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УДК 551.4(477.61):504 АНТРОПОГЕННИЙ РЕЛЬЄФ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ: ЧИННИКИ УТВОРЕННЯ ТА ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ О.О. Кисельова, доцент, В. Велігоша, магістрантка Луганський національний університет імені Тараса Шевченка,           м.  Старобільськ  Антропогенні форми рельєфу на теренах сучасної Луганської області стали формуватися практично із самого початку її господарського освоєння.  Давнішими формами рельєфу, створеними господарською діяльністю людини на теренах сучасної Луганщини, є „чудські ями“ – сліди роботи перших металургів, які тягнуться вслід за простяганням зруденілих вапняків. На великих площах розкидані сліди старих кустарних розробок – відвали та ями („закопушки“) селянських вугільних шахт. Такий же характер мали й численні розвідувальні канави в районі „золотої лихоманки“ – на Нагольному кряжі. Кургани, які залишаються предметом досліджень не тільки географів, а й істориків, і походження яких ще не знайшло однозначного пояснення, чітко вимальовують характерні лінії рельєфу. Так, більшість курганів, розташованих на вирівняних межиріччях Донецького кряжа, лежать строго на вододільних лініях. Найбільші і найпоширеніші антропогенні форми рельєфу, утворення яких пов’язане з вугільною промисловістю, характерні для південної частини області. Видобуток вугілля шахтним засобом призвів до докорінних змін у природному середовищі, зокрема в геоморфосфері, та приніс небачені і, певною мірою, непередбачувані екологічні проблеми. Найбільшого екологічного значення у вугільній промисловості набуло утворення наземних додатних форм рельєфу. Найбільшими формами рельєфу є терикони та відвали гірської породи, кількість і розміри яких з часом збільшувалися. За весь період гірничопромислового виробництва загальний об’єм  вийнятої на денну поверхню породи склав 10 млрд. м3 [3], і збільшується щорічно на 12 млн. т. Крім того, відходи збагачувальних фабрик становлять близько 25 млн. т за рік. Таким чином, загальна площа, яку займають гірничі маси, сконцентровані на поверхні, сягають понад 30 км2.  



54  

Терикони та відвали забруднюють і отруюють усі компоненти природних комплексів. Індикатором порогового забруднення є відсутність трав’яного покриву на териконах та відвалах, а це, в свою чергу, є передумовою розвитку ерозійних процесів. Вплив відвалів на площі прилеглих до них територій є значним, такі заражені площі перевищують площу самих відвалів у 3-5 разів.  Поширення породних відвалів, особливо тліючих, становить істотну небезпеку для життєдіяльності людини. Територія радіусом 500 м навколо тліючих териконів вважається санітарною, а в цій зоні розташовано близько 60 тис. будівель і споруд, половина житлових будинків зосереджено безпосередньо біля тліючих териконів [1].  Кам’яне вугілля Донбасу відзначається підвищеною токсичністю. Поширення токсичних і потенційно токсичних елементів має чітку тектонічну приуроченість. Це Головний Донецький вододіл та зона регіональних розломів.  Над шахтними виробками відбувається прогинання верхніх пластів гірських порід, що призводить до утворення депресійних форм, а в місцях близького залягання підземних вод – і до заболочування території. Загальна площа просідань у районі всіх діючих і закритих шахт становить 2,2 тис. км2. Найчастіше зафіксовані просідання сягають глибини 0,1 – 1,2 м. Значною проблемою в Луганській області стає проблема зсувів, які спровоковані зміною режиму підземних вод через збільшення  шахтних стоків, а також стічних вод хімічних підприємств. На території області зареєстровано 1140 зсувів природного та техногенного походження, які охоплюють площу близько 700 га. Часто зсуви приурочені до бортів старих і діючих кар’єрів, тобто саме морфометричні характеристики рельєфу контролюють сучасні геоморфологічні процеси.   Окремі зсуви сягають площі до 270 тис. м2. Екологічного значення обвали та зсуви набувають через руйнування берегів річок та  замулення водотоків. Карстові процеси на Луганщині розвинені слабко, але вони активізуються через дію стічних вод хімічних підприємств. Екологічна проблема техногенно активізованого карсту охоплює не лише промислові зони, але й рекреаційні, що поглиблює соціальне значення негативних процесів деградації земної поверхні через утворення антропогенних форм рельєфу. 
