтів. 

Водотривкі породи – червоно-бурі глини пліоцену або більш щільні суглинки того ж віку. 

Живлення водоносного горизонту відбувається за рахунок інфільтрації атмосферних опадів. 

В залежності від погодних умов амплітуда коливань рівня складає 0,7-1,8 м. Коефіцієнти 

фільтрації змінюються від 0,001 до 5 м/добу. Горизонт безнапірний. Дебіти становлять 0,3-

0,5 л/сек. За своєю якістю вода дуже різноманітна, за хімічним - сульфатно-хлоридна натрій-

магнієва, в окремих випадках гідрокарбонатна. Води цього горизонту інколи утворюють 

джерела на схилах балок, використовуються колодязями для потреб населення. 

Водоносний горизонт понтичного регіоярусу складений сильно тріщинуватими 

черепашниковими і оолітовими вапняками, має невелику потужність 3-14 м. Живлення його 

відбувається за рахунок атмосферних опадів. Дебіти колодязів змінюються від 0,27 до 0,41 
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л/с, при зниженні рівня води до 1,5 м. Води цього горизонту прісні, інколи солонуваті. За 

хімічним складом сульфатно-хлоридні. 

Водоносний горизонт сарматського регіоярусу інколи поділяють на 3 самостійних 

водоносних горизонти, які приурочені до верхньо-, середньо- і нижньо-сарматських 

відкладів. В межах досліджуваного району поширений водоносний горизонт середнього 

сармату, а горизонт верхнього і нижнього сармату має другорядне значення. 

Горизонт середнього сармату утворений пісками і тріщинуватими вапняками. 

Покрівлю горизонту створюють водотривкі сарматські і меотичні глини, підошву – 

нижньосарматські глини. Глибина залягання водоносного горизонту знаходиться в межах 10-

15 м в долинах річок і 34,3-72,3 м на вододілах. Водоносний горизонт напірно-безнапірний. 

Потужність змінюється від 1 до 3 м і змінюється з півдня на північ. Коефіцієнти фільтрації 

пісків середнього сармату змінюється в межах 1,65-1,99 м/добу. Дебіт колодязів 5,76-10,08 

м³/добу. За хімічним складом води середнього сармату належать до типу сульфатно-

хлоридних, якість змінюється від прісних до солонуватих. 

Водоносний горизонт київського регіоярусу приурочений до різнозернистих 

кварцових пісків, мергелів, кварц-глауконітових і кварцових пісковиків. Горизонт напірно-

безнапірний. Величина напору складає 2,8-32,6 м. Дебіти свердловин змінюються від 0,01-

3,0 л/с. 

Води тріщинуватих кристалічних порід докембрію. Глибина залягання тріщинних вод 

обумовлена рельєфом і змінюється від перших метрів в долинах річок до 80-100 м на 

вододілах. Горизонт напірний. Величина напору змінюється від 2,0 до 70 м. В залежності від 

рельєфу місцевості п’єзометричні рівні тріщинних вод знаходяться на глибинах 8,0-34,0 м. 

Дебіти свердловин змінюються від 0,1 до 18,8 м³/год. Найбільш високі дебіти 

спостерігаються по свердловинам, які пробурені в зонах тектонічних порушень.  

Ґрунтовий покрив. В межах району дослідження основним типом грунту виступають 

чорноземи звичайні мало гумусні, легкосуглинисті малопотужні різновиди з вмістом гумусу 

в орному шарі в середньому 3,4-5,2% (з коливанням від 2,0 до 6,0%). Валові запаси гумусу 

для ґрунтів легкоглинистого складу досягають 381-426 т/га. Під впливом антропогенних 

факторів запаси гумусу постійно зменшуються. 

У південній частині ареалу цього роду ґрунтів спостерігаються деякі риси характерні 

для чорноземів південних (білозерка на глибині 80-85 см, грудкувато-горіхова структура, 

значна ущільненість горизонту В).  

Профіль чорнозему звичайного має таку морфологічну будову: 

А – гумусовий горизонт потужністю 30-40 см, темно-сірий або чорний, зернистої або 

грудковато-зернистої структури; потужність горизонту зменшується до 10 см в 
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дуже змитих варіантах. В орному горизонті (0-25 см) структура грудковато-

зернисто-пилова, рихла. Зерниста структура збереглась в тій частині горизонту, 

що не розорювалась. Перехід до наступного горизонту поступовий. 

В – ілювіальний горизонт має потужність 40-80 см, темно-сірий з бурим відтінком, з 

темними гумусовими затіками, поступово світлішає до низу, структура його 

грудкувата і грудкувато-призматична; в нижній частині цього горизонту 

спостерігається скипання. Він значно щільніший, ніж попередній горизонт. 

Перехід до наступного горизонту поступовий. 

ВСк – ілювіально-карбонатний горизонт буровато-палевого кольору, призматичної 

структури, його потужність 20-25 см, карбонати виділяються у вигляді 

псевдоміцелію й білозерки, інколи у вигляді окремих плям, нижня межа 

горизонту із затіками та язиками. 

Нижче знаходиться корінна материнська порода (горизонт С) палевого, або сірувато-

палевого кольору. Це часто лесовидні суглинки з невеликим вмістом гумусу (0,6-0,8%). 

Відмічаються окремі плями білозерки та трубочки карбонатів. 

Показником забезпеченості домінуючого роду ґрунтів поживними речовинами є 

формула N4 P5 K5– N4 P4 K4. Ефективність їх родючості – 70 балів за стобальною шкалою. 

Поблизу зі штучними водоймами поширені ґрунти напівгідроморфного ряду – лучно-

чорноземні. Ці ґрунти характеризуються великим запасом елементів мінерального живлення 

і глибоким гумусованим горизонтом потужністю 60-70 см. Лучно-чорноземні ґрунти, як 

правило, глибокосолонцюваті (слабо, рідше середньо і сильно солонцюваті) і осолоділі. На 

більш знижених і зволожених ділянках в комплексі з ними  зустрічаються солонці 

лучностепові і осолоділі. 

На днищах балок зустрічаються лучні засолені і чорноземно-лучні глибоко-

слабосолонцюваті та слабосолончакуваті ґрунти, які насичені лугами. Вони 

характеризуються великою забезпеченістю елементами мінерального живлення і мають 

вміст гумусу 3,4-5,4%. Їх потужність досягає 60 см. 

Отже, ґрунтовий покрив району дослідження є сприятливим для відновлення сухо 

степових та лучних екосистем за умови грамотної гірничо-технічної рекультивації. 

Рослинність. Природний рослинний покрив території хвостосховища «ІІ карта» 

сформувався внаслідок складної взаємодії кліматичних зональних факторів, специфічних 

гірських порід та різноманітних антропогенних впливів. Зараз вся територія зайнята орними 

землями та штучними лісосмугами, однак просторову диференціацію природної степової 

рослинності визначають переважно умови ґрунтового зволоження, оскільки вони найбільш 

впливають на розвиток рослин. 
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Згідно геоботанічного районування території район входить до складу Євразійської 

степової рослинної області, її Східно-Європейської (Понтичної) провінції. Район цілковито 

знаходиться в межах Овідіопольсько-Баштансько-Апостолівського округу типчаково-

ковилових степів, солончакуватих заплавних і подових лук. 

У минулому на степових просторах тут були поширені типчаково-ковилові степи. В їх 

травостоях переважали ковила Лессінга, ковила українська, ковила волосиста, типчак, 

стоколос прибережний, келерія струнка та ін. Серед різнотрав’я характерними видами були 

кахрис степовий, будяк гачкуватий та ін. Із ефемерів і ефемероїдів були поширені вероніка 

весняна, переломник видовжений, веснянка весняна, тюльпан Шренка та ін. Тепер ці степи 

розорані. 

Вододільні плато до їх розорювання були зайняті типчаково-ковиловими степами. 

Тепер вони цілком розорані. Залишки степової рослинності залишились на крутосхилах 

долин річок і балок. Вона під впливом спасування перебуває у дигресивному стані, 

переважає тонконогово-полиновий збій. 

На схилах долини Інгульця в околицях с. Широке знаходили зразки цимбохазми 

дніпровської й ряду інших видів, властивих петрофільним степам.  

Отже, основним типом рослинності виступають типчаково-ковилові степи із 

характерними для них: ковила українська (Stipa ucrainica P.), Лессінга, костриця валіська, 

стоколос прибережний (Bromopsis riparia (Rehm) Holub.). Серед різнотрав’я переважають 

пижмо деревієлисте (Tanacetum millefolium L.), жабриця рівнинна (Seseli campestre Bess.), 

гвоздика несправжньоармерійовидна (Dianthus pseudoarmeria Bieb.). Збільшується кількість й 

рясність ефемерів та ефемероїдів: вероніка весняна (Veronica verna L.), переломник 

видовжений (Androsace elongata L.), веснянка весняна (Erophila verna L.), зірочки червонясті 

(Gagea erubescens (Bess.) Schult. et Schult fil.). 

На дуже сухих схилах повсюди сформувались характерні для сучасних техногенних 

ландшафтів рослинні угруповання, в яких домінують безсмертки однорічні (Xeranthemum 

annuum L.), житняк гребінчастий (Agropyron pictinatum (Bieb.) Beauv.) кринітарія волохата 

(Crinitaria villosa (L.) Grossh.). 

В пониженнях рельєфу, на вологих, переважно солончакуватих суглинистих лучних 

ґрунтах, характерними є лучні види: осока житня (Carex secalina Wahlenb.) i розсунута (C. 

distans L.), костриця східна, борщівник сибірський (Heracleum sibiricum L.), мітлиця повзуча 

(Agrostis stolonifera L.), тризубець морський (Triglochin maritimum L.). На супіщаних вологих 

луках домінують костриця лучна та східна (Festuca orientalis (Hack). V. Krecz. et Bobr.), 

ситник Жерара (Juncus gerardii Loisel.) i членистий (J. articulatus L.), тризубець морський, 

кермеки. На більш зволожених ділянках формуються луки високого рівня на чорноземно-
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лучних ґрунтах з участю пирію повзучого, тонконогу лучного, китника лучного, конюшини 

повзучої, пижмо звичайного, різних видів осок. На малозволожених луках сформувались 

угруповання з полину сантонінського, хрінниці широколистої. 

До днищ балок та берегів ставків тяжіють заболочені луки з лучно-болотними 

ґрунтами. Для них характерні бекманія звичайна, осоки пухирчаста, лисяча, гостра, мітлиця 

повзуча. Біля води росте очерет, рогіз вузьколистий, прибережниця берегова, череда 

трироздільна, стрілолист стрілолистий та ін. 

Із вищих водних рослин у водоймищах найчастіше зустрічаються ряска 

триборозенчаста, рдесник пронизанолистий, частуха подорожникова, водопериця колосиста, 

різуха морська, кушир темно-зелений. У водоймах зі стоячими водами влітку інтенсивно 

розвиваються синьо-зелені водорості.  

Природних лісових масивів в межах досліджуваної ділянки не зустрічається, однак 

поширені чагарники представлені: терен колючий, бузина чорна, глід, шипшина, жостір. В 

лісозахисних смугах насаджені такі породи дерев як дуб, ясен, клен, акація, абрикос, 

шовковиця.  

Як відомо, рослинний компонент ландшафтних геосистем виконує функцію синтезу 

органічної речовини, використовуючи сонячну енергію та мінеральні речовини, які 

знаходяться в гірських породах. В степах цей компонент має три характерні особливості. По-

перше, трав’яний покрив степів низький з домінуванням вузьколистих дерновинних злаків, 

які здатні витримувати періодичну засуху. По-друге, в степах коренева маса потужна і 

перевищує надземну зелену в десятки разів. По-третє, степовій органіці притаманна 

динамічна мінливість: нагромадження або розкладання до мінеральних солей. Це зумовлено 

хімічною пластичністю м’якої і ніжної трав’яної тканини, клітини якої бідні на дубильні 

речовини і механічні утворення в порівнянні з деревною або мохово-лишайниковою 

рослинністю. Всі названі факти засвідчують високу можливість даних екосистем до 

відновлення. 

Тваринний світ. Згідно зоогеографічного районування України територія 

знаходиться в межах Понтичного округу, Азово-Чорноморського району в межах Західної 

степової, або Північноморської ділянки.  

Серед тварин поширені тварини степових ділянок. В зв’язку з високим рівнем 

трансформації земель, сучасний стан тваринного світу мало нагадує фауну колишніх 

степових ділянок. Степові види пристосувались до існування в умовах агроценозів, або 

зустрічаються по острівним ділянкам степу. 

Зональна фауна хребетних налічує десятки видів тварин. Для відкритих ландшафтів 

характерними є прудка ящірка, водяний вуж, жовтобрюхий полоз, східна прудка ящірка, 
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різнобарвна ящірка. Типові ссавці: малий ховрашок, звичайний сліпун, польова миша, зелена 

жаба, степовий тхір, лисиця, єнотовидний собака, заєць-русак, кам’яна куниця. Із птахів 

необхідно зазначити сіру куріпку, степового орла, перепел, польовий і хохлатий, жайворони, 

фазан, великий пістрявий дятел, сільська ластівка, сорока, сіра гава, грак, соловей, дрізд, 

шпак, горобець, зяблик. Найчисленнішою за кількістю видів тварин є група безхребетних.  

Таким чином, досліджувана територія колись була дном Сарматського моря. 

