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АНОТАЦІЯ 

 

Йоркіна Н.В. Екотоксикологічна та біоіндикаційна оцінка стану урбосис-

теми міста Мелітополь. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук (докто-

ра філософії) за спеціальністю 03.00.16 «Екологія». – Мелітопольський державний 

педагогічний університет імені Богдана Хмельницького; Державна екологічна ака-

демія післядипломної освіти та управління. – Київ, 2017. 

У дисертації представлені результати екотоксикологічної та біоіндікаційної 

оцінки стану навколишнього середовища і біоти урбосистеми Мелітополя. Визначе-

но методологічні аспекти оцінки екологічного стану урбосистем, роль структурно-

функціональної організації для підтримання рівноваги взаємодії системи зі зовнішнім 

середовищем та біологічних об’єктів в урбосистемі як індикаторів якості міського сере-

довища. Особливу увагу акцентовано на методах ліхено-, малако- та біоіндикації, описа-

ні ключові принципи та перспективи біоіндикаційної оцінки території. Окреслено ток-

сичний вплив різних забруднюючих речовин на живі організми та толерантність де-

яких видів-біоіндикаторів в умовах антропогенного навантаження. Обґрунтовано 

науково-практичні підходи для здійснення екотоксикологічної та біоіндикаційної 

оцінки впливу забруднення на стан урбосистеми. 

Надано характеристику природних умов та основних джерел забруднення міс-

та Мелітополь. Проаналізовано динаміку фізико-хімічних властивостей ґрунтів, по-

верхневих вод і атмосферного повітря в різних функціональних зонах міста. Визна-

чено комплексні індекси забруднення компонентів довкілля. Проведена біоіндіка-

ційна оцінка екологічного стану території урбосистеми за показниками життєвості 

епіфітної ліхенобіоти, ґрунтової мезофауни і прісноводної малакофауни. 

Вперше визначено регіональні види-біоіндикатори для території міста Мелі-

тополь; виявлено екоморфічну структуру ґрунтової мезофауни, ліхенобіоти та пріс-

новодної малакофауни різних функціональних зон міста Мелітополь; проведено 

комплексну екотоксикологічну та біоіндикаційну оцінку різних функціональних зон 

урбосистеми; досліджено особливості поширення лишайників-епіфітів, визначено 

зони із різним ступенем аеротехногенного забруднення та здійснено їх картографу-

вання; за показниками життєвості малакофауни і ґрунтової мезофауни здійснено зо-

нування території та вперше окреслено зони з різним екологічним станом; розроб-

лено блок-схему проведення комплексної екотоксикологічної та біоіндикаційної 

оцінки урбосистеми. 

Подальшого розвитку набули наукові засади вивчення біодіагностики фауни 

ґрунтів та водотоків  в урбосистемі, принципи інтегрального підходу для оцінки ан-

тропогенних змін ґрунтів, повітря, водних об’єктів урбосистем. Поглиблено уявлен-

ня щодо біологічних, екологічних особливостей ґрунтового покриву, водотоків, ат-

мосфери урбанізованих територій та комплексного підходу до біоекологічної оцінки 

їх стану. 
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Результати досліджень поглиблюють знання з біологічних, екологічних аспек-

тів функціонування урбанізованого середовища. Розроблені підходи щодо здійснен-

ня екотоксикологічної та біоіндикаційної оцінки урбосистеми великого промислово-

го міста дозволяють обґрунтувати вибір конкретних видів епіфітної ліхенобіоти, 

прісноводної малакофауни та ґрунтової мезофауни як індикаторів стану урбосистем. 

Запропоновані процедури визначення функціональних зон міста з найбільшим рів-

нем антропогенного забруднення та діагностики їх стану надають підґрунтя  для ро-

зроблення заходів з рекультивації ґрунтів, збереження біорізноманіття та їх подаль-

шого використання. 