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Рельєф області урізноманітнюються ще й через численні розробки крейди, мергелю, вапняків, доломітів, різних глин. В кар’єрах, які підрізають схили долин та балок, утворюються прямовисні стінки (справжні урвища) висотою від кількох метрів до 20-40 м, які простягаються на кілька кілометрів. Кар’єри штучно розширюють долини, біля підніжжя і на шляху вивезення породи утворюються скупчення щебеню, велика кількість якого з дощовими й талими сніговими водами надходить у річки. На місці відстійників утворюються великі вирівняні майданчики, складені пухкими відкладами без ґрунту. Утворення стінок кар’єрів змінює ухили схилів і призводить до загострення лінійної ерозії. Зниження базису ерозії сприяє інтенсифікації площинного змиву зі схилів. Повсюдно поширеними на території області є ерозійні процеси, зокрема, яроутворення. Найважливішими факторами водної ерозії вважаються  природні: кліматичний (зокрема, кількість і характер опадів), літологічний (наявність гірських порід, схильних до розмиву та розчинення), геоморфологічний (поширення схилів різної крутизни та експозиції) та ґрунтово-флористичний (рослинний покрив та ступінь задерніння ґрунту) [5]. Але тривала діяльність людини спровокувала активізацію ерозійних процесів.  На території Луганської області нараховується понад 9 тис. ярів тільки довжиною понад 100 м і сумарною їх довжиною 3060 км.[4]. Підвищеними значеннями густоти і щільності ярів вирізняється центральна частина Донецького кряжа, що пояснюється більшою тектонічною активністю, притаманною північній зоні дрібної складчастості, а також розвиненою тут давньою долинно-балковою мережею, тобто природні особливості місцевості спричинилися до утворення ярів антропогенного походження. Яружна ерозія не тільки зменшує площі господарських земель, не лише завдає шкоди шляхам сполучення тощо, але й створює великі екологічні проблеми, бо зумовлюють винесення й акумуляцію мас ґрунту при руйнуванні земної поверхні, погіршує екологічну рівновагу у природному середовищі, збільшуючи довжину та об’єм потоків речовини та енергії. Доведено, що яри є  осередками стоку забруднених поверхневих вод, найважливішими каналами переносу ґрунтової маси, яка містить отрутохімікати, пестициди, радіонукліди, важкі метали [3]. Негативна екологічна роль яроутворення підтверджується тим фактом, що через яри  виноситься 84 м3/га за рік, тобто близько 3 млн. т ґрунту, який відкладається нижче базису ерозії, замулюючи заплави й 
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водоймища. Це разом із площинним змивом становить майже 13 млн. т ґрунту [2]. Ерозія призводить до значного розчленування території, зміни гідрологічного режиму поверхневих та підземних вод і взагалі до деградації земель у природних комплексах різного рангу. Виникнення численних різноманітних антропогенних форм рельєфу в Луганській області докорінно перетворило ландшафти  краю. Збезлісена територія, численні яри, терикони, що традиційно були своєрідним брендом реґіону, стали прокляттям, ознакою екологічної катастрофи у краї, який був колись заповідним. Недарма напівгірські місцевості півдня Луганщини біля сучасного міста Антрацит А.П. Чехов понад сто років тому назвав «швейцарськими Альпами».  Екологічні проблеми Луганщини, зумовлені різнобічною господарською діяльністю, тепер ще більше поглиблені воєнними діями та російсько-терористичною окупацією південної частини області. Люди, які спустошили землю, повинні повернути їй колишній вигляд. Це – неодмінна умова повоєнного відродження краю та його переходу до сталого розвитку.  СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 1. Дузь А.И. Охрана среды и использование отходов угольного производств / А.И. Дузь, Б.В. Пичугин., И.И. Дубенко. – Донецк: Донбас, 1990. – 112 с.  2. Задара  Г.З. Отчет по комплексной системе изменений геолого-экологогической обстановки в пределах углепромышленных районов Луганской области / Г.З. Задара. – Луганск: 1994.– 293 с.  3.Кисельов Ю.О.  Інженерно-геоморфологічні наслідки гірничо-промислової діяльності в Донбасі (на прикладі Луганської області) / Ю.О. Кисельов // Український географічний  журнал. – 2000. – №1. – С. 44-47.  4. Кисельова О.О. Інформаційний потенціал топографічних карт для вивчення яружної ерозії / О.О. Кисельова // Природно-територіальні та суспільно-географічні комплекси реґіонів: історія формування, стан, проблеми, перспективи/ Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяченої 70-річчю  від часу утворення Луганської області (м. Луганськ, 27-29 трав. 2008 р.). - Луганськ: Альма-матер, 2008. – С.47-48.  5. Кисельова О.О. Лімітуючі фактори розвитку яружної ерозії в Луганській області / О.О. Кисельова // Наукові пошуки географічної громадськості: вчора, сьогодні, завтра /Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. – Луганськ: Державний заклад „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”, 2009. – С. 25–27.  