Поверхня представлена злегка хвилястою степовою рівниною з неглибокими долинами 

степових річок і слабким розвитком ярів та балок. Клімат помірно-континентальний, 

територія належить до зони недостатнього зволоження. Сніговий покрив нестійкий, часті 

відлиги, ожеледі. Поза агроценозами, по балках, невгіддях збереглася типова степова 

рослинність (близько 100 видів). Є види і роди айстрових, злакових, розових, губоцвітих, 

бобових, хрестоцвітих, гвоздикових, ранникових, осокових, жовтецевих.  Із чагарників 

зустрічаються терен колючий, бузина чорна, глід, шипшина, жостір. В лісозахисних смугах 

насаджені такі породи дерев як дуб, ясен, клен, акація, абрикос, шовковиця.  У водоймах 

поширені такі риби як товстолоб, білий амур, бичок-рожан. Досить різноманітним є видовий 

склад птахів – кібчик, шуліка, перепілка, кулик, сіра чапля, сойка, фазан. 
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3. ХВОСТОСХОВИЩА ТА ЇХ ПАРАДИНАМІЧНІ ЗВ’ЯЗКИ З ДОВКІЛЛЯМ 

 

Хвостосховища – це спеціально побудовані наземні споруди, призначені для 

зберігання і відстоювання шламів. Зазвичай хвостосховища обладнані спеціальною 

дренажною системою для відведення стічних вод, а їх дно і береги ізольовані 

водонепроникним шаром з ущільненої глини, полімерних матеріалів, бітуму і т. д. Стічні 

води надходять у спеціальні відвідні канави або в дренажну систему. 

Хвостосховища – відкриті споруди, з поверхні яких відбувається постійне виділення 

пилоподібних речовин в атмосферу, а в разі пошкодження дренажу або ізольованого шару - 

витік забруднених стічних вод. 

 При відсутності можливостей переробляти відходи в даному спорудженні в силу 

економічних чи інших причин можна на початковому етапі обмежитися тільки ізолюванням 

накопичених відходів, тобто хвостосховищ перестає бути джерелом забруднення 

навколишнього середовища і з'являється можливість припинити практику затоки поверхні 

відходу водою для пилопригнічення. 

Основний тип поверхневих сховищ – шламонакопичувачі. Вони будуються по одно- 

або багатокаскадного принципом зі створенням греблі, берегів і чаші хвостосховища. 

Виключно важливе значення мають дренажні системи, які захищають ґрунти під 

спорудженням від небезпечних фільтраційних деформацій і дозволяють відводити 

забруднені стоки з сховища для знешкодження або повторного використання. 

Хвостосховища насипного типу влаштовують на спланованому майданчику і 

захищають валикам – гребля обваловування. 

У хвостосховищах, окрім технічної води, додатково акумулюються атмосферні опади. 

Головна вимога експлуатації хвостосховищ – забезпечення покриття поверхні 

відходів збагачення або переробки корисних копалин водою, з метою попередження 

пиловиділення. 

Хвостосховища повинні мати дренажні пристрої, які сприяють збільшенню міцності 

тіла валика (греблі), укосів і підстави до впливу небезпечних фільтруючих деформацій, 

перехоплення забруднених вод, що фільтруються з хвостосховища, поліпшенню процесу 

зневоднення шламів. Є багато конструкцій дренажу, вибір яких залежить від рельєфу та 

інших умов місцевості, розміру хвостосховища, виду шламу. Спільна дія екрануючих 

пристроїв і дренажу повинна забезпечити захист ґрунту та водойм від забруднень водами, що 

виділяються з шламу. 

Розрізняють чотири основні антропогенні фактори безпосереднього впливу діяльності 

людини на природні системи: зміна структури земної поверхні; зміна складу біосфери, 
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кругообіг і баланс речовин; зміна енергетичного і теплового балансу окремих ділянок і 

регіонів; зміни в біоті. Загалом ці фактори, як зазначає А.Г. Ісаченко, мають вторинний 

характер, вони накладаються на безперервний  природний фон, створюють своєрідні 

антропогенні екологічні аномалії з різною інтенсивністю прояву. 

При оцінці характеру взаємозв’язку хвостосховища і довкілля слід розрізняти 

атмогеохімічні та гідрогеохімічні парадинамічні зв’язки. Оскільки їх диференціація 

базується на врахуванні фізичної, хімічної природи, потужності та тривалості дії; ступеню 

трансформації середовища, походження і функціональної характеристики, то ці аспекти 

зумовлюють просторову і типологічну диференціацію екосистем та знаходять своє 

вираження у функції формування ландшафту. Слід зауважити, що потоки у польових умовах 

зазвичай комбіновані та, відповідно, змінюють характеристику ландшафту комплексно. 

Основні парадинамічні зв’язки хвостосховищ із довкілям такі:  

 

Хвостосховище – Атмосферне повітря – Грунт - Біота 

Функціонування хвостосховищ за характером парадинамічних зв’язків найбільший 

вплив має на атмосферне повітря. Так спорудження дамб обвалування призводить до 

збільшення вітрової ерозії на поверхнях карт намиву та пляжах через більш високі швидкості 

вітру над земною поверхнею. Це збільшення обсягів вітрової ерозії хвостів збагачення 

збільшує седиментацію їхніх часток на прилеглих до хвостосховищ територіях, це спричиняє 

пилове забруднення атмосферного повітря та забруднення ґрунту прилеглих територій. 

Подібним негативним впливам запобігають за допомогою комплексу методів 

пилопригнічення, про що мова буде йти у наступних розділах. 

Таким чином, навколо хвостосховищ формується ареал забрудненого ґрунту, який, 

акумулюючи протягом багатьох років забруднення, є джерелом вторинного забруднення 

суміжних середовищ (рис. 1).  

 

Рис. 1. Схема аерогенного поширення забруднень. 

Щільність хвостів збагачення залізної руди не є постійною величиною, оскільки 

залежить передусім від щільності порід масиву, що розробляється. Хвости збагачення мають 
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рН на рівні 7,1-8,5, тобто близько до нейтрального. У хвостах збагачення залізної руди 

відсоток часток, що можуть бути віднесені до найдрібнішої частини пилуватої фракції (у 

діапазоні розмірів 0,005-0,010 мм), становить близько 58%, а частки, менші від 0,005 мм, не 

перевищують 2%. Досвід експлуатації хвостосховищ свідчить, що за певних 

метеорологічних умов та температури повітря нижче нуля і припиненні зволоження поверхні 

через вихід з ладу системи примусового зволоження відбувається швидка сублімація 

поверхневої корки шламу з утворенням через змерзання часток корпускул саме пилуватих 

фракцій, внаслідок чого відбувається лавиноподібне зростання обсягів вітрової ерозії шламу.  

Хімічний склад хвостів збагачення обумовлюється вихідним складом руд та 

особливостями технологічного процесу збагачення. Відповідно варіюється і мінералогічний 

склад хвостів збагачення. У більшості випадків за мінералогічним складом хвости 

збагачення можуть бути охарактеризовані як складна полімінералогічна субстанція, в якій 

присутні більше десяти мінеральних фаз, переважно сполук із класів карбонатів, 

каркасноланцюгових силікатів, шаруватих силікатів, оксидів заліза тощо.  

Аналізуючи мінералогічний склад хвостів збагачення ГЗК Криворіжжя, можна 

зробити висновок, що силікати є переважаючою групою мінералів для всіх фракцій хвостів 

хвостосховищ усіх ГЗК, їхній вміст перебуває у межах від 70% до 87%. Карбонати 

становлять від 7% до 26% хвостів збагачення. Оксиди заліза у вигляді гематиту та гетиту 

присутні у хвостосховищах у кількості 4-10%. Важливим є відносно високий вміст цинку та 

нікеля, що робить їх небезпечними у разі вітрової ерозії хвостів збагачення.  

Хвости збагачення залізної руди належать до промислових відходів IV класу 

небезпеки високий вміст заліза у хвостах збагачення усіх ГЗК зумовлений тим, що вихідною 

сировиною у процесі збагачення є залізна руда, а технології збагачення недосконалі, 

внаслідок чого значна кількість заліза (особливо у малорухомих формах) залишається у 

хвостах збагачення і з пульпою надходить до хвостосховища, що дає підстави у перспективі 

розглядати його як техногенне родовище заліза.  

Розрахунок розсіювання проводиться з використанням комплексу ЄОЛ на підставі 

методики ОНД-86. При цьому перед проведенням розрахунку проводиться визначення 

доцільності проведення розрахунків розсіювання для забруднюючих речовин. Вміст цинку та 

нікелю у хвостах збагачення ГЗК України також суттєво перевищує кларкові рівні цих 

металів, а у багатьох випадках багаторазово перевищує їхні ГДК у ґрунті. При аналізі рівня 

забруднення ґрунту у зонах впливу хвостосховищ виявлено, що навколо хвостосховищ за 

роки їх експлуатації сформувався ареал забрудненого сполуками важких металів ґрунту. При 

цьому відстежується зв'язок між вмістом важких металів у хвостах збагачення хвостосховищ 

різних ГЗК та рівнем забруднення ґрунту у зонах впливу цих хвостосховищ. У тих ГЗК, де у 
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хвостах збагачення найбільші концентрації важких металів, у ґрунті прилеглих територій 

також відзначаються найбільші концентрації цих же речовин. Цей зв'язок виявлено для 

цинку і нікелю. Встановлено, що аерогенний шлях міграції цих забруднювачів з місць їх 

локалізації є переважаючим.  

Біотестування ґрунту, забрудненого хвостами збагачення залізної руди виявило, що ці 

промислові відходи під час надходження у ґрунт у значних кількостях (від 5-10%) негативно 

впливають на родючі властивості ґрунту. При цьому, хвости збагачення залізної руди у 

ґрунті за проростковим тестом зменшують кількість пророслого насіння. Акумуляція 

ґрунтом сполук важких металів підсилює цей ефект. Крім того, хвости збагачення за вмісту у 

ґрунті від 5% і вище негативно впливають на ферментативну активність ґрунту.  

Хвостосховище – підземні води 

Спорудження і функціонування хвостосховищ може спричинити негативний вплив  на 

комплекс поверхневих і підземних вод. Це відбувається у зв’язку із втратами вод переважно 

через екрани з глинистих ґрунтів внаслідок їх фізико-хімічної взаємодії.  

Передумовами для активізації фільтраційних деформацій породного масиву гірських 

порід є поширення на 74% території України карбонатних, сульфатних і галогенних порід. 

Причому суфозійні та карстові явища найбільш виражені у районах інтенсивного 

техногенного навантаження в зонах впливу хвостосховищ. Для адекватного прогнозу фізико-

хімічних змін властивостей в масиві гірських порід необхідно дослідити найбільш виражені 

фільтраційні деформації, що обумовлені слабкою суфозійною стійкістю глинистих ґрунтів 

основ хвостосховищ та втратами мінералізованих вод. Схематично складні парадинамічні 

зв’язки хвостосховища із підземними водами зображено на схемі нижче. 

Схема враховує, разом з природними чинниками (геоморфологічні особливості, 

літолого-петрографічні умови і геологічну будову території) також і геотехнічні умови: 

акумуляцію рудничних вод, їх фізико-хімічну взаємодію з породами основ, що зумовлює 

зміну їх фізико-механічних властивостей та втрати із водовідстійників, порушення 

природного режиму підземних вод, зміну їх хімічного складу і міграції, та вилуговування 

вміщуючих порід. 
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Рис. 2. Схематизація фізико-хімічних змін у системі “породний масив –

хвостосховище”: 1 – поверхня землі; 2 – глинисті породи; 3 – проникні дисперсні породи; 4, 
4а – тріщинуваті, закарстовані осадові та магматичні породи; 5 – водоносний горизонт; 6 – 
хвостосховище; 7 – зона суфозії; 8 – рівень підземних вод; 9 – зона міграції та карстово-

суфозійних процесів; 10 – зона деформацій масиву; 11 – зона височування; 12 – підземний 
стік. 

 

В природних умовах зона фільтрації формується в межах східної частини 

розрахункового шару сарматських вапняків та в шарі пісків. Водний баланс товщі 

тріщинуватих вапняків, що залягає над різнозернистими пісками, формується за рахунок 

інфільтрації атмосферних опадів та водообміну між суміжними шарами. Суттєвий вплив на 

співвідношення між компонентами балансу робить розвантаження в р. Інгулець, а також 

взаємозв'язок підземних вод з тимчасовими водотоками балок. Фільтраційні втрати із 

хвостосховищ можуть призвести до підйому рівня підземних вод на 2…10 м та витіснення 

прісних вод розсолами, що внаслідок фізико-хімічних реакцій вилуговування призведе до 

збільшення пористості вапняків. Через зростання пористості в 2 рази відбудеться зменшення 

вихідної концентрації на березі річки Інгулець на 9%. Ореол солоних вод формується 

безпосередньо під хвостосховищами в тріщинуватих вапняках та різнозернистих пісках. 

Солоні води підвищеної мінералізації 5 г/л поширюються на відстань до 3 км у напрямку 

фільтраційного потоку, а площа їх розповсюдження досягає 25 км2.. 

Таким чином, можлива область фізико-хімічних змін підземних вод формується на 

відстані до 3 км від хвостосховища та розповсюджується до 30…35 м у вертикальному 

напрямку. Згідно прогнозу, внаслідок високої водопроникненності протифільтраційного 

екрану облаштованого суто із суглинистої породи може відбутись підвищення мінералізації 

підземних вод поблизу с. Новоселівка. Визначено переважаючий вплив вимушеної конвекції, 
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яка, у порівнянні зі щільнісною, на 95% визначає швидкість вилуговування органогенних 

вапняків. 

Однак, технічне рішення з локалізації впливу хвостосховища передбачене в даному 

проекті (пошарове облаштування протифільтраційного екрану з різних типів гірських порід 

та використання геомембрани шероховатої, що дозволить попередити негативний вплив на 

підземні і поверхневі води екосистеми. 

Таким чином, аналіз процесів, які детермінують розвиток екосистем хвостосховищ і 

прилеглих територій свідчать про складність і стохастичність процесів літогеохімічного 

обміну. Так формується еолові прямі дефляційні і турбулентні потоки (з пониженою 

швидкістю), потоки еолової міграції пелітової фракції та потоки, що призводять до 

накопичення піщаної і алевритової фракцій. Розчинені в воді та зважені речовини беруть 

участь у фільтраційних гравітаційних, фільтраційних змішаних (горизонтально-

гравітаційних) висхідних капілярно-десукційних потоках, які взаємодіють з обводненими 

субстратами, водопідпірними горизонтами, а на прилеглих до хвостосховищ територіях 

зумовлюють розвиток солончаків та солонцевих ґрунтів. Враховуючи високу складність і 

значну потужність системи діючих потоків корегування і управління ними можливе за умови 

грамотного облаштування хвостосховища, спорудження стійкого гідроізолюючого екрану та 

здійснення системи заходів дренажу вод і пилопригнічення. 