Екотоксикологічна оцінка рухомих форм важких металів свідчить про статис-

тично достовірну тенденцію збільшення вмісту свинцю, цинку і кадмію, тоді як ста-

тистично достовірних трендів зміни вмісту рухомих форм міді не встановлено. За 

сумарним показником рівня забруднення ґрунтів виділено 8 функціональних зон 

міста (53,3%) з допустимим рівнем забруднення. 2 зони віднесені до помірно небез-

печної (13,3%), 5 – до небезпечної категорії (33,4%).  

За показниками життєвості угруповань ґрунтової мезофауни екологічний стан 

функціональних зон може бути визнаний як сприятливий для 1 функціональної зони 

(6,6%), напружений – для 4 (26,7%), критичний – для 3 (20,0%), кризовий – для 3 

(20,0%), катастрофічний – для 4 (26,7%) функціональних зон. Встановлено, що на 

антропогенно змінених ділянках підвищується кількість зоофагів, а також спо-

стерігається гомогенізація ценоморфічного складу основних груп мезопедобіонтов з 

домінуванням окремих видів. У лужних ґрунтах функціональних зон урбосистеми 

відзначено переважання кальцефілів – багатоніжок, мокриць, черевоногих молюсків, 

що дозволяє використовувати їх для індикації рівня алкалізації ґрунтів. 

Екотоксикологічна оцінка рівня забруднення поверхневих водотоків свідчить 

про їх несприятливий стан (5 клас – забруднені). Основними полютантами виступа-

ють: сухий залишок, сульфати, хлориди, рухомі форми важких металів – свинцю, 

цинку, хрому та кадмію, що зумовлено стоками основних підприємств і підвищеним 

рівнем дефляції.  

Встановлено, що показники біологічного та хімічного поглинання кисню не 

перевищують критичні рівні забруднення. Показники ХПК та БПК5 статистично ві-

рогідно корелюють між собою (r = 0,46, p = 0,00). Восени показники БПК5 та ХПК 

вірогідно вищі, ніж навесні. Показник вмісту сульфатів перевищує критичні рівні 

забруднення у 1,29–2,44 раза, хлоридів – у 1,00–1,87 раза, свинцю – від 0,04 до 4,14 

(тільки у 9,5 % випадків концентрація менше ГДК), кадмію – від 0,79 до 3,33 ГДК 

(тільки у 19,4 % випадків концентрація кадмію менша, ніж ГДК). Вміст цинку та 

хрому не перевищує ГДК у водотоках м. Мелітополь. Восени показник вмісту суль-

фатів вірогідно вищий, ніж навесні, а свинцю, хрому, кадмію та цинку, навпаки, ви-

ще навесні, ніж восени. 

За показником Рв до найбільш забруднених відносяться водотоки промислових 

об’єктів – заводу МЗТГ (Рв=10) та «Рефма» (Рв=15,9), до найменш забруднених – на 

території житлового масиву Авіамістечка (Рв=3,2). 
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В якості індикаторів стану поверхневих водотоків міста Мелітополь були об-

рані – L. stagnalis і V. viviparus. Прямий градієнтний аналіз вказує на те, що оптимум 

рН для молюска L. stagnalis становить 7,6-7,7, а для V. viviparus – 7,8-8,0. Відхилен-

ня від зони оптимуму рН підсилює токсичний ефект впливу важких металів. Індика-

торні види β-мезосапробної малакофауни відображають токсичний вплив іонів цин-

ку, свинцю, кадмію та хрому. 

Встановлено функціональні зони з напруженим («Рефма», G̅=24 %), кризовим 

(Лісопарк, G̅=67 %, Піщане, G̅=72 %) та катастрофічним (Новий Мелітополь,  G̅ = 

95 %; Авіамістечко, G̅ = 96 %) екологічним станом поверхневих вод за показником 

життєвості малакофауни. Відмічене переважання функціональних зон з кризовим та 

катастрофічним екологічним станом водотоків. 

Застосування відомостей про чисельність індикаторних видів молюсків дозво-

лило провести біоіндикаційну оцінку забруднення водного середовища, в результаті 

якого встановлено п’ять класів забруднення вод: Найбільше забруднен-

ня→Забруднення→Помірне забруднення→Слабке забруднення→Умовно чистий 

біотоп.  