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УДК 551.4:556.53(477.61):504.453  АНТРОПОГЕННО-ТЕХНОГЕННЕ НАВАНТАЖЕННЯ НА БАСЕЙНИ МАЛИХ РІЧОК ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ ТА ЙОГО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ  О.О. Кисельова, доцент, О. Хрипливенко, магістрантка Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Старобільськ  Внаслідок господарського використання найбільш вразливими до антропогенного впливу є басейни малих річок, які потерпають від розорювання водозборів, меліорації, недостатньої лісистості тощо. Це посилює ерозійні процеси, які призводять до порушення взаємозв’язків поверхневих і підземних вод та замулення й забруднення річок. Адже басейн річки є індикатором стану довкілля, що зумовлюється сукупною дією природних просторово-часових геолого-геоморфологічних, гідрологічних, кліматичних, ґрунтово-рослинних та інших чинників [1]. Через надмірне сільськогосподарське освоєння земель без урахування особливостей природних ландшафтів, їхньої екологічної ємності та допустимих рівнів антропогенного навантаження різко скорочуються площі природних угідь. У трансформованих ландшафтах відбуваються негативні процеси. Будівництво промислових об’єктів і меліоративних систем знищило первинну гідрографічну мережу, призвело до погіршення природних процесів формування стоку річок і його якісного стану. Все це повною мірою відноситься до басейнів малих річок Луганщини.  Прямий вплив на екологічний стан малих річок здійснює структура землекористування в їхніх басейнах. Встановлено, що в сучасних умовах рівень використання земель на водозборах не відповідає вимогам раціонального  природокористування [2]. Порушено допустиме співвідношення площ ріллі та природних угідь, тобто стабілізуючих і дестабілізуючих угідь, що негативно впливає на стійкість агроландшафтів. Ґрунти піддаються ерозійним процесам, що призводить до їх деградації, особливо у верхів’ях річок. Ерозійні процеси на території басейну зумовлені як природними (геоморфологічними, кліматичними, ґрунтово-рослинними) факторами, так і організаційно-господарськими особливостями використання земель. Динаміка площ з 
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антропогенним порушенням свідчить про наявність небажаних тенденцій в еволюції ґрунтового покриву.  Інтенсивна та різнобічна господарська освоєність території Луганської області наклала відбиток на екологічний стан басейнів малих річок у її межах. Північна частина області здавна має аграрну спеціалізацію господарства. Зосередження в південній частині мінерально-сировинної бази сприяло розвитку промисловості, головним чином, вугільної. Неоднаковий природно-ресурсний потенціал зумовив різний характер і рівень антропогенного навантаження на територію Лівобережної та Правобережної частин Луганщини й розташовані там річкові басейни, а відтак – і різний характер екологічних проблем. Для аналізу й оцінки антропогенно-техногенного навантаження (АТН) басейнів малих річок було взято дві річки, кожна з яких є репрезентативною для різних частин області: р. Красна  (ліва притока р. Сіверський Донець) та р. Вільхова (права притока р.  Лугань).  У трансформованих ландшафтах басейнів малих річок Красної та  Вільхової частка сільгоспугідь становить відповідно 77% і 66,2 %. Питома вага орних земель у структурі земельного фонду  становить 59,5 і 57,3% від площі басейнів. Природні кормові угіддя (сіножаті та пасовища) займають відповідно 23,3% і 23,4%. У басейнах згаданих вище річок незначна частка лісів та лісовкритих територій. На їхню частку припадає 0,8 та 12,9%. На сьогодні площа деградованих і малопродуктивних земель становить 4,3% від  загальної площі річкового басейну Красної та 17,4 % – басейну Вільхової.  Під забудовою перебуває  22,6% території басейну р. Красна та 7,15% площі басейну Вільхової. Переважна більшість населених пунктів розташована по берегах річки і поблизу водойм. Окремі водотоки (притоки Красної) знаходяться безпосередньо в межах населених пунктів. На таких територіях не лише кардинально змінюються умови формування поверхневого стоку, але й формуються великі обсяги промислових і побутових відходів та стічних вод, які призводять до погіршення стану земельних і водних ресурсів. Параметрами, які визначають антропогенно-техногенний тиск на басейни, були взяті: сільськогосподарська освоєність земель річкових басейнів, розораність схилів та їх еродованість, кількість населених пунктів, кількість гребель на річках, які регулюють стік, 