Як було викладено вище, хвостосховище і довкілля являють собою складну 

парадинамічну систему (рис. 1, 2, 3). В цій системі ведучими є атмогеохімічні та 

гідрогеохімічні потоки. Оскільки їх диференціація базується на врахуванні фізичної, хімічної 

природи, потужності та тривалості дії, ступеню трансформації середовища, походження і 

функціональної характеристики, то ці аспекти зумовлюють просторову і типологічну 

диференціацію екосистем та знаходять своє вираження у функції формування ландшафту. 

Слід зауважити, що потоки у польових умовах зазвичай комбіновані та, відповідно, 

змінюють характеристику ландшафту комплексно.  
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Рис. 3. Структурна схема зв’язків хвостосховища із довкіллям. 

 

Атмогеохімічні потоки (аерозольні дефляційні та седиментаційні) відіграють значну 

роль на хвостосховище «ІІ карта», оскільки останнє є джерелом води, розчинних солей та 

часток хвостів, які здатні розноситись на значні території. Так, на бермах дамб 

хвостосховища за рахунок привнесення хвостів з карт шламосховища атмогеохімічними 

аерозольними дефляційними потоками створюються специфічні для існування рослинності 

«піщані» території, що постійно змінюються під дією вітру та водних потоків. Встановлені 

два прогнозовані варіанти зв’язків між хвостосховищем та довкіллям: 1-без застосування 

комплексу заходів із пилоподавлення; 2 – із застосуванням комплексу заходів із 

пилоподавлення. 

За першим варіантом функціонування хвостосховища може призвести до: значного 

механічного забруднення атмосферного повітря, ґрунту, поверхневих вод (дрібнодисперсним 

матеріалом з карт хвостосховища), хімічного забруднення тих же складових екосистеми та у 

комплексі спричинити зміни якісного і кількісного складу біоти, в цілому сформувати нову 

за геохімічним складом екосистему відмінну від типчаково-ковилового степу. Змінені під 

впливом хвостосховища «ІІ карта» екосистеми (якщо враховувати особливості мікроклімату) 

будуть поширені на південь на південний захід від хвостосховища, ймовірніше будуть 

представлені спрощеним видовим складом біоти пристосованої до існування у більш сухому 

та зволоженому середовищі. 

За другим варіантом, (детально у розділі 5) застосування комплексу заходів із 

пилоподавлення та облаштування протифільтраційного екрану хвостосховища, значних змін 

зазнають екосистеми лише в межах самого об’єкту. Подібні зміни будуть локальними і 

короткотривалими, оскільки після завершення експлуатації хвостосховища «ІІ карта» 

передбачено декілька варіантів його оптимізації. 
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Гідрогеохімічні потоки диференціюють за критеріями відношення до поверхні 

субстрату (поверхневі, підземні) та за розмірами мінеральної складової, що переноситься 

(гравітаційні, воднозважені та воднорозчинні).  

Диференціація потоків за відношенням до поверхні субстрату дозволяє визначити 

напрямок зміни рельєфу. Так, поверхневі лінійні гідрогеохімічні потоки утворюватимуть 

характерні ерозійні рівчаки на схилах зі специфічними умовами (збільшене зволоження, 

привнесення речовин та енергії з верхніх ділянок), які відрізнятимуться від загальних умов 

схилу. Дані процеси добре виражені на схилах дамб хвостосховищ, в даному проекті 

передбачено закріплення дамб дрібною скельною розкривною породою, що попередить 

пилоутворення та розмивання тіла дамб. Поверхневі площинні потоки рівномірно 

розподілятимуть міграційні компоненти. Такі потоки сприяють горизонтальній зональності 

розподілу мінералів. В нижній частини буде відбуватися акумуляція тонко дисперсного 

матеріалу і легкорозчинних солей.  

Підземні гідрогеохімічні потоки визначають режим промивання порід у профілі. Так, 

при близькому розташуванні до поверхні водопідпірних порід, вода акумулюється на деякій 

глибині від поверхні. З порід інтенсивно «вимиваються» розчинні солі. Висхідні капілярні та 

дифузійні потоки спричинюють підйом води до поверхні та її випаровування. На поверхні 

відбувається акумуляція солей.  

Воднозважені гідрогеохімічні потоки визначають міграцію речовин колоїдної, 

мулової та шліхової фракцій. Відповідно відбувається вимивання речовин цих фракцій з 

порід вищих горизонтів (локалітетів) до порід нижчих територій. Таким чином, у локалітетах 

привнесення змінюється щільність та мінеральний склад порід.  

Гравітаційні (механічні) гідрогеохімічні потоки характеризуються перекочуванням 

часток (шліхові та дрібно-уламкові потоки) або їх поступовим переміщенням під силою 

тяжіння внаслідок підмивання (крупно-уламкові потоки). Саме ці потоки сприяють 

розподіленню фракцій у відповідності до розміру уламків. 

Отже, за схемою диференціації літогеохімічних потоків в межах хвостосховищ 

виділено потоки: аерозольні дефляційні та седиментаційні атмогеохімічні; поверхневі, 

підземні, гравітаційні, воднозважені та воднорозчинні гідрогеохімічні. Літогеохімічні потоки 

можуть бути керованими, а отже і функціонування хвостосховища «ІІ карта» буде безпечним 

із мінімальними негативними впливами на довкілля. 

Подібний варіант реалізується згідно даного проекту, оскільки відбуватиметься 

раціональне облаштування протифільтраційного екрану із застосуванням сучасних 

технологій і раціональне складування відходів збагачення руд (поступове та почергове 

заповнення карт полів хвостосховища). 
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4. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ОПТИМІЗАЦІЇ ХВОСТОСХОВИЩА «ІІ КАРТА» 

 

4.1. ПИЛОПРИГНІЧЕННЯ 

 

Хвостосховище є фактично приземним джерелом неорганізованого надходження пилу 

та аерозолів у навколишнє середовище. Для умов степу України, де превалюють сильні вітри 

та доволі частими є пилові бурі, таке хвостосховище може виступати джерелом створення 

екологічно-небезпечної ситуації через інтенсивну дефляцію пилу.  

 

Основними сучасними методами пилопригнічення є:  

Біологічна рекультивація, доцільним тут є застосування технології фіторемедації 

поверхні хвостосховищ з використанням з’ємних біологічних засобів на підставі 

комплексності використання засобів пилопригнічення: гладкі поверхні дамб вкривають 

дерниною; відкоси, нерівності пляжів – матами з рослинної сировини. У цьому процесі 

використовують процедуру біологічної рекультивації і створення штучних луків на поверхні 

хвостосховища. При рекультивації використовують насіння таких видів диких трав: пирій 

повзучий (Agropyrum repens), куколиця біла (Melandrium album), берізка польова 

(Convolvulus arvensis), бекманія лучна (Beckmania eruciformis), китник лучний (Alopecurus 

pratensis), тонконіг лучний (Poa pratensis), пожитниця багаторічна (Lolium perenne), костриця 

лужна (Festuca pratensis L. var. Arundinacea), лядвинець звичайний (Lotus corniculatus), 

буркун білий (Melilotus albus). 

Перевагами перед іншими технологіями виступають наступні: екологічна безпечність, 

безвідходність: очеретяні мати та дернина можуть бути використані як міцна пориста 

органічна підстилка для ґрунту і трав’янистих рослин, на якій осідатимуть і 

затримуватимуться насіння дикорослих трав, а також дощова та снігова вода, висока 

здатність зниження рівня дефляції при різних (екстремальних) метеоумовах; відносна 

простота і дешевизна впровадження; довготривалість, поточний ремонт засобів зможе 

зберігати не менше 95 % їх функцій; можливість розкриття окремих ділянок хвостосховища 

для реалізації відходів і, в подальшому – до відновлення пилопригнічувальної здатності 

покриття. 

Застосовується технологія картового намиву, що забезпечує максимальну можливість 

змочування сухих пляжів і запобігає їх пилінню. 
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4.2. БОРОТЬБА З ІНФІЛЬТРАЦІЄЮ 

 

Функціонування хвостосховища «ІІ карта» може спричинити значний тиск на 

гідрогеологічне середовище. З метою попередження негативного впливу на поверхневі і 

підземні води використовують основний метод – особливі технології облаштування 

протифільтраційного екрану. 

Згідно проекту в якості протифільтраційного екрану чаші хвостосховища передбачена 

геомембрана з поліетилену високого тиску товщиною 1 мм. Для захисту геомембрани від 

механічних пошкоджень екран покривається захисним шаром з місцевого грунту товщиною 

0,5 м. Протифільтраційний екран облаштовується: в чаші хвостосховища, в основі 

обмежувальної дамби та водовідводного каналу, також в основі акумулюючої ємності 

дренажної насосної станції. 

Дотримання такого технологічного рішення дозволить зменшити проникність порід 

основи, що забезпечить необхідну ступінь герметизації хвостосховища від фільтраційних 

втрат, та попередити розвиток процесів підтоплення і засолення грунтів. 

 

4.3. ДРЕНАЖ ТА ПЕРЕХОПЛЕННЯ ІНФІЛЬТРАЦІЙНИХ ПОТОКІВ 

 

Усі хвостосховища облаштовують системами для організації відводу фільтраційних 

вод, що проходять через підошву греблі: дрени, канали, лотки. Ці води частіше за все 

перекачуються у хвостосховища насосними станціями. За умовами експлуатації кожне 

хвостосховище має аварійні ємності, які призначені для забезпечення безупинної роботи 

збагачувальних фабрик у разі аварійних зупинок пульпонасосних станцій. Вільний об'єм 

аварійних ємностей забезпечує двогодинну роботу фабрик. Ємність також розраховано на 

прийом дощового стоку 5% забезпеченості. При заповненні аварійної ємності вода потрапляє 

у хвостосховище через дамбу. Для зниження впливу техногенних об’єктів на прилеглі 

території на гірничо-збагачувальних комбінатах застосовують системи оборотного 

водозабезпечення. 

Проектом передбачено, що функції дренажу обмежувальної дамби хвостосховища «ІІ 

карта» буде виконувати первинна дамба (хвостосховища «Об’єднане») відсипана із 

фільтруючого матеріалу – кварцитів скельної розкривної породи. Збір та відведення 

дренажного стоку, який профільтрувався крізь тіло обмежувальної дамби, а також 

поверхневого стоку (який потрапляє із низового укосу обмежувальної дамби) буде 

здійснюватися по водовідводному каналу облаштованому вздовж низового укосу первинної 

дамби. Дренажний і поверхневий стік за допомогою насосної станції, облаштованої в районі 
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б. Свистунова, буде перекачуватися до чаші хвостосховища «ІІ карта»  

 

4.4. РЕКУЛЬТИВАЦІЯ 

 

Серед найбільш поширених напрямів рекультивації порушених земель виділяють 

шість: сільськогосподарський – створення агроценозів; лісогосподарський – направлений на 

створення лісових насаджень; водогосподарський – передбачає використання кар’єрних та 

інших техногенних виїмок для різноманітних водоймищ; рекреаційний – на порушених 

землях створюються зони відпочинку (рекреаційні зони); санітарно-гігієнічний – 

спрямований на зупинення негативного спливу порушених земель на стан довкілля; 

будівельний – промислове і цивільне будівництво.  

Найбільш відома модель у рекультивації – універсальна, яка передбачає створення на 

поверхні відвалу родючого шару ґрунту оптимальної товщини – до 1,20-1,50 м. Інша модель 

враховує підвищення родючості субстрату. У порівнянні з універсальною моделлю тут інші 

кількісні та якісні показники ґрунту, зокрема товщина до 70 см – 1 м. Для аридних територій 

розроблена гідромеліоративна модель з двоярусною основою: перший ярус – шар 

незасолених глин 25-30 см, другий – водовмісний шар з породами легкого 

гранулометричного складу 30-50 см, що сприяє повному поглинанню атмосферних опадів, і 

зверху знаходиться ґрунт, дана модель підходить для рекультивація хвостосховищ, оскільки 

важливим є збереження вологи. 

Геомеліоративна модель реалізується на геологічних відкладах з несприятливими для 

рослин властивостями. Тут гірські породи пересипаються спочатку лесоподібними 

суглинками 50-80 см, потім родючим шаром ґрунтової маси – 50-70 см. Суглинок вміщує 

вуглекислий кальцій, який є геомеліоративним екраном проти шкідливих речовин. Також 

доцільна модель для рекультивації хвостосховища, оскільки воно вміщує значну кількість 

різноманітних хімічних сполук. 

Наступна модель локальна: на підставі біологічних досліджень проводять добір 

конкретних видів рослин та конкретні, оптимальні аграрні процедури – відповідні добрива 

під необхідні культури.  

Спеціальна модель: штучні едафотопи у цій моделі представлені потенційно 

родючими полімінеральними нефітотоксичними гірськими породами. 

В ідеальних умовах для рекультивації хвостосховищ необхідне нанесення на їх поверхню 

екрануючого шару пухких гірських порід потужністю 1,5-2,5 м та шару родючого ґрунту 

потужністю 0,5-1,0 м. На практиці впроваджуються технології «прямої фіторекультивації», коли 

дерева саджають безпосередньо у субстрат відвалів. Використовують також проміжний варіант 
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– нанесення на поверхню хвостосховища шару потенційно родючих гірських порід потужністю 

0,2-0,5 м та проводять насадження. Найбільш перспективним є створення на відвалах таких 

культур-фітоценозів: травостою практичного значення, лісових насаджень практичного 

значення,  комбінування вищезазначеного. 