Основними аерополютантами функціональних зон міста є діоксид сірки, діок-

сид азоту та зважені частки. Найбільш забрудненими функціональними зонами за 

індексом Ра виявилися території промислового об’єкта «Рефма» (Ра=18,6) та житло-

вого масиву Кізіяр (Ра=18,8), найменш – рекреаційної зони Лісопарк (Ра=7,5). За 

зниженням комплексного індексу аеротехногенного забруднення Ра досліджувані 

функціональні зони утворюють такий ряд: Кізіяр → район заводу «Рефма» → Піща-

не → Новий Мелітополь (район заводу МЗТГ) → Мікрорайон → Новий Мелітополь 

(житловий масив) → Південний переїзд → Телецентр → Авіамістечко → Центр 

(Міський парк) → Лісопарк. 

На основі показників життєвості епіфітних лишайників у різних функціональ-

них зонах міста Мелітополь були визначені ділянки з різним ступенем забруднення 

атмосферного повітря. Сприятливий екологічний стан території – Лісопарк; задові-

льний – Телецентр, Авіамістечко, Південний переїзд, Міський парк; критичний – 

Новий Мелітополь (житловий масив, район заводу МЗТГ), Мікрорайон, Піщане; 

кризовий – район заводу Рефма, Кізіяр. 

На основі інформації про проективне покриття лишайників побудована ліхе-

ноіндикаційна модель оцінки рівня забруднення повітря. Ця модель дозволяє пояс-

нити 63 % варіабельності аеротехногенного забруднення у місті, а її прогностична 

здатність досить висока. 

Встановлено тісну обернену кореляцію між показником життєвості епіфітів та 

комплексним індексом аеротехногенного забруднення (r = –0,80; p < 0,05). 

На основі показників життєвості епіфітних лишайників в різних функціональ-

них зонах міста Мелітополь визначені ділянки з різним ступенем забруднення атмо-

сферного повітря. Сприятливий екологічний стан території – 1 функціональна зона 

(9,2%); задовільний – 4 (36,2%), критичний – 4 (36,2%), кризовий – 2 (18,4%).  



5 

 

 

Порівняльний аналіз екотоксикологічної та біоіндікаціонної оцінки свідчить 

про те, що показники життєвості епіфітної ліхенобіоти, ґрунтової мезофауни і гідро-

біонтів можуть бути використані для оперативного і малозатратного методу з метою 

вивчення екологічного стану урбосистем аналогічного типу, а також своєчасного 

виявлення ознак екологічного неблагополуччя міської території. 

Ключові слова: екотоксикологічна оцінка, біоіндикаційна оцінка, структур-

но-функціональна організація, урбосистема, малакофауна, ґрунтова мезофауна, епі-

фітні лишайники. 

SUMMARY 

Yorkina N.V. Ecotoxicological and bioindicative assessment of the state of ur-

ban system of the city of Melitopol. - Manuscript. 

Thesis for a candidate degree of biological sciences (doctor of philosophy) on spe-

cialty 03.00.16 “Ecology”. – Bohdan Khmelnitsky Melitopol State Pedagogical Universi-

ty; State Ecology Academy of Postgraduate Education and Management. – Kyiv, 2017. 

The dissertation presents the results of ecotoxicological and bioindicative assess-

ment of the environment and the biota of the Melitopol urbosystem. The methodological 

aspects of assessing the ecological state of urbosystems, the role of a structural-functional 

organization for maintaining the equilibrium of the system interaction with the external 

environment and biological objects in the urbosystem as indicators of the quality of the ur-

ban environment are determined. Particular attention is paid to the methods of lichen-, 

malaco- and bioindication, describing the key principles and prospects of the bioindicative 

assessment of the territory. The toxic influence of various pollutants on living organisms 

and the tolerance of certain types of bioindicators in conditions of anthropogenic loading 

are outlined. The scientific-practical approaches for ecotoxicological and bioindicative as-

sessment of the influence of pollution on the state of the urbosystem are grounded. 