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кількість трубопроводів, наявність шахт, відвалів, териконів та кар’єрів.  Часткові індекси АТН виявилися далеко не однаковими. Природно, що сільськогосподарська освоєність у північній частині області вище, ніж у південній (відповідно 2,5:2), площа ріллі також перевищує таку у південній  частині області (3,75:2). Відрізняються також і показники порушення земель через ерозійні процеси: якщо індекс змитості ґрунту в басейні р. Красна дорівнює 5,25 балів, то в басейні р. Вільхова він становить 10 балів, що пояснюється в останньому випадку приуроченістю більшості площ ріллі до схилів крутістю понад 2°. Проте, заяруженість басейнів малих річок у північний частині області вища, ніж у південній (відповідно 4,5 і 3 бали), що пояснюється різним ступенем розвитку лінійної ерозії в різних геолого-геоморфологічних умовах. Суто антропогенний фактор – кількість населених пунктів у межах басейнів (42:12) у специфічних умовах області не відіграє ролі, оскільки в селах, розташованих в аграрній (північній) частині області, кількість населення значно менша, ніж у промислових селищах півдня. Шахти, відвали, терикони, кар’єри розташовані, в основному, у промисловому півдні, що й підсилює екологічну напругу саме в цьому реґіоні.  Підраховані інтегральні індекси антропогенного навантаження на річкові басейни виявилися далеко не однаковими: для р. Красної  індекс дорівнює 20, а для Вільхової – 50.  Виходячи з порівняльного аналізу антропогенно-техногенного навантаження на басейни малих річок, можна зробити висновок, що екологічні проблеми для півночі та півдня області різняться. Для півночі області – це проблеми, пов’язані з інтенсивним  сільськогосподарським навантаженням, зокрема, з надмірним відсотком орних земель, особливо на крутосхилах, а через це –високим рівнем змитості ґрунтів, великими втратами гумусу, а відтак –  зниженням родючості земель.  На півдні області екологічні проблеми, що виникли через надмірну (як для промислового реґіону) сільськогосподарську освоєність, значно посилені ще й порушеністю земель через гірничовидобувну промисловість. Це й фізичне відчуження земель, і просадки над шахтними полями, забруднення поверхневих і підземних вод шахтними водами та отруйними стоками з відвалів та териконів тощо. 
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Твердий стік зі схилів басейнів замулює водотоки, змінюючи не на краще їхні гідрологічні характеристики. Малі річки, маючи притоками постійні або тимчасові балкові та яружні водотоки, мають дуже мінливі гідрологічні характеристики, а, зважаючи на недостатню зволоженість території та взагалі на дефіцит води, через великі об’єми водозаборів на господарські та промислові потреби, їх структура змінюється, витрати води в них скорочуються,  більшість водотоків пересихає, річки деградують, а це позначається на головному приймачеві вод малих річок – Сіверському Дінцю, який також змінює свої гідрологічні й екологічні характеристики. Отже, існуюча система використання земель у басейні р. Красна створила потужний рівень антропогенного навантаження і зумовила його значну техногенну враженість. Можна зробити висновок, що сучасний екологічний стан басейнів малих річок та використання водних ресурсів визначається як катастрофічний, він суттєво ускладнює соціально-економічний розвиток реґіону і негативно впливає на стан здоров’я населення.  СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 1. Калько А.Д. Оцінка рівня антропогенного навантаження на басейни річки Горинь в умовах землекористування / А.Д. Калько, Т.О. Баснюк , І.В.  Гопчак //  Від географічного українознавства: еволюція освітньо-наукових ідей та пошуків (до 140-річчя започаткування географії у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича). Матеріали Міжнар. наук. конф. (11-13 жовтня 2016). – Чернівці, Чернівецький національний університет. 2016. – С. 67-68.  2. 2. Кисельова О.О. Екологічна оцінка ерозійної враженості земель Луганщини через площинний змив / О.О. Кисельова, Д.С. Сопов // Суспільно-, фізико-географічні та гео-екологічні проблеми старопромислових районів: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяченої 75-річчю утворення кафедри географії Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (17 – 19 жовтня 2011 р., м. Луганськ) / відп. ред. І. Г. Мельник. – Луганськ: Вид-во ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2011. – С. 157–160.    