У випадку проведення фіторекультивації доцільним є створення комбінованих 

культур-фітоценозів: лісових і трав’яних 4-7 рядних насаджень, які виконують за 

периметром, лісові культури висаджують смугами – 5-7 рядів. Відстань між смугами 50-75 м. 

Смуги необхідно розміщувати перпендикулярно пануючому напряму вітру. Вільний простір 

між смугами доцільно заповнювати трав’яними культурами. Перспективними вважаються і 

комбіновані культур-фітоценози – лісові та трав’яні. Найбільш придатними для 

фіторекультивації хвостосховищ рослинами є: акація біла, гледичія трьохколючкова, сосна 

кримська, сосна біла та чорна, берест граболистий, горіх чорний, клен татарський і 

ясенелистий, лох вузьколистий, беречуна звичайна, жимолость, скумпія звичайна та ін. 

Розмір міжрядь 3-4 м, відстань між сіянцями 50-75 см.  

Як показує практика рекультивації хвостосховищ, для створення трав’яних культур 

доцільно використовувати такі невибагливі види: буркун білий та жовтий, еспарцет 

донський, катран понтійський, костриця валійська, люцерна посівна, пирій повзучий, 

стоколос безостий та ін. Ці види дають хороший приріст біомаси і збагачують грунт азотом, 

необхідним для злакових рослин степу. Оптимальний спосіб – посів. Норма висіву становить 

30-50 кг/га. 

Важливою при рекультивації є також життєва форма і фаза розвитку рослин. Так, 

сіянці та саджанці менш стійкі до умов навколишнього середовища порівняно з посадками з 

насіння. Однак, культур-фітоценози, створенні садінням, менш потерпають від трав’яної 

конкуренції і вимагають меншої кількості агротехнічних доглядів. Крім того, посіви часто 

пошкоджуються птахами, гризунами та іншими тваринами. Деревні ценози, створені 

насінням, довговічніші, коренева система дерев глибше проникає у ґрунт, коріння не 

пошкоджується під час пересадки. Процес посіву технологічно розроблений і менш 

трудомісткий порівняно з посадкою. На практиці для посадки переважно використовують 

сіянці 1-3-річного віку. Вони повинні бути добре розвинуті, висота 10-60 см, довжина 

кореневої системи 10-30 см. Висаджувати потрібно ранньою весною, коли коренеутворення 

більш інтенсивне, щільність деревних порід становить 2-7 тис. сіянців на 1га. При цьому 

субстрат в ідеалі має бути щільністю від 1,9 до 1,2 г/см², не засміченим небажаними 

рослинами і сміттям. Структура субстрату повинна бути такою, щоб розміри грудок 

складали від 1 до 5 мм, була достатньою кількість поживних речовин (N, P, K). 
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Мета рекультивації — відтворення продуктивності територій, порушених гірничою 

промисловістю, та повернення їх у різні види використання, що передбачає проведення 

комплексу інженерних, гірничотехнічних, меліоративних, сільськогосподарських та 

лісогосподарських робіт. Відтворення земель, порушених гірничими розробками, — це 

складний процес регенерації ландшафтів. 

Рекультивація земель, як правило, здійснюється у декілька етапів: 

— підготовчий, сутність якого полягає у певних конкретних діях, а саме: а) 

дослідження та типізація порушених територій; б) вивчення специфіки земель, що 

підлягають рекультивації; в) визначення наступної можливості використання земель після 

завершення рекультиваційних робіт; 

— етап гірничотехнічної рекультивації — це інженерна підготовка території до різних 

видів подальшої рекультивації, яка включає комплекс інженерних робіт: а) планування 

поверхні; б) створення оптимальної структури та параметрів поверхні хвостосховища; в) 

регулювання водного режиму; г) різноманітні меліоративні заходи; д) будівництво під'їзних 

шляхів та інших споруд; 

— етап біологічної рекультивації та перехід до цільового використання 

рекультивованих територій. Роботи на цьому етапі спрямовані на остаточне відновлення 

родючості та біологічної продуктивності порушених земель, створення 

сільськогосподарських і лісогосподарських угідь. Є два основні види біологічної 

рекультивації — сільськогосподарський і лісовий. 

Сільськогосподарська рекультивація здійснюється, як правило, в тих районах, де 

землеробство має велике господарське значення, а ґрунтово-кліматичні умови 

найсприятливіші. При цьому спочатку відтворюють родючість ґрунтів шляхом повернення 

гумусового шару та початкового вирощування рослин, невимогливих до ґрунтових умов. 

Потім вирощують звичайні для цієї місцевості сільськогосподарські культури, врожайність 

яких поступово, у міру відновлення родючості ґрунтів, досягає нормальних величин. 

Ряд експериментів проведених на хвостосховищах Кривбасу показав можливості 

утворення на поверхні бактерій та водоростей, які гуміфікують під впливом сонячної радіації 

субстрат хвостосховища і в подальшому виступають основою формування примітивних 

ґрунтів. На таких грунтах непогано себе почуває наприклад, ячмінь, який дає хороший 

приріст біомаси при умові достатнього зволоження. 

Лісова рекультивація застосовується частіше, оскільки вона потребує менших витрат 

та може здійснюватися на токсичних ґрунтах і в несприятливих умовах рельєфу. При виборі 

деревних та чагарникових порід для посадки на відвалах найкращими є місцеві види, які 

добре пристосовані до фізико-географічних умов певного регіону. Спочатку висаджують 
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піонерні породи, тобто породи підготовчого періоду, а потім — породи господарськоцінні, 

що в майбутньому можна використовувати для лісорозробок. Лісові насадження на відвалах 

відіграють важливу меліоративну, ґрунтозахисну та оздоровчу роль. В межах хвостосховища 

«ІІ карта» доцільно здійснити захисні лісонасадження. 

Рекультивація особливим чином буде необхідна для територій, де відбудуться 

процеси підняття рівня ґрунтових вод або порушення гідрогеологічного балансу. До таких 

територій відноситься безпосередньо тіло хвостосховища. Основним засобом рекультивації в 

цьому випадку буде дренаж та водовідведення із можливістю повторного використання 

відкачаних вод. 

Рекультивація гідровідвалів починається через 6-8 років після закінчення їхнього 

намиву. За цей період вони стабілізуються, підсихають і частково покриваються 

рослинністю. Гідровідвали являють собою перезволожені території, водний режим, яких 

складається при участі вод відвала, припливу поверхневих і ґрунтових вод з водозбору. 

Регулювання водного режиму таких територій здійснюється за допомогою водних 

(гідротехнічних) заходів.  

Рекультивація гідровідвала включає технічні роботи й створення рослинного покриву 

залежно від прийнятого напрямку використання. Поверхні гідровідвалів розкривних порід, 

побудованих у дамбах обвалування, плануються з ухилами, стійкими проти ерозії. 

Гідровідвали, утворені з відходів збагачення руд на збагачувальних фабриках, називаються 

хвостосховищами. По хімічному складі відходи збагачення мають істотне розходження, що 

визначається набором хімічних елементів у гірських породах і способом збагачення 

(гравітація, флотація, магнітна сепарація й т.д.).  

Відвали відходів заростають багаторічними культурами дуже повільно через сильну 

ерозію, високу токсичність й нестачу зволоження. Тому хвостосховища переважно 

використовуються в санітарно-естетичних цілях і лише при наявності резерву ґрунтового 

шару - у лісогосподарських і сільськогосподарських цілях.  

За першим варіантом може бути проведена універсальна рекультивація 

хвостосховища «ІІ карта» із повністю контрольованим людиною процесом самовідновлення, 

що потребуватиме значних капіталовкладень. Така рекультивація має бути проведена 

шляхом виконання всіх трьох вищезазначених етапів: підготовчого, гірничо-технічного та 

біологічного, причому із біологічної рекультивації можливою є сільськогосподарська 

(створення орних і пасовищних ландшафтів) і лісогосподарська (здійснення насаджень 

чагарникових та деревних порід). В подальшому новостворені ліси можуть 

використовуватись як об’єкти рекреації.  

Територія хвостосховищ може бути рекультивована і лише частково із мінімальними 
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капіталовкладеннями – шляхом створення на поверхні хвостосховищ родючого шару ґрунту 

оптимальної товщини – до 1,20-1,50 м. із ґрунтових відвалів, з подальшою консервацією. 

Другий варіант потребуватиме більшого інтервалу часу, оскільки самовідновлювальні 

процеси сукцесії тривають без втручання людини (без меліорації), однак можливість 

реалізації другого варіанту значна, оскільки територія ГПЛ знаходиться неподалік від 

екологічних ядер (заповідні ландшафти Візирки та Ковильної балки) та екологічних 

коридорів (балочні ландшафти балок Свистунова, Грушувата) зі значним потенціалом 

самовідновлення. Таким чином, за другим варіантом відбудеться відновлення ландшафту до 

його природного аналогу – південного степового. 

В обох випадках рекультивації новостворені ландшафти з часом можна буде 

включити в структуру екологічної мережі та природно-заповідного фонду. 

Основними роботами технічної рекультивації є планування, екранування, 

протиерозійні заходи, регулювання водного режиму.  

Біологічна рекультивація включає стимулювання дикоростучої рослинності, посів 

багаторічних трав і посадку деревинно-чагарникової рослинності. Відвали цих відходів 

також складні по хімічному складу й не завжди мають сприятливий водний режим для 

природного заростання.  

При експлуатації хвостосховища, як правило, не передбачається комплексний підхід 

при рішенні завдання рекультивації, що повинен бути зв'язаний з регламентованим порядком 

виконання гірських робіт, зв'язаних зі зняттям плодоносного шару і його тимчасового 

складування в зоні хвостосховищ, зняття глинистого шару і його безпосереднє переміщення 

в зону рекультивації на поверхню хвостосховища з наступним формуванням родючого шару 

регламентованої товщини, що забезпечувала б оптимальні умови для виростання зелених 

насаджень. Як правило, рекультивація виконується у відриві від відкритих гірничих робіт, 

що приводить до збільшення собівартості робіт з рекультивації й, відповідно, значним 

витратам на відновлення земель і доведення їх до стану, придатного для наступної 

експлуатації як сільськогосподарських об'єктів.  

В даному проекті рекультиваційні заходи передбачені комплексно. Пропонуємо 

використати спосіб рекультивації хвостосховища, який полягає у реалізації наступних 

етапів: 

1 - на поверхню обвалованого хвостосховища укладають шар піщаноуламкової маси , 

що є буферним горизонтом між консервованою масою хвостів і вищерозташованими 

шарами, тим більше в даному випадку можна використати гірську породу складовану 

підприємством у відвалах. Таким чином, отримуємо подвійний еколого-економічний ефект – 

рекультивуємо одночасно два типи відвалів. Шар  дрібної кварцової гірської породи усуває 
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безпосередній контакт водонасичених хвостів з екраном, що насипається поверх них, 

обриває капілярну облямівку й виключає висхідну міграцію шкідливих речовин у 

вищерозташовані шари. Величина потужності шару не вимагає строго обмежених меж у 

зв'язку з використанням великого піщано-уламкового матеріалу, що виключає висхідний 

капілярний рух води.  

2 - поверх піщано-уламкового шару укладають водотривкий шар, товщиною 0,1-0,15 

м, що забезпечує герметизацію хвостосховища. Зазначений шар створюють із глини.  

3 - на водотривкий шар відсипають дренажний шар, що складається з піщано-

уламкової маси, поверх якої розміщають ґрунтову масу, товщиною 0,1-0,12 м, що 

складається із шару суглинків і шару чорнозему (за складованих у відвалах в межах 

земельного відводу під ІІ карту хвостосховища). 

4 - поверхню рекультивованої ділянки ретельно планують і по периметру ділянки, із 

внутрішньої сторони вала, що оконтурює хвостосховище, виконують дренажну канаву, дном 

якої є поверхня водотривкого шару. Ширина канави повинна забезпечувати нормальний стік 

води.  

5 - здійснюють посів багаторічних культур з розрахунку розвитку їхньої кореневої 

системи покриваючої усю площу поверхні хвостосховища, що забезпечує зменшення рівня 

запиленості повітря регіону і знижує собівартість випуску залізорудної продукції.  

В основу описаної моделі рекультивації покладено особливості будівництва самого 

хвостосховища «ІІ карта» і пов'язаних з ними робіт зі складування ґрунтового родючого 

шару, добування глинистої маси й нанесення її на поверхню раніше здренованого 

хвостосховища у вигляді гідроізолюючого шару, наступне формування на гідроізолюючому 

шарі родючого шару регламентованої товщини, висадження багаторічних культур з 

розрахунку заповнення їхньою кореневою системою родючого шару по всій площі.  

Технічний результат такого способу рекультивації полягає в зниженні витрат: на 

складування значних об'ємів глинистих порід за рахунок того, що це складування 

здійснюється без застосування транзитного відвалостворення; сільськогосподарських земель, 

призначених для розміщення глинистих порід; на рекультивацію відвалів пустої породи.  

Рекультивація може бути застосована і до відвальних ландшафтів дамб 

хвостосховища, в цьому випадку також можна використати два напрями: універсальну 

рекультивацію та рекультивацію часткову із подальшим самовідновленням. Дамби 

обвалування доцільно насаджувати деревними і чагарниковими насадженнями. У випадку 

універсальної рекультивації створюється можливість сільськогосподарського, 

лісогосподарського, частково рекреаційного та природоохоронного використання території.  
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4.5. ОКУЛЬТУРЕННЯ 

 

Окультурення – це комплекс перетворюючих заходів, які спрямовані на: 1) 

підвищення якості середовища людини та інших суб’єктів; 2) антропогенну регуляцію 

функціональних процесів всередині оптимізованих ландшафтів; 3) підвищення динамічної 

стійкості культурних ландшафтів; 4) культурний ландшафт має бути естетично привабливим; 

5) оптимальне виконання культурними ландшафтами  виробничих і соціальних функцій. На 

відміну від рекультивації, окультурення є більш широкою та геокомплексною системою 

оптимізації порушених земель. Однак, рекультивація при цьому виступає основним 

способом процесу окультурення. Кінцевим результатом комплексного окультурення – є 

створення «культурного ландшафту». 