Characterization of natural conditions and the main sources of pollution in the city 

of Melitopol is given. The dynamics of physical and chemical properties of soils, surface 

waters and atmospheric air in different functional zones of the city is analyzed. The com-

plex indices of pollution of environmental components are determined. A bioindicative as-

sessment of the ecological condition of the territory of the urbosystem on the indicators of 

vitality of the epiphytic lichen flora, soil mesofauna and hydrobionts is carried out. 

For the first time, regional species-bioindicators for the territory of the city of Meli-

topol were determined. The ecomorphic structure of soil mesofauna, epiphytic lichen flora 

and hydrobionts of various functional zones of the city of Melitopol was revealed; a com-

plex ecotoxicological and bioindicative assessment of different functional zones of the ur-

bosystem; the peculiarities of the distribution of epiphytic lichens were investigated; zones 

with different levels of aerotechnogenic pollution were identified and their mapping was 

done; according to the indicators of vitality of the malacofauna and soil mesofauna, zona-

tion of the territory was carried out and the zones with different ecological status were first 
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defined; a block diagram of a comprehensive ecotoxicological and bioindicative assess-

ment of the urbosystem was developed. 

Further principles of the integrated approach for assessing anthropogenic changes in 

soils, air, water objects of urbosystems were obtained by the scientific principles of study-

ing the biodiagnostics of soil faults and watercourses in the urbosystem. The concept of 

biological, ecological features of soil cover, watercourses, the atmosphere of urbanized 

territories and an integrated approach to bioecological assessment of their condition were 

deepened. 

The research results deepen knowledge of the biological and environmental aspects 

of the functioning of the urban environment. The developed approaches to ecotoxicologi-

cal and bioindicative evaluation of the urban system of a large industrial city can justify 

the choice of specific types of epiphytic lichen flora, hydrobionts and ground mesofauna 

as indicators of the state of urbosystems. Proposed procedures for determining the func-

tional areas of the city with the highest level of human pollution and diagnosing their con-

dition provide the basis for the development of measures for soil remediation, conserva-

tion of biodiversity and their further use. 

The ecotoxicological assessment of the moving forms of heavy metals shows a sta-

tistically significant tendency to increase the content of lead, zinc and cadmium, while 

there are no statistically significant trends in the change in the content of moving copper 

forms. According to the total indicator of soil contamination, 8 functional zones of the city 

(53,3%) with an allowable level of pollution have been allocated. 2 zones are classified as 

moderately hazardous (13,3%), 5 – as dangerous ones (33,4%). 

In terms of the vitality of communities of mesofauna soil ecological condition of 

functional areas can be considered as favorable for one functional area (6,6%), stress – for 

4 (26,7%), critical – for 3 (20,0%), crisis – for 3 (20,0%), catastrophic – for 4 (26,7%) 

functional zones. It was determined that anthropogenically altered areas increases the 

number of zoophages and homogenization of zenomorphological content of the major 

groups of mesopedobionts with dominated individual species is observed. In alkaline soils 

of functional areas of urbosystem the predominance of calcicole – millipedes, woodlice, 

gastropods are marked, which allows them to indicate the level of soil alkalization. 

Ecotoxicological assessment of the level of pollution of surface water streams indi-

cates their unfavorable condition (grade 5 – contamination). The main pollutants are: dry 

residue, sulphates, chlorides, mobile forms of heavy metals – lead, zinc, chromium and 

cadmium, due to runoff core businesses and increased levels of deflation. 

It is established that the indicators of biological and chemical absorption of oxygen 

do not exceed the critical levels of pollution. Indicators of COC and BOC5 are statistically 

correlated with each other (r = 0.46, p = 0.00). In autumn, BOC5 and COC are likely to be 

higher than in spring. Indicator of sulfate content exceeds critical levels in 1,29-2,44 times, 

chlorides - in 1,00-1,87 times, lead - from 0,04 to 4,14 (only 9,5% of the lower concentra-

tion of MPC), cadmium - from 0,79 to 3,33 MAC (only in 19,4% of cases, the concentra-

tion of cadmium is less than the MAC). The content of zinc and chromium does not ex-

ceed the MPC in the watercourses of the city of Melitopol. In autumn, the sulfate content 
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index is significantly higher than in spring, while lead, chromium, cadmium and zinc indi-

ces, on the contrary, are higher in spring than in autumn. 