Практика показує, що в процесі окультурення можна виділити 8 його видів. Згідно 

цих видів, у майбутньому – після закінчення експлуатації хвостосховища «ІІ карта», можуть 

бути запроектовані наступні напрямки окультурення ландшафтів в межах хвостосховища. 

Степове заповідання – створення на пухких суглинистих субстратах хвостосховища 

заповідних урочищ – заказників або заповідників. Без технічної рекультивації в даному 

випадку не обійтись. Найдоцільніше під цей вид окультурення відводити невеликі за площею 

відвали та хвостосховища, віддалені від населених місць. Формування степових ділянок 

відповідатиме принципу зонального відновлення порушених земель. 

В межах території подібний тип окультурення можна застосувати до дамб 

обвалування та до територій із незначним рівнем перетворення: промислових майданчиків, 

санітарно-захисної зони, водо- та газоводів, пульповоду, за запропонованою вище схемою 

рекультивації можливе степове заповідання і в межах самого хвостосховища, де шляхом 

тривалої сукцесії відбудеться відновлення типчаково-ковилових степів, солончакуватих 

заплавних лук. 

Пасовищне окультурення – створення на хвостосховищі продуктивних угідь як з 

попередньою технічною рекультивацією поверхонь, так і без неї. Реальні землекористувачі – 

колективні господарства, ферми та тваринницькі господарства Кривого Рогу та підприємства 

сусідніх сіл. Імовірні напрями тваринництва – вівчарство, конярство, розведення кіз та 

скотарство. 

Для досліджуваної території пасовищне окультурення доцільно провести у межах 

хвостосховища після попередньо проведеної технічної рекультивації, детально розглянутої 

вище. 

Лісогосподарське окультурення – створення лісів для запобігання запилення та водної 

ерозії хвостосховища. 
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Заліснення території, як один із варіантів окультурення ландшафтів хвостосховища 

«ІІ карта», доцільним буде в межах дамб обвалування, хвостосховища, промислових 

майданчиків та санітарно-захисної зони (СЗЗ), при умові попередньо проведеної технічної 

рекультивації. Лісогосподарське окультурення буде успішним в межах виділених об’єктів, 

оскільки промислова територія знаходиться у близькості до природних екологічних ядер 

(заповідні території Візирки та Балка Кобильна) та коридорів, а також має вже озеленену під 

час експлуатації промислового об’єкту СЗЗ. 

Однак при підборі дерев і трав'янистих рослин для хвостосховища слід враховувати їх 

стійкість до токсинів та еколого-географічне положення. Суть стійкості видів до токсинів 

полягає в здатності тканин і клітин нейтралізувати аніони кислот, які перебувають у них, за 

допомогою вільних неорганічних катіонів: калію, магнію, натрію. До них відносяться 

рослини, які в процесі тривалої еволюції пристосувалися до зростання на ґрунтах, багатих 

катіонами, наприклад, лужних, слабо засолених, карбонатних, а також рослини з широкою 

амплітудою пристосування до ґрунтових умов (акація біла, лох вузьколистий, тополя та ін.). 

Ряд реалізованих у Кривому Розі окультурювальних заходів хвостосховищ показав 

доцільність їх лісогосподарського окультурення.  

Рекреаційне окультурення – передбачає попередній технічний блок рекультивації. На 

обмежувальних дамбах та хвостосховищі можливо створити лісопаркові зони відпочинку 

населення, спортивно-туристичні комплекси, лікувально-оздоровчі заклади. 

Для території хвостосховища можливим є створення рекреаційного комплексу 

складеного лісовими ділянками (СЗЗ, дамби, територія балок та привододільних схилів), 

степовими комплексами (хвостосховище та промислові майданчики), озерною водоймою, 

при умові відсутності технічної рекультивації меліоративної водойми на півдні від 

хвостосховища і за умови рекультивації водойми балки Свистунова. Рекреаційне 

окультурення може бути вигідним і з точки зору збереження та збільшення біологічного 

різноманіття території, створення регіонального ландшафтного парку, який би виступив 

логічним продовженням Кобильної балки та Візирки або своєрідним екологічним коридором 

між названими об’єктами ПЗФ. 

Польове сільськогосподарське окультурення. На початку необхідна крупномасштабна 

технічна рекультивація хвостосховища. Варіанти цього виду окультурення такі: розвиток 

дачного, тепличного та городнього господарств, насадження садів. Для території 

хвостосховмища найбільш доцільним буде відтворення сільськогосподарських полів із 

спеціалізацією на вирощуванні невибагливих та кормових культур (наприклад, бобових). 

Водогосподарське окультурення – є можливим за умови рекультивації наявних на 

півдні хвостосховища «ІІ карта» штучних водойм (меліоративний став не працюючої 
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зрошуваної системи та став-накопичувач шахтних вод у б. Свистунова). Така процедура є 

найбільш сприятливою з точки зору оптимізації стану порушених ландшафтів та корисності 

для людини, оскільки антропогенний ландшафт спрямовується в русло саморозвитку, 

пізніше стає можливе рекреаційне використання водойми та її зариблення і подальше 

використання з рекреаційною, рибогосподарською та промисловою метою. 

 

4.6. КОНСЕРВАЦІЯ 

Консервація – «невтручання» у хід процесів природного саморозвитку. Саморозвиток 

є кращою передумовою формування найбільш стійких, різноманітних та внутрішньо 

упорядкованих природних систем. Консервація хвостосховищ можлива при частковій 

попередній рекультивації, щоб прискорити процеси саморозвитку порушених земель. Такий 

варіант є доцільним і відповідає сучасним тенденціям розвитку промислового туризму в 

Європі та світі. 

Консервація порушених земель не потребує великих зусиль і затрат – лише 

адміністративно-організаційних в межах одного підприємства або муніципальної території. 

Однією з цілей консервації є необхідність збереження найбільш старих або цікавих з 

пізнавальної точки зору об’єктів, як пам’яток науки і техніки. Подібні землі, які виведені з 

експлуатації, вже стають культурно-історичними об’єктами, а тому можуть скласти основу 

для розвитку на їх базі індустріального (промислового) туризму. Територія хвостосховища є 

цікавою з точки зору законсервованих земель, оскільки демонструє специфічні 

гідроінженерні споруди (як показує практика проведення екскурсій такі незвичні об’єкти 

сильно привертають увагу вітчизняних та іноземних туристів), поєднує відвальні, 

промислові та хвостосховищні комплекси, що підвищує різноманітність екологічних умов і є 

сприятливим для самовідновлення і саморозвитку порушених ландшафтів. 

Ландшафти хвостосховища «ІІ карта» можуть виступити своєрідним ландшафтно-

техногенним парком, демонструючи гармонійне поєднання природного і техногенного 

компоненту в ландшафті, при умові грамотної консервації та застосуванні інструментарію 

ландшафтного дизайну після розконсервування.  

Аналіз процесів, які детермінують розвиток екосистем хвостосховищ і прилеглих 

територій свідчать про складність і стохастичність процесів літогеохімічного обміну. Так 

формується еолові прямі дефляційні і турбулентні потоки (з пониженою швидкістю), потоки 

еолової міграції пелітової фракції та потоки що призводять до накопичення піщаної і 

алевритової фракцій. Розчинені в воді та зважені речовини беруть участь у фільтраційних 

гравітаційних, фільтраційних змішаних (горизонтально-гравітаційних) висхідних капілярно-

десукційних потоках, які взаємодіють з обводненими субстратами, водопідпірними 
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горизонтами, а на прилеглих до хвостосховищ територіях зумовлюють розвиток солончаків 

та солонцевих ґрунтів. 

Після надходження текучих хвостів зі збагачувальної фабрики і скиду їх до 

хвостосховища відбувається гравітаційна диференціація їх матеріалу. Як відомо з попередніх 

досліджень, на диференціацію часток хвостів впливають їх розмір, форма і густина 

мінералів, які їх складають. В придамбовій частині хвостосховища відбувається осадження 

більш крупнозернистого матеріалу (переважно фракції від 0,5 до 3,0 мм) і розкритих часток 

магнетиту і гематиту, які мають максимальну густину – 5150-5200 кг/м3, а також часток що 

мають ізометричні форми (серед рудних мінералів – магнетит, серед нерудних – кварц і його 

зростки з іншими мінералами). Далі від гребеню дамби і ближче до центру ставка 

хвостосховища відкладаються дрібніші (менше 0,5 мм) частки нерудних мінералів – кварцу, 

силікатів, карбонатів, а також частки пластинчастої форми (серед рудних мінералів – залізна 

слюдка, серед нерудних – хлорит, біотит, тальк та інші).  

У хвостосховищах Кривбасу найбільша концентрація рудних мінералів (магнетиту та 

гематиту) відбувається у гранулометричній фракції – 0,16 мм, де разом з багатими і бідними 

зростками містяться розкриті рудні частки; найбільш високий вміст розкритих зерен 

міститься у матеріалі з розміром часток менше 0,074 мм. Матеріал гранулометричних 

фракцій з розміром часток +0,16 мм представлений частками, які мають, переважно, 

полімінеральний склад. У матеріалі з крупністю часток менше 0,05 мм практично всі 

мінерали утворюють мономінеральні уламки. Таким чином, в  придамбовій частині 

хвостосховища на відстані до 500 м відбувається концентрація залізовмісних мінералів у 

розкритому стані, утворюється продуктивна зона, при повторній переробці якої, без 

додаткових затрат на переобладнання та зміни технології збагачення, можливо отримати 

високоякісний залізорудний концентрат. 

Таким чином, аналіз вищенаведених даних свідчить, що в межах хвостосховища «ІІ 

карта» відбудеться процес самозбагачення відходів і сформується техногенний поклад 

залізорудної сировини із зональною структурою. За умови відсутності на сучасному етапі 

економічно обґрунтованих методів збагачення цих хвостів доцільним може бути консервація 

хвостосховища з метою перспективного використання його в якості техногенного 

полімінерального родовища. 

4.7. ВКЛЮЧЕННЯ ЗЕМЕЛЬ ХВОСТОСХОВИЩА «ІІ КАРТА» ДО СТРУКТУРИ 

РЕГІОНАЛЬНИХ ЕКОМЕРЕЖ 

 

Територіальними складовими екомереж є екоцентри (ліси, масиви степів, ріки, озера), 

екокоридори (балкова та річкова мережа, лісосмуги), буферні зони (вилучені з використання 
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землі навколо екоцентрів і екокоридорів), які мають бути пов’язані між собою 

функціонально та територіально. Екомережа має територіально-сітьову структуру, де 

первинними елементами виступають елементарні ландшафтні комплекси – фації, 

підурочища, урочища та місцевості. У просторовому форматі екомережі доцільно поділяти 

на Національну (в рамках країн), регіональні (наприклад в межах областей) та локальні 

(адміністративного району, менший за область регіон тощо). 

В межах промислово освоєних територій, до яких відноситься територія 

хвостосховища «ІІ карта», при виборі екологічних коридорів ми маємо відійти від 

«природності», а визнати й практично довести можливість взяття в якості таких і 

хвостосховищ, які традиційно вважаються сильно зміненими людиною. 

Загальна оптимізація території хвостосховища «ІІ карта» дозволить після закінчення 

експлуатації техногенних об’єктів фактично перевести із розряду порушених в природно-

антропогенні. Природно-антропогенні ландшафти, які можуть бути створені на базі 

хвостосховища та інших ділянок, з часом будуть включені до мережі екокоридорів 

місцевості навколо Південного ГЗК. Це дозволить комбінату повернути порушені землі до 

категорії природних з наступним включенням в межі заповідних територій. 
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5. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОПТИМІЗАЦІЇ ТЕРИТОРІЇ ХВОСТОСХОВИЩА 

«ІІ КАРТА» 

 

З огляду на вищевикладене необхідно розглянути можливі прогнозні варіанти 

оптимізації кожного із промислових об’єктів території хвостосховища «ІІ карта». Слід 

враховувати, що завершальними етапами оптимізації для всіх досліджуваних об’єктів 

можуть бути тотальне заповідання та включення в структуру регіональних і локальних 

екологічних мереж. 

 

5.1. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОПТИМІЗАЦІЇ ПОВЕРХНІ ХВОСТОСХОВИЩА 

 

Проведення рекультивації передбачається після закінчення експлуатації 

хвостосховища, при цьому вибір варіантів визначається технічними рішеннями проектної 

документації. 

Обов’язковим напрямком рекультивації хвостосховища буде проведення дренажних 

робіт та водовідведення. 

1-й варіант. Технічна і біологічна рекультивація хвостосховища. Основними 

роботами технічної рекультивації є планування, екранування, протиерозійні заходи, 

регулювання водного режиму. 

Пропонуємо використати спосіб рекультивації хвостосховища, який полягає у 

реалізації наступних етапів: 

1 - на поверхню обвалованого хвостосховища укладають шар піщаноуламкової маси, 

що є буферним горизонтом між консервованою масою хвостів і вищерозташованими 

шарами, тим більше в даному випадку можна використати гірську породу складовану 

підприємством у відвалах. Таким чином, отримуємо подвійний еколого-економічний ефект – 

рекультивуємо одночасно два типи відвалів. Шар дрібної кварцової гірської породи усуває 

безпосередній контакт водонасичених хвостів з екраном, що насипається поверх них, 

обриває капілярну облямівку й виключає висхідну міграцію шкідливих речовин у 

вищерозташовані шари. Величина потужності шару не вимагає строго обмежених меж у 

зв'язку з використанням великого піщано-уламкового матеріалу, що виключає висхідний 

капілярний рух води.  

2 - поверх піщано уламкового шару укладають водотривкий шар, товщиною 0,1-0,15 

м, що забезпечує герметизацію хвостосховища. Зазначений шар створюють із глини.  

3 - на водотривкий шар відсипають дренажний шар, що складається з піщано-

уламкової маси, поверх якої розміщають ґрунтову масу, товщиною 0,1-0,12 м, що 
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складається із шару суглинків і шару чорнозему (за складованих у відвалах в межах 

земельного відводу під ІІ карту хвостосховища). 

4 - поверхню рекультивованої ділянки ретельно планують і по периметру ділянки, із 

внутрішньої сторони вала, що оконтурює хвостосховище, виконують дренажну канаву, дном 

якої є поверхня водотривкого шару. Ширина канави повинна забезпечувати нормальний стік 

води.  

5 - здійснюють посів багаторічних культур з розрахунку розвитку їхньої кореневої 

системи покриваючої усю площу поверхні хвостосховища, що забезпечує зменшення рівня 

запиленості повітря регіону і знижує собівартість випуску залізорудної продукції.  

Рекультивація може мати напрями: сільськогосподарська (створення пасовищних та 

польових сільськогосподарських земель); лісогосподарська (створення штучних 

лісонасаджень) із подальшим рекреаційним використанням лісів; санітарно-гігієнічна 

(закріплення поверхні хвостосховища схильної до пиління рослинними угрупованнями). 

Подальше окультурення хвостосховища за напрямами степового заповідання (у випадку 

засівання степовими видами рослин або самозаростання поверхні хвостосховища), 

лісогосподарського та рекреаційного (створення лісів та лісорозсадників, використання лісів 

з метою відпочинку та оздоровлення населення), польове та пасовищне (створення 

сільськогосподарських орних чи пасовищних земель). 

Біологічна рекультивація включає стимулювання дикоростучої рослинності, посів 

багаторічних трав і посадку деревинно-чагарникової рослинності. 

2-й варіант. Ми розглядаємо два варіанти консервації хвостосховища.  

2.1. Консервація-саморозвиток. Ландшафти хвостосховища «ІІ карта» можуть 

виступити своєрідним ландшафтно-техногенним парком, демонструючи гармонійне 

поєднання природного і техногенного компоненту в ландшафті, при умові гідротехнічної 

рекультивації, грамотної консервації та застосуванні інструментарію ландшафтного дизайну 

після розконсервування. 

В цьому випадку внаслідок наявних екологічних природних коридорів та ядер 

(заповідних територій) можливе відновлення ландшафту до структури степового чи 

лісостепового близького до природного. 

2.2. Консервація-створення перспективного техногенного родовища. Пропонуємо 

варіант консервації, коли в межах хвостосховища «ІІ карта» відбудеться процес 

самозбагачення відходів і сформується техногенний поклад залізорудної сировини із 

зональною структурою. За умови відсутності на сучасному етапі економічно обґрунтованих 

методів збагачення цих хвостів доцільним може бути консервація хвостосховища з метою 

перспективного використання його в якості техногенного полімінерального родовища.  
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Напрямки оптимізації хвостосховища 

Методи відновлення 

Варіанти 
оптимізації 

Оптимізація Консервація Заповідання Включення 
порушених 

земель в 
структуру 

регіональних 

екомереж 
1-й варіант 

 
Технічна і 
біологічна 

рекультиваці
я 

хвостосхови
ща 

 

Рекультивація Окультурення Консервація з метою 

саморозвитку 
ландшафту із 
процесами 

самовідновлення та 
самозаростання луків 

або степів 

Заповідання степів 

та луків 
 
 

Включення до 

локального 
екокоридору 

Технічна рекультивація 

за напрямками: 
- відновлення 

гідрогеологічного 
балансу ділянки; 

- підсипання 
дрібнозернистим 
кварцом, суглинком 

та ґрунтом із 
ґрунтового відвалу 

 
Біологічна 

рекультивація за 
напрямами: 

- самозаростання; 
-  засівання травами 

(злаковою та 
бобовою 

рослинністю); 

Степове 

заповідання: 
 - засівання 

степовими видами 
рослин або 

самазаростання 
поверхні 
хвостосховища 

 
Лісогосподарське: 

- насадження 
лісів; 

- створення 
лісорозсадників; 

- збільшення 
видового 

розмаїття; 
- підтримка 

процесів 
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- лісонасадження 

 
Лісогосподарська 

(лісонасадження) 
 

Сільськогосподарська: 
- пасовища та луки; 

- польові землі 
 
Санітарно-гігієнічна 

(закріплення поверхні 
хвостосховища 

схильної до пиління 
рослинними 

угрупованнями) 
 

Ландшафтно-
дизайнерська 

фіторекультивація в 
рамках створення 

ландшафтно-
техногенного парку 

саморозвитку 

лісів  
 

Польове та 
пасовищне 

 
Рекреаційне: 

- лісова рекреація; 
- екскурсії та 

активний 

відпочинок в 
межах 

ландшафтно-
техногенного 

парку; 
- спортивно-

оздоровча 
рекреація 

2-й варіант  

2.1. 
Консервація 

хвостосхови
ща-
саморозвито

к 

- відсутня 

рекультивація; 
 

- гідротехнічна 
рекультивація 
(підсипання 

суглинистими 

- Консервація з метою 

саморозвитку: 
- степової ділянки; 

- лісостепової 
ділянки; 

- лісової ділянки 

 

Заповідання 

лісових, степових, 
лісостепових 

ділянок 
 

Включення до 

локального 
екокоридору 
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 породами та 

ґрунтом) 

Консервація як 

пам’ятки науки і 
техніки та 

відновлювального 
степового, 

лісостепового 
ландшафту 

2.2. 

Консервація 
– 

формування 
перспективн

ого 
техногенног
о родовища 

 

- відсутня 

рекультивація 

 -   - консервація з 

метою формування 
техногенного 

полімінерального 
родовища 

- - 
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5.2. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОПТИМІЗАЦІЇ ВІДВАЛІВ (ДАМБ) 

 

5.2.1. Оптимізація зовнішніх обмежувальних дамб 

 

Дамби можна оптимізувати декількома шляхами, причому рекультивація не є 

обов’язковою. 

1-й варіант. Технічна і біологічна рекультивація. Надання певної морфологічної 

форми та геологічної структури, підсипання суглинистою породою та ґрунтом із ґрунтового 

відвалу із подальшим самозаростанням або засіванням чи лісонасадженням. Рекультивація 

може мати напрями: лісогосподарська (створення штучних лісонасаджень); санітарно-

гігієнічна (використання лісонасаджень з метою припинення дії негативних природних 

процесів вітрової та водної ерозії, осипання гірських порід); у випадку створення 

ландшафтно-техногенного парку - рекреаційна. Подальше окультурення дамби за 

лісогосподарським напрямом. 

2-й варіант. Утилізація відвалу. Використання гірських порід дамб для рекультивації 

хвостосховища, проммайданчиків та ін., із подальшою біологічною рекультивацією 

балочних ландшафтів (підсипання вирівняної поверхні суглинистими породами та ґрунтом із 

ґрунтових відвалів, здійснення лісонасадження або створення сприятливих умов для 

саморозвитку ландшафту). Біологічна рекультивація може бути спрямована на створення 

штучних лісів, лісостепових чи степових ландшафтів, також рекультивація може мати 

напрями: сільськогосподарська (створення польових чи пасовищних угідь, городів, дач на 

вирівняній поверхні); лісогосподарська (створення штучних лісонасаджень) із подальшим 

рекреаційним використанням. Можливим є варіант саморозвитку відвалу після проведення 

технічної рекультивації. Подальше окультурення ландшафту за напрямами: степового 

заповідання, польового та пасовищного сільськогосподарського окультурення, 

лісогосподарського, рекреаційного окультурення. 

3-й варіант. Консервація дамби можлива без рекультивації, коли відвал буде 

відновлювати структуру та функції без антропогенного впливу, суто за напрямом 

природного самовідновлення. В даному випадку відвал поступово набуде рис височинних 

ландшафтів. Консервація може бути проведена із більш швидкими темпами за умови 

часткової попередньої рекультивації (підсипання суглинистими породами та ґрунтом) із 

подальшим самозаростанням. 
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Напрямки оптимізації зовнішніх обмежувальних дамб 
 

Методи відновлення 

Варіанти 

оптимізації 

Оптимізація Консервація Заповідання Включення 

порушених 
земель в 

структуру 
регіональних 

екомереж 
1-й варіант 
 

Технічна і 
біологічна 

рекультивац
ія 

обмежуваль
них дамб 

 
 

Рекультивація Окультурення Консервація з метою 
саморозвитку 

ландшафту із 
процесами 

самовідновлення та 
самозаростання 

Заповідання лісів 
 

 

Включення до 
екокоридора 

локальної 
екомережі в 

сукупності з 
сусідніми 

ділянками 
штучних лісів 

по балкам 

Технічна рекультивація 
 

Біологічна 
рекультивація за 

напрямами: 
- самозаростання; 

-  засівання; 
- лісонасадження 

 
Лісогосподарська 

(лісонасадження 
відвалу) 
 

Санітарно-гігієнічна 
(ліси сприятимуть 

зменшенню і 
виключенню 

негативного впливу 
водної, вітрової ерозії, 

Лісогосподарське: 
- насадження 

лісів; 
- збільшення 

видового 
розмаїття; 

- підтримка 
процесів 

саморозвитку 
лісів  

 
Рекреаційне: 
- лісова рекреація; 

- екскурсії та 
активний 

відпочинок в 
межах 

ландшафтно-
техногенного 
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гравітаційних процесів 

та запилення) 
 

Ландшафтно-
дизайнерська 

фіторекультивація в 
рамках створення 

ландшафтно-
техногенного парку 

парку; 

- спортивно-
оздоровча 

рекреація 

2-й варіант  

 
Утилізація 

обмежуваль
них дамб 
 

 
 

 

Використання гірських 

порід дамб для 
рекультивації 

хвостосховища і 
проммайданчиків 
 

Технічна 
рекультивація, що 

полягає у підсипанні 
вирівняної поверхні 

суглинистими 
породами та ґрунтом із 

ґрунтових відвалів 
 

Біологічна 
рекультивація 

спрямована на 
створення лісів, 
лісостепів чи степів 

Напрями: 

Лісогосподарське 

(насадження лісів, 
збільшення їх 

видового розмаїття, 
підтримка процесів 
саморозвитку лісів)  

 
Сільськогосподарсь

ке: 
- польове; 

- пасовищне 
 

Степове заповідання 
(створення ділянок 

степу згідно 
зонального типу 

рослинного 
покриву) 
 

Рекреаційне: 

Консервація з метою 

саморозвитку: 
- лісового масиву; 

- степової ділянки; 
- ділянки лісостепу 
 

Консервація як 
пам’ятки науки і 

техніки та 
відновлювального 

степового ландшафту 
у вигляді 

ландшафтно-
техногенного парку 

 

Заповідання 

лісових, степових, 
лісостепових 

ділянок 
 

Включення до 

локального 
екокоридору 
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- самозаростання; 

-  засівання; 
- лісонасадження 

 
Лісогосподарська 

(штучне 
лісонасадження 

вирівняної поверхні) 
 
Санітарно-гігієнічна 

(ліси сприятимуть 
зменшенню і 

виключенню 
негативного впливу 

водної, вітрової ерозія, 
запилення) 

 
Ландшафтно-

дизайнерська 
фіторекультивація в 

рамках створення 
ландшафтно-
техногенного парку 

 - лісова рекреація;  

- спортивно-
оздоровча рекреація 

 

3-й варіант 

 

Консервація 
обмежуваль
них дамб  

 

- відсутня 
рекультивація; 

- часткова попередня 
рекультивація 
(підсипання 

суглинистими 

- Консервація з метою 
саморозвитку: 

- степової 
височинної 
ділянки; 

- лісостепової 

Заповідання 
лісових, степових, 

лісостепових 
ділянок 
 

Включення до 
локального 

екокоридору 
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породами та 

ґрунтом) 

височинної 

ділянки 
 

Консервація як 
пам’ятки науки і 

техніки та 
відновлювального 

степового, 
лісостепового 
ландшафту у вигляді 

ландшафтно-
техногенного парку 
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5.2.2. Оптимізація ґрунтових відвалів 

 

Утилізація відвалу. Ґрунтові відвали доцільно утилізувати, оскільки інші об’єкти 

хвостосховища потребують значного підсипання ґрунтовою сумішшю. Використання ґрунту 

відвалу для рекультивації обмежувальних дамб, хвостосховища, промислових майданчиків із 

подальшою біологічною рекультивацією (здійснення лісонасадження або створення 

сприятливих умов для саморозвитку ландшафту). Біологічна рекультивація може бути 

спрямована на створення штучних лісів, лісостепових чи степових ландшафтів, також 

рекультивація може мати напрями: сільськогосподарська (створення польових чи 

пасовищних угідь на вирівняній поверхні); лісогосподарська (створення штучних 

лісонасаджень) із подальшим рекреаційним використанням. Подальше окультурення за 

напрямами: степового заповідання, польового та пасовищного сільськогосподарського 

окультурення, лісогосподарського, рекреаційного окультурення. 
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Напрямки оптимізації ґрунтових відвалів 

Методи відновлення 

Варіанти 
оптимізації 

Оптимізація Консервація Заповідання Включення 
порушених 

земель в 
структуру 

регіональних 

екомереж 

Утилізація 

відвалів 

Рекультивація Окультурення Тимчасова 

 

- Включення до 

локального 
екокоридору 
(має 

тимчасовий 
характер) 

 
 

Технічна 
рекультивація у 

вигляді використання 
ґрунтів для 

рекультивації інших 
ділянок (кар’єру, 
зовнішнього відвалу, 

хвостосховищ та ін.) 
 