According to the indicator of Pw, the most polluted ones are the watercourses of in-

dustrial objects - the MZTG plant (Pw = 10) and the “Refma” (Pw = 15,9), the least pollut-

ed one is the territory of the residential area of the Aviagorodok (Pw = 3,2). 

As indicators of the status of surface water streams in the city of Melitopol L. stag-

nalis and V. viviparus were selected. Direct gradient analysis indicates that the optimum 

pH for the mollusk L. stagnalis is 7,6-7,7, and for V. viviparus – 7,8-8,0. Deviation from 

the optimum zone of pH increases the toxic effect of heavy metals. Indicator species of the 

β-mesosaprobic mollusk fauna reflect the toxic effects of zinc, lead, cadmium and chromi-

um ions. 

The functional zones with tense state were established (“Refma”, G̅ = 24%), crisis 

state (Lisopark, G̅ = 67%; Peshchanoe, G̅ = 72%) and catastrophic state (New Melitopol, 

G̅ = 95%; Aviagorodok, G̅  = 96%). The ecological state of surface water on the indicator 

of vitality of the malacofauna was determined. A marked predominance of functional 

zones with a crisis and catastrophic environmental status of watercourses was found. 

The use of information on the number of indicator species of mollusks allowed to 

conduct a bioindicative assessment of water pollution, which resulted in five classes of 

water pollution: The highest pollution → Contamination → Moderate pollution → Weak 

pollution → Conditionally pure biotope. 

The main air pollutants of the functional areas of the city are sulfur dioxide, nitrogen 

dioxide and suspended particles. The most contaminated functional zones according to the 

Pa index were the territory of the industrial object “Refma” (Pa = 18,6) and the residential 

area of Kiziyar (Pa = 18,8), the least - the recreational zone of the Lisopark (Pa = 7,5). At 

the decrease of the complex index of aerotechnogenic pollution, the functional zones of 

the studied functional areas are as follows: Kiziyar → region of the Refma plant → Pesh-

chanoe → New Melitopol (MZTG plant area) → Microdistrict → New Melitopol (residen-

tial area) → Southern railway region → Telecentre → Aviagorodok → Center (City Park) 

→ Lisopark. 

Based on the indicators of vitality of epiphytic lichens in different functional areas 

of the city of Melitopol areas with different degrees of air pollution were identified. Fa-

vorable ecological condition of the territory is observed in Lisopark; satisfactory - in Tele-

centre, Aviagorodok, Southern railway region, City Park; critical – in New Melitopol (res-

idential area, MZTG plant area), Micro district, Peshchanoe; crisis – in District of the 

Refma plant, Kiziyar. 

On the basis of information on the projective cover of lichens, a lichen indicative 

model for assessing the level of air pollution was constructed. This model makes it possi-

ble to explain 63% of the variability of aerotechnogenic pollution in the city, and its prog-

nostic ability is quite high. 

A close inverse correlation was established between the epithelium vitality index 

and the complex index of aerotechnogenic contamination (r = - 0,80; p <0,05). 
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Based on the vitality of epiphytic lichens in various functional areas of the city of 

Melitopol, areas with different degrees of air pollution are identified. Favorable ecological 

state of the territory is observed in 1 functional zone (9,2%); satisfactory – in 4 zones 

(36,2%), critical – in 4 zones (36,2%), crisis – in 2 zones (18,4%). 

A comparative analysis of ecotoxicological and bioindicative assessment suggests 

that the vitality of epiphytic lichens, soil mesofauna and hydrobionts can be used for an 

operational and low cost method to study the ecological state of urbosystems of a similar 

type, as well as timely detection of signs of environmental problems in urban areas. 

Key words: ecotoxicological assessment, bioindicative assessment, structural-

functional organization, urbosystem, malacofauna, soil mesofauna, epiphytic lichen flora. 
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ВСТУП 

Актуальність теми. В сучасних екологічних дослідженнях велика увага 

приділяється ефективному моніторингу за станом навколишнього середовища міста. 