Лісогосподарське 
(насадження лісів, 

збільшення їх видового 
розмаїття, підтримка 

процесів саморозвитку лісів)  
Сільськогосподарське: 
- польове; 

- пасовищне; 
- створення городів або дач 

Степове заповідання 
(створення ділянок степу 

згідно зонального типу 
рослинного покриву) 

Рекреаційне: 
 - лісова рекреація;  

- спортивно-оздоровча 
рекреація 
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5.3. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОПТИМІЗАЦІЇ ПРОМИСЛОВИХ МАЙДАНЧИКІВ ТА 

ТЕРИТОРІЇ ПОРУШЕНОЇ ВИРОБНИЧИМИ ПРОЦЕСАМИ 

 

Територія хвостосховища «ІІ карта» в межах якої відбувались різні виробничі процеси 

потребуватиме незначних оптимізаційних втручань, порівняно із вище розглянутими 

об’єктами. 

1-й варіант. Технічна рекультивація, що включатиме демонтаж промислових об’єктів 

та відновлення ґрунтового покриву із подальшим окультуренням, заповіданням та 

включенням в структуру екологічної мережі. Окультурення може мати напрямки: степового 

заповідання (засівання підготовленої ґрунтової поверхні злаковими та бобовими видами 

рослин із подальшим саморозвитком степових ландшафтів), лісогосподарського (здійснення 

штучних лісонасаджень), рекреаційне (використання лісів для задоволення потреб 

відпочинку та оздоровлення населення). 

2-й варіант. Консервація території, яка можлива як із технічною рекультивацією так і 

без неї. Причому за умови збереження технічного стану промислових об’єктів можливе їх 

подальше використання для індустріального та екстремального туризму. Після консервація 

за другим варіантом територія не потребує демонтажу промислових об’єктів, а навпаки 

вимагає дотримання їх нормального технічного стану з метою використання у процесі 

подальшого збагачення. 
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Напрямки оптимізації промислових майданчиків та території порушеної гірничими і виробничими процесами  

 

Методи відновлення 

Варіанти 
оптимізації 

Оптимізація Консервація Заповідання Включення 
порушених 

земель в 
структуру 

регіональних 
екомереж 

1-й варіант 

 
Технічна 

рекультиваці
я 

Рекультивація Окультурення Консервація з метою 

саморозвитку 
ландшафту із 

процесами 
самовідновлення та 

самозаростання лісів 
або степів 

Заповідання 

степів та лісів 
 

 

Включення до 

локального 
екокоридору 

Технічна рекультивація 

за напрямками: 
- демонтаж 

промислових 
об’єктів; 

- відновлення 
ґрунтового покриву 

 
Біологічна 

рекультивація за 
напрямами: 
- самозоростання; 

-  засівання травами 
(злаковою та 

бобовою 
рослинністю); 

- лісонасадження 
 

Степове 

заповідання: 
- засівання 

злаковими та 
бобовими 

видами рослин; 
- саморозвиток 

степових 
ландшафтів 

 
Лісогосподарське: 
- насадження 

лісів; 
- створення 

лісопитомників; 
- збільшення 

видового 
розмаїття; 
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Лісогосподарська 

(лісонасадження) 
 

Сільськогосподарська: 
- пасовища та луки; 

- польові землі 
 

Санітарно-гігієнічна  
 
Ландшафтно-

дизайнерська 
фіторекультивація в 

рамках створення 
ландшафтно-

техногенного парку 

- підтримка 

процесів 
саморозвитку 

лісів  
 

Польове та 
пасовищне 

 
Рекреаційне: 
- лісова рекреація; 

- спортивно-
оздоровча 

рекреація 

2-й варіант  

 

Консервація 

- часткова технічна 
рекультивація 

(підсипання ґрунтом) 
зі збереженням 

технічного стану 
промислових 

об’єктів; 
- відсутня технічна 

рекультивація 
(підтримка 

експлуатаційного 
стану з метою 
подальшого 

використання 

Рекреаційне: 
- індустріальний 

туризм; 
- екстремальний 

туризм (за 
зразком м. 

Кривого Рогу) 

Консервація з метою 
саморозвитку: 

- степової ділянки; 
- лісостепової 

ділянки; 
 

Консервація як 
пам’ятки науки і 

техніки та 
відновлювального 

степового, 
лісостепового 
ландшафту 

 

Заповідання 
степових, 

лісостепових та 
антропогенних 

ділянок 
 

Включення до 
локального 

екокоридору 
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техногенного 

родовища). 

Консервація в якості 

перспективного 
техногенного 

родовища 
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6. ВИСНОВКИ 

 

Оптимізація порушених земель повинна корегуватись знаннями про будову, 

властивості та технологію експлуатації конкретного об’єкту хвостосховище «ІІ карта» та усіх 

можливих напрямів поліпшення або раціональних змін його стану. Тому для кожної ділянки 

порушених земель рекомендується власний тренд розвитку та оптимізації. 

Відмінності в прикладних рішеннях можуть бути діаметрально протилежними – від 

ліквідації до консервації і заповідання. Тому природоохоронна діяльність має бути 

різнонаправленою і враховувати всі можливі варіанти оптимізації порушених земель. 

1. На сьогоднішній день в межах території хвостосховища «ІІ карта» стан екосистеми 

сформувався упродовж тривалої геологічної історії розвитку території. Тут сформувалися 

різноманітні природні геокомпоненти, які планується тимчасово порушити, але за рахунок 

проведення комплексу природоохоронних заходів відновити до майже природного стану.  

Досліджувана територія колись була дном Сарматського моря. Поверхня 

представлена злегка хвилястою степовою рівниною з неглибокими долинами степових річок 

і слабким розвитком ярів та балок. Клімат помірно-континентальний, територія належить до 

зони недостатнього зволоження. Сніговий покрив нестійкий, часті відлиги, ожеледі. Поза 

агроценозами, по балках, невгіддях збереглася типова степова рослинність (близько 100 

видів). Є види і роди айстрових, злакових, розових, губоцвітих, бобових, хрестоцвітих, 

гвоздикових, ранникових, осокових, жовтецевих. Із чагарників зустрічаються терен колючий, 

бузина чорна, глід, шипшина, жостір. В лісозахисних смугах насаджені такі породи дерев як 

дуб, ясен, клен, акація, абрикос, шовковиця. У водоймах поширені такі риби як товстолоб, 

білий амур, бичок-рожан. Досить різноманітним є видовий склад птахів – кібчик, шуліка, 

перепілка, кулик, сіра чапля, сойка, фазан. 

2. Хвостосховища – це спеціально побудовані наземні споруди, призначені для 

зберігання і відстоювання шламів. Зазвичай хвостосховища обладнані спеціальною 

дренажною системою для відведення стічних вод, а їх дно і береги ізольовані 

водонепроникним шаром з ущільненої глини, полімерних матеріалів, бітуму і т. д. Стічні 

води надходять у спеціальні відвідні канави або в дренажну систему. 

Розрізняють чотири основні антропогенні фактори безпосереднього впливу діяльності 

людини на природні системи: зміна структури земної поверхні; зміна складу біосфери, 

кругообіг і баланс речовин; зміна енергетичного і теплового балансу окремих ділянок і 

регіонів; зміни в біоті. Хвостосховище «ІІ карта» і довкілля являють собою складну 

парадинамічну систему в якій ведучими є атмогеохімічні та гідрогеохімічні потоки.  
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Атмогеохімічні зв’язки: спорудження дамб обвалування призводить до збільшення 

вітрової ерозії на поверхнях карт намиву та пляжах через більш високі швидкості вітру над 

земною поверхнею. Це збільшення обсягів вітрової ерозії хвостів збагачення збільшує 

седиментацію їхніх часток на прилеглих до хвостосховищ територіях, це спричиняє пилове 

забруднення атмосферного повітря та забруднення ґрунту прилеглих територій. Подібним 

негативним впливам запобігають за допомогою комплексу методів пилопригнічення. 

Гідрогеохімічні зв’язки. В природних умовах зона фільтрації формується в межах 

східної частини шару сарматських вапняків та в шарі пісків. Фільтраційні втрати із 

хвостосховищ можуть призвести до підйому рівня підземних вод на 2-10 м та витіснення 

прісних вод розсолами, що внаслідок фізико-хімічних реакцій вилуговування призведе до 

збільшення пористості вапняків. Ореол солоних вод формується безпосередньо під 

хвостосховищами в тріщинуватих вапняках та різнозернистих пісках. Солоні води 

підвищеної мінералізації 5 г/л поширюються на відстань до 3 км у напрямку фільтраційного 

потоку, а площа їх розповсюдження досягає 25 км2.. 

Під час функціонування хвостосховища можлива область фізико-хімічних змін 

підземних вод формується на відстані до 3 км та розповсюджується до 30-35 м у 

вертикальному напрямку. Згідно прогнозу, внаслідок високої водопроникненності 

протифільтраційного екрану облаштованого суто із суглинистої породи може відбутись 

підвищення мінералізації підземних вод поблизу с. Новоселівка. 

Однак, технічне рішення з локалізації впливу хвостосховища передбачене в даному 

проекті (пошарове облаштування протифільтраційного екрану з різних типів гірських порід 

та використання геомембрани шероховатої дозволить попередити негативний вплив на 

підземні і поверхневі води екосистеми. 

3. Визначено основні прогнозні напрями оптимізації порушених земель внаслідок 

функціонування хвостосховища «ІІ карта»: 

 - пилопригнічення (здійснюється за технологією рівномірного замиву, намивання 

пляжів; комплексні роботи по зволоженню хвостів з використанням поливально-мийних 

машин на майданчиках будівництва, доріг, кар’єрів хвостів та при відсипці насипів; хімічне 

закріплення поверхонь хвостів, що пиляться);  

 - боротьба з інфільтрацією (якості протифільтраційного екрану чаші хвостосховища, 

ділянки примикання проектуємого хвостосховища до діючого, основи акумулюючої ємності  

передбачено використання  геомембрани з поліетилену високого тиску товщиною 1 мм. Для 

захисту геомембрани від механічних пошкоджень екран покривається захисним шаром з 

місцевого грунту/хвостів  товщиною 0,5 м); 
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 - дренаж та перехоплення інфільтраційних потоків (хвостосховище облаштовують 

системами для організації відводу фільтраційних вод, що проходять через підошву греблі: 

дрени, канали, лотки. Ці води частіше за все перекачуються у хвостосховища насосними 

станціями. За умовами експлуатації кожне хвостосховище має аварійні ємності, які 

призначені для забезпечення безупинної роботи збагачувальних фабрик у разі аварійних 

зупинок пульпонасосних станцій. Вільний об'єм аварійних ємностей забезпечує двогодинну 

роботу фабрик. Ємність також розраховано на прийом дощового стоку 5% забезпеченості. 

При заповненні аварійної ємності вода потрапляє у хвостосховище через дамбу. Для 

зниження впливу техногенних об’єктів на прилеглі території на гірничо-збагачувальних 

комбінатах застосовують системи оборотного водозабезпечення); 

 - рекультивація, починається через 6-8 років після закінчення їхнього намиву. За цей 

період вони стабілізуються, підсихають і частково покриваються рослинністю. Гідровідвали 

являють собою перезволожені території, водний режим, яких складається при участі вод 

відвала, припливу поверхневих і ґрунтових вод з водозбору. Регулювання водного режиму 

таких територій здійснюється за допомогою водних (гідротехнічних) заходів.  

Розроблено комплексні рекультиваційні заходи: 1 - на поверхню обвалованого 

хвостосховища укладають шар піщаноуламкової маси, що є буферним горизонтом між 

консервованою масою хвостів і вищерозташованими шарами, тим більше в даному випадку 

можна використати гірську породу складовану підприємством у відвалах. Шар дрібної 

кварцової гірської породи усуває безпосередній контакт водонасичених хвостів з екраном, 

що насипається поверх них, обриває капілярну облямівку й виключає висхідну міграцію 

шкідливих речовин у вищерозташовані шари. Величина потужності шару не вимагає строго 

обмежених меж у зв'язку з використанням великого піщано-уламкового матеріалу, що 

виключає висхідний капілярний рух води. 2 - поверх піщано уламкового шару укладають 

водотривкий шар, товщиною 0,1-0,15 м, що забезпечує герметизацію хвостосховища. 

Зазначений шар створюють із глини. 3 - на водотривкий шар відсипають дренажний шар, що 

складається з піщано-уламкової маси, поверх якої розміщають ґрунтову масу, товщиною 0,1-

0,12 м, що складається із шару суглинків і шару чорнозему (за складованих у відвалах в 

межах земельного відводу під ІІ карту хвостосховища). 4 - поверхню рекультивованої 

ділянки ретельно планують і по периметру ділянки, із внутрішньої сторони вала, що 

оконтурює хвостосховище, виконують дренажну канаву, дном якої є поверхня водотривкого 

шару. Ширина канави повинна забезпечувати нормальний стік води. 5 - здійснюють посів 

багаторічних культур з розрахунку розвитку їхньої кореневої системи покриваючої усю 

площу поверхні хвостосховища, що забезпечує зменшення рівня запиленості повітря регіону 

і знижує собівартість випуску залізорудної продукції. 
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В основу описаної моделі рекультивації покладено особливості будівництва самого 

хвостосховища «ІІ карта» і пов'язаних з ними робіт зі складування ґрунтового родючого 

шару, добування глинистої маси й нанесення її на поверхню раніше здренованого 

хвостосховища у вигляді гідроізолюючого шару, наступне формування на гідроізолюючому 

шарі родючого шару регламентованої товщини, висадження багаторічних культур з 

розрахунку заповнення їхньою кореневою системою родючого шару по всій площі.  

 - окультурення – це комплекс перетворюючих заходів, які спрямовані на: підвищення 

якості середовища людини та інших суб’єктів; антропогенну регуляцію функціональних 

процесів всередині оптимізованих ландшафтів; підвищення динамічної стійкості культурних 

ландшафтів; культурний ландшафт має бути естетично привабливим; оптимальне виконання 

культурними ландшафтами виробничих і соціальних функцій. Розроблено такі напрямки 

окультурення хвостосховища «2 карта»: степове заповідання (шляхом тривалої сукцесії 

відбудеться відновлення типчаково-ковилових степів, солончакуватих заплавних лук), 

пасовищне окультурення доцільно провести після попередньо проведеної технічної 

рекультивації, лісогосподарське окультурення буде успішним, оскільки промислова 

територія знаходиться у близькості до природних екологічних ядер (заповідні території 

Візирки та Балка Кобильна) та коридорів, а також має вже озеленену під час експлуатації 

промислового об’єкту СЗЗ, створення рекреаційного комплексу складеного лісовими 

ділянками (СЗЗ, дамби, територія балок та привододільних схилів), степовими комплексами 

(хвостосховище та промислові майданчики), озерною водоймою, при умові відсутності 

технічної рекультивації меліоративної водойми на півдні від хвостосховища і за умови 

рекультивації водойми балки Свистунова та ін. 

 - консервація за двома варіантами. 1) створення ландшафтно-техногенного парку, 

демонструючи гармонійне поєднання природного і техногенного компоненту в ландшафті, 

при умові грамотної консервації та застосуванні інструментарію ландшафтного дизайну 

після розконсервування, 2) створення перспективного техногенного родовища корисних 

копалин. 

 - включення до структури регіональних екомереж, природно-антропогенні 

ландшафти, які можуть бути створені на базі хвостосховища та інших ділянок, з часом 

будуть включені до мережі екокоридорів місцевості навколо Південного ГЗК. Це дозволить 

комбінату повернути порушені землі до категорії природних з наступним включенням в межі 

заповідних територій. 

4. Розроблено принципи багатовекторної оптимізації території хвостосховища «ІІ 

карта».  
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 - оптимізація поверхні хвостосховища передбачає обов’язкове проведення дренажних 

робіт та водовідведення.  

Технічна і біологічна рекультивація хвостосховища. Основними роботами технічної 

рекультивації є планування, екранування, протиерозійні заходи, регулювання водного 

режиму, очищення дренажних вод.  

Два варіанти консервації хвостосховища: консервація-саморозвиток, коли 

ландшафти хвостосховища «ІІ карта» можуть виступити своєрідним ландшафтно-

техногенним парком, демонструючи гармонійне поєднання природного і техногенного 

компоненту в ландшафті, при умові гідротехнічної рекультивації, грамотної консервації та 

застосуванні інструментарію ландшафтного дизайну після розконсервування; консервація-

техногенне родовище, коли в межах хвостосховища «ІІ карта» відбудеться процес 

самозбагачення відходів і сформується техногенний поклад залізорудної сировини із 

зональною структурою. За умови відсутності на сучасному етапі економічно обґрунтованих 

методів збагачення цих хвостів доцільним може бути консервація хвостосховища з метою 

перспективного використання його в якості техногенного полімінерального родовища 

 - дамби можна оптимізувати декількома шляхами, причому рекультивація не є 

обов’язковою. Технічна і біологічна рекультивація - надання певної морфологічної форми та 

геологічної структури, підсипання суглинистою породою та ґрунтом із ґрунтового в ідвалу із 

подальшим самозаростанням або засіванням чи лісонасадженням. Утилізація відвалу - 

використання гірських порід дамб для рекультивації хвостосховища, проммайданчиків та ін., 

із подальшою біологічною рекультивацією балочних ландшафтів (підсипання вирівняної 

поверхні суглинистими породами та ґрунтом із ґрунтових відвалів, здійснення 

лісонасадження або створення сприятливих умов для саморозвитку ландшафту). Консервація 

дамби можлива без рекультивації, коли відвал буде відновлювати структуру та функції без 

антропогенного впливу, суто за напрямом природного самовідновлення. В даному випадку 

відвал поступово набуде рис височинних ландшафтів. Консервація може бути проведена із 

більш швидкими темпами за умови часткової попередньої рекультивації (підсипання 

суглинистими породами та ґрунтом) із подальшим самозаростанням. 

 - ґрунтові відвали доцільно утилізувати, оскільки інші об’єкти хвостосховища 

потребують значного підсипання ґрунтовою сумішшю. Використання ґрунту відвалу для 

рекультивації обмежувальних дамб, хвостосховища, промислових майданчиків із подальшою 

біологічною рекультивацією (здійснення лісонасадження або створення сприятливих умов 

для саморозвитку ландшафту). 

 - оптимізація проммайданчиків. Технічна рекультивація, що включатиме демонтаж 

промислових об’єктів та відновлення ґрунтового покриву із подальшим окультуренням, 
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заповіданням та включенням в структуру екологічної мережі. Окультурення може мати 

напрямки: степового заповідання (засівання підготовленої ґрунтової поверхні злаковими та 

бобовими видами рослин із подальшим саморозвитком степових ландшафтів), 

лісогосподарського (здійснення штучних лісонасаджень), рекреаційне (використання лісів 

для задоволення потреб відпочинку та оздоровлення населення). Консервація території, яка 

можлива як із технічною рекультивацією так і без неї. Причому за умови збереження 

технічного стану промислових об’єктів можливе їх подальше використання для 

індустріального та екстремального туризму. Після консервація за другим варіантом 

територія не потребує демонтажу промислових об’єктів, а навпаки вимагає дотримання їх 

нормального технічного стану з метою використання у процесі подальшого збагачення.  

Пропозиції щодо оптимізації хвостосховища ІІ карта, наведені в розділах 4 та 5 носять 

суто рекомендаційний характер, так як вибір оптимального методу визначається в складі 

проектної документації після завершення експлуатації хвостосховища. 



58 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА ДЖЕРЕЛ 

 

1. Аблаева Л.А. Перспективные направления использования природных глин для 

очистки урбанизированных территорий / Л.А. Аблаева, Е.А. Борисовская // Доп. 

Нацiональної академiї наук України. – 2011. – № 3. – С. 187–190.  

2. Воробйова Т.І. Прогнозування фізико-хімічних змін водотривких порід під 

впливом накопичувачів рудничних вод (на прикладі Кривбасу) / Д.В. Рудаков, Т.І. Воробйова 

// Науковий вісник НГУ. – 2008. – №5. – С. 63–66.  

3. Глухов А.З. Растения в антропогенно трансформированной среде / А. З. 

Глухов, А. И. Хархота // Промышленная ботаника. – 2001. – Вып. 1. – С. 5–10. 3. Глухов О.З. 

Стратегії популяцій рослин у техногенних екосистемах / О.З. Глухов, Г.І. Хархота, С.І. Про- 

хорова, І.В. Агурова // Промышленная ботаника. – 2011. – Вып. 11. – С. 3–13. 

4. Горелик Л.Ш. Натурные исследования хвостохранилищ / Л.Ш. Горелик // 

Транспорт и складирование отходов производства в условиях повышения требований к 

защите окружающей среды. – Ленинград, 1980.– С. 25−33.  

5. Гродзинський М.Д. Основи ландшафтної екології [Текст]: підручник / М.Д. 

Гродзинський. – К.: Либідь, 1993. – 224с. 

6. Губина В.Г. Закономерности распределения железа в техногенном 

месторождении ЦГОКа / В.Г.Губина // Совершенствование технологии горного 

производства. Тезисы докладов Всесоюзной научно-технической конференции – Кривой Рог, 

1991. – С. 32. 

7. Евграшкина Г.П. Влияние горнодобывающей промышленности на 

гидрогеологические и почвенно-мелиоративные условия территорий. – Днепропетровск: 

Монолит – 2003. – 200 с.  

8. Евграшкина Г.П. Структура режимной наблюдательной сети 

гидрогеологических скважин в горнодобывающих регионах // Наук. Вісник НГУ 2003, №3 – 

с. 66 – 68. 

9. Евдокимов П.Д. Проектирование и эксплуатация хвостовых хозяйств 

обогатительных фабрик / П.Д.Евдокимов – М. : Госгортехиздат, 1960. – 420 с. 

10. Евтехов В.Д. Альтернативная минерально-сырьевая база Криворожского 

железорудного бассейна / Евтехов В.Д., Паранько И.С., Евтехов Е.В. – Кривой Рог : Изд. 

Криворожского технического университета, 1999. – 70 с. . 

11. Євтєхов В.Д. Мінеральний склад хвостів Північного гірничозбагачувального 

комбінату / В.Д.Євтєхов, І.А.Федорова // Геолого-мінералогічний вісник Криворізького 

технічного університету. – 2002.– №1(7).– С. 90−98 



59 

 

12. Євтєхов В.Д. Техногенні поклади Кривбасу як комплексна мінеральна 

сировина / В.Д.Євтєхов, І.А. Федорова // Техногенно-екологічна безпека регіонів як умова 

сталого розвитку України. Матеріали другої науково-практичної конференції. – Львів : 

Товариство “Знання” України, 2002. – С. 29−30. 

13. Егорова Е.В. Эколого-биологическая оценка мелиорантов для детоксикации 

почв, загрязненных тяжелыми металлами / Е.В. Егорова // Проблемы агрохимии и экологии. 

– 2010. – № 1. – С. 55–62.  

14. Екологічний стан геологічного і суміжних середовищ попередження аварій і 

катастроф на об’єктах використання надр: Звіт / Національна акціонерна компанія “Надра 

України”; Відповідальний виконавець Г.І. Рудько. - №12/02-1-78-02 від 12.12.2002 р. – К., 

2003. – 156 с. 

15. Жуков С.П. Регульована рекультивація промислово порушених територій / 

С.П.Жуков // Промышленная ботаника. – 2010. – Вып. 10. – С. 11–15.  

16. Зубова Л.Г. Теоретичні і прикладні основи відновлення техногенних 

ландшафтів до рівня природних (на прикладі териконових ландшафтів Донбасу): автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук: спец. 21.06.01 «Екологічна безпека» / Л.Г. 

Зубова. – Дніпропетровськ, 2004. – 32 с.  

17. Кузьмич М.А. Влияние известкования на поступление ТМ в растения / М.А. 

Кузьмич, Г.А. Графская, Н.В. Хостанцева // Агрохимический вестник. – 2000. – № 5. – С. 28–

29. 

18. Лакин Г.Ф. Биометрия / Г.Ф. Лакин. – М.: Высш. шк., 1990. – 352с.  

19. Лысенко Л.Л Электрохимическея детоксикация почв и перспективы ее 

развития / Л.Л. Лысенко, М.И. Пономарев, Б.Ю. Корнилович и др. // Экотехнологии и 

ресурсосбережения. – 2001. – № 3. – С. 49–52. 10. 

20. Лысый А.Е. Экологические и социальные проблемы и пути оздоровления 

крупного промышленного региона (на примере Криворожского железорудного бассейна) / 

А.Е. Лысый, С.А. Рыженко, И.П. Козя- тин. – Кривой Рог: Этюд Сервис, 2007. – 428 с.  

21. Мазур А.Е. Создание травянистых фитоценозов на эдафотопах отвалов 

угольных шахт Донбасса: авто- реф. дис. на соиск. науч. степени канд. биол. наук: спец. 

03.00.16 «Экология» / А.Е. Мазур. – Днепро- петровск, 1981. – 26 с.  

22. Малахов І.М. Техногенез у геологічному середовищі / І.М. Малахов. – Кривий 

Ріг: Октант-Принт, 2003. – 252 с. 

23. Охрана окружающей природной среды: учебник для вузов / под ред. Г.В. 

Дуганова. – К.: Вища школа. – 300 с.  



60 

 

24. Охрана окружающей среды в городах (организационно-правовые вопросы). – 

К.: Наукова думка, 1981, 297 с. 

25. Перкова Т.И. Моделирование профильной фильтрации минерализованных 

рудничных вод из прудов-накопителей ЮГОКа / Т.И. Перкова, Д.В. Рудаков // Науковий 

вісник НГУ. – 2010. – №6. – С. 13–17.  

26. Пирогов Б.І. Еволюція властивостей мінералів при рудо- і техногенезі / 

Б.І. Пирогов // Відомості Академії гірничих наук України. – 1997. – № 4. – С. 12. 

27. Реймерс Н.Ф. Природопользование: Словарь-справочник [Текст] / Н.Ф. 

Реймерс. – М.: Мысль, 1990. – 637 с. 

28. Реймерс Н.Ф. Охрана природы и окружающей человека среды: Словарь-

справочник [Текст] / Н.Ф. Реймерс. – М.: Просвещение, 1992. – 320 с. – С. 234, 246. 

29. Сметана О.М. Ґрунти плесів та дамб шламосховищ Кривбасу / О.М. Сметана, 

Н.А. Сметана, О.І. Маркевич // Вісник Криворізького технічного університету. – 2005.– 

Вип.7.– С. 191−196. 

30. Трахтенгерц Г.А. Дослідження впливу флотореагентів на проникність хвостів 

збагачення / Г.А. Трахтенгерц, В.В. Станк вич, В.Ф. Бабій // Гігієна населених місць. — 2007. 

— Вип. 49. — С. 150-153. 

31. Федоров И.С. Свойства и расчетные характеристики намытых хвостов 

рудообогатительных фабрик / И.С.Федоров, О.Х.Добровинская – Москва: Недра, 1970. – 152 

с. 

32. Федорова І.А. Технологічна мінералогія відходів збагачення Північного 

гірничо-збагачувального комбінату Криворізького басейну : автореф. дис.: спец. 04.00.20 

"Мінералогія, кристалографія" / І.А. Федорова. — Кривий Ріг, 2004. — 17 с 

33. А.с. 33653 Україна. Теоретичне обґрунтування управління літогеохімічними 

потоками для збільшення потенціалу розвитку екосистем на порушених гірничими роботами 

землях (управління літогеохімічними потоками / О.М. Сметана, С.М. Сметана (Україна). – № 

33653; зареєстровано 09.06.2010. 

34. Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» від 25 

червня 1997 р. [Текст] // Відомості Верховної ради України. – 1991. - № 41. – ст.546. 

 

 

 

 

 

 