Однак традиційні підходи дослідження урбосистем потребують чималих витрат. Як 

правило, встановлюють основні джерела забруднення окремих компонентів місько-

го середовища (рослинності, ґрунтового покриву, повітря та ін.). Разом з тим, будь-

яке місто являє собою складну багатокомпонентну систему з різноманітними части-

нами, які знаходяться у взаємозв'язку і взаємообумовленості. Програма оцінки еколо-

гічного стану міст має бути реально здійсненною та зорієнтованою на пошук оптималь-

ної сукупності індикаторів, за допомогою яких виконується об’єктивна оцінка геосоціо-

систем на всіх ступенях організації. Цього можна досягти шляхом виділення з усього 

масиву показників ключових параметрів, які адекватно відобрають ступінь забрудненос-

ті ґрунту, повітря та водних об’єктів міста. Комплексна оцінка екологічного стану урбо-

системи також має опиратися на дослідження видів-біоіндикаторів рослинного покриву 

та тваринного населення міста (Димань, 2009; Дідух, 2012; Дмитренко, 2012;  Калабеков, 

2003; Кондратюк, 2008; Криволуцкий, 1994; Кучерявий, 1999; Левич, 2004; Мазинг, 

1984; Майстренко, 1996; Миленька, 2009; Brust et al., 1998; Coleman et al., 2004; 

Livesley et al., 2016; McKinney, 2006; Prasad, 2001; Sukopp und and., 1993). В Україні 

проведено ряд біоіндикаційних досліджень щодо визначення екологічного стану 

об’єктів довкілля та окремих територій. У той же час відзначимо, що дослідження 

комплексного впливу забруднювачів на стан компонентів урбосистеми та біоти 

вкрай нечисленні (Безсонова, 2001; Жуков, 2010; Парпан, 2009; Стольберг, 2000; 

Шеховцева, 2016). 

Удосконалення системи оцінювання екологічного стану урбосистем, де поряд 

із застосуванням традиційних екотоксикологічних методів залучаються біоіндика-

ційні, є актуальним завданням екологічної науки. Розв’язання його дозволить швид-

ко і об’єктивно оцінити ступінь антропогенних змін середовища міста (ґрунтів, вод-
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них ресурсів, атмосфери), спрогнозувати їх, розробити ефективну програму оптимі-

зації стану урбосередовища. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна 

робота виконана в межах науково-дослідної тематики кафедри екології та зоології 

Мелітопольського державного педагогічного університету ім. Б. Хмельницького, зо-

крема держбюджетної теми № ДР 0106U008684 «Комплексні урбоекологічні дослі-

дження селітебного ландшафту міста Мелітополь»; № ДР 113V002248 «Оцінка ста-

ну природних та штучних екосистем Північно-Західного Приазов’я»; № ДР 

016U006756 «Інвентаризація міської фауни, растрове картування та створення атла-

су урбанізованих видів тварин малого міста (Північно-Західне Приазов’я)». 

Мета і завдання дослідження. Мета дисертаційного дослідження – оцінити 

наслідки впливу екологічно небезпечних факторів на біоту та екологічний стан ур-

босистеми міста Мелітополь за комплексом екотоксикологічних та біоіндикаційних 

показників.  

Для досягнення поставленої мети сформульовано та вирішено такі завдання:  

1) визначити сучасні напрями біоіндикаційних досліджень екологіч-

ного стану урбосистем; 

2) виявити біотопічні особливості хімічного складу ґрунтів 

м. Мелітополь за результатами екотоксикологічної оцінки; 

3) встановити екоморфічну структуру ґрунтової мезофауни та еколо-

гічний стан функціональних зон міста за результатами біоіндикаційної оцінки; 

4) оцінити ценоморфічну й трофічну структури угруповань мезопе-

добіонтів та визначити перспективні інформаційно цінні ґрупи біоіндикаторів 

серед ґрунтової мезофауни; 

5) здійснити екотоксикологічну оцінку рівня забрудненості поверх-

невих водних об’єктів м. Мелітополь та визначити основні полютанти;  

6) оцінити екологічний стан поверхневих водних об’єктів функціона-

льних зон м. Мелітополь за показником життєвості малакофауни; 
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7) визначити основні аерополютанти функціональних зон міста та 

оцінити рівень забрудненості повітря; 

8) з’ясувати екологічний стан функціональних зон міста методом лі-

хеноіндикації та здійснити картографування території Мелітополя за рівнем 

забрудненості повітря. 

Об’єкт дослідження – ґрунти, поверхневі водотоки, атмосферне повітря, прі-

сноводні гідробіонти, епіфітна ліхенобіота, ґрунтова мезофауна.  

Предмет дослідження – оцінка екологічного стану урбосистеми на основі 

показників життєвості біоіндикаторів. 

Методи дослідження. В основу роботи покладено матеріали фізико-

хімічних, хіміко-аналітичних, польових методів досліджень, що проводилися на те-

риторії житлових масивів, автотранспортних магістралей, рекреаційних, промисло-

вих зон міста Мелітополь. Для оцінки стану індикаторних груп організмів визначе-

ний показник життєвості. Програма досліджень передбачала екотоксикологічну оці-

нку урбосистеми Мелітополя, біоіндикаційну оцінку показників життєвості епіфіт-

ної ліхенобіоти, прісноводних молюсків і ґрунтової мезофауни.  Обробку отримано-

го матеріалу здійснювали методами математичної статистики з використанням ко-

реляційного й кластерного аналізів, а також біоінформаційних підходів. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в наступному:  

Уперше: 

- визначено регіональні види-біоіндикатори для території міста Меліто-

поль;  

- виявлено екоморфічну структуру ґрунтової мезофауни, ліхенобіоти та 

прісноводної малакофауни різних функціональних зон міста Мелітополь; 

- проведено комплексну екотоксикологічну та біоіндикаційну оцінку різ-

них функціональних зон урбосистеми; 

- визначено комплексні індекси забруднення території міста Мелітополь; 
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- досліджено особливості поширення лишайників-епіфітів, визначено зо-

ни із різним ступенем аеротехногенного забруднення та здійснено їх картографу-

вання;  

- за показниками життєвості малакофауни і ґрунтової мезофауни здійсне-

но зонування території та вперше окреслено зони з різним екологічним станом;   

- розроблено блок-схему проведення комплексної екотоксикологічної та 

біоіндикаційної оцінки урбосистеми. 

Подальшого розвитку набули: 

- наукові засади вивчення біодіагностики фауни ґрунтів та водотоків в урбо-

системі; 

- принципи інтегрального підходу для оцінки антропогенних змін ґрунтів, 

повітря, водних об’єктів урбосистем. 

Поглиблено уявлення щодо: 

- біологічних, екологічних особливостей ґрунтового покриву, водотоків, ат-

мосфери урбанізованих територій та комплексного підходу до біоекологічної оцінки 

їх стану. 

Практичне значення роботи. Результати досліджень поглиблюють знання з 

біологічних, екологічних аспектів функціонування урбанізованого середовища. Роз-

роблені підходи щодо здійснення екотоксикологічної та біоіндикаційної оцінки ур-

босистеми великого промислового міста дозволяють обґрунтувати вибір конкретних 

видів епіфітної ліхенобіоти, прісноводної малакофауни та ґрунтової мезофауни як 

індикаторів стану урбосистем. Запропоновані процедури визначення функціональ-

них зон міста з найбільшим рівнем антропогенного забруднення та діагностики їх 

стану надають підґрунтя  для  розроблення заходів з рекультивації ґрунтів, збере-

ження біорізноманіття та їх подальшого використання. Рекомендації щодо оптимі-

зації стану навколишнього середовища міста Мелітополь використані в практичній 

діяльності ДП Мелітопольський завод «Гідромаш».  
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Матеріали дисертації можуть використовуватися під час викладання дисцип-

лін з екології, зоології безхребетних у вищих навчальних закладах. Основні наукові 

положення дисертації використовуються в процесі викладання курсів «Урбоеколо-

гія», «Екологія людини», «Моделювання та прогнозування стану довкілля», «Нор-

мування антропогенного навантаження», «Оцінка впливу на навколишнє середови-

ще», «Збереження біорізноманіття в урбанізованих та промислових районах», «Еко-

номіка природокористування», «Основи екології», «Техноекологія», а також у напи-

санні випускних кваліфікаційних і дипломних робіт зі спеціальності «Екологія» у 

Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельни-

цького. 

Особистий внесок здобувача. 

Дисертація є особистою науковою працею автора. Автор здійснив аналіз ін-

формації з проблематики досліджень, визначив методи досліджень, провів збір ста-

тистичних даних, виконав експериментальні дослідження та їх основний аналіз, а 

також сформулював основні висновки роботи. Особистий внесок здобувача полягає 

в розробленні перспективних напрямів подальших досліджень урбосистем аналогіч-

ного типу. Постановка завдань роботи, визначення та дослідження ґрунтової мезо-

фауни, обговорення отриманих результатів та їх математико-статистична обробка 

проводились спільно з науковим керівником д.б.н. О.В. Жуковим, хіміко-фізичні 

дослідження основних компонентів урбосистеми – із к.х.н. О.О. Хромишевою. Пра-

ва співавторів публікацій під час написання дисертації та автореферату не поруше-

но. 

Апробація результатів дисертації. Результати досліджень, основні поло-

ження та висновки дисертаційної роботи доповідалися та обговорювалися на Між-

народних науково-практичних конференціях «Освіта, традиції, сучасність, перспек-

тиви» (Мелітополь, 2009, 2010); Міжнародних наукових Інтернет-конференціях 

(Мелітополь, 2009, 2010); Науково-практичній конференції студентів і викладачів 

Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельни-
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цького  (Мелітополь, 2009); VI Міжнародній науково-методичній конференції «Ку-

льтура здоров΄я» (Херсон, 2010); VІІ Міжнародній науковій конференції «Фальцфей-

нівські читання» (Херсон, 2011); ІХ Міжнародній науково-практичній конференції 

«Валеологія: сучасний стан, напрями і перспективи розвитку» (Харків, 2011); ІІІ, IV 

Всеукраїнському з’їзді екологів з міжнародною участю (Вінниця, 2011, 2013); Між-

народній науковій конференції «Стратегічні питання світової науки» (Польща, 

2012); Міжнародній науковій конференції «Становлення сучасної науки» (Чехія, 

2012); ІХ Міжнародній науково-практичній конференції (Софія, 2013), XI Міжнаро-

дній науково-практичній конференції «Науковий простір Європи» (Польща, Пере-

мишль, 2015), ХІ Міжнародній науково-практичній конференції «Ключові питання 

сучасної світової науки» (Болгарія, Софія, 2015), XI Міжнародній науково-практичній 

конференції «Ефективні інструменти сучасних наук» (Чехія, Прага, 2015), ХІ Міжна-

родній науково-практичній конференції «Передова наука» (Великобританія, Шеффі-

лд, 2015), І Міжнародному екологічному Форумі «Екологічна стратегія сталого розви-

тку» (Калуга, 2015). 

Публікації. За результатами дослідження опубліковано 22 наукові праці, у 

тому числі 8 статей, з яких 1 – у зарубіжних виданнях, що входять до міжнародної 

наукометричної бази даних Scopus, 1 – у виданнях України, які включено до міжна-

родних наукометричних баз, 6 – у наукових фахових виданнях України, 14 – матері-

али доповідей конференцій, семінарів, з’їздів. 

Структура та обсяг дисертації. Матеріали роботи викладено на 312 сторін-

ках тексту комп’ютерного набору. Дисертація складається зі вступу, 6 розділів, ви-

сновків, списку використаних джерел і додатків. Основний текст містить 194 сторі-

нки, 34 таблиці, 66 рисунків. Список використаних джерел включає 350 наймену-

вань, з них 77 – іншомовних.  

Подяки. Автор щиро вдячна за допомогу, цінні поради та рекомендації, на-

дані при виконанні роботи, члену-кореспонденту НАН України, доктору біологіч-

них наук, професору А.П. Травлєєву; професору, доктору біологічних наук О.В. 
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Жукову, професору, доктору біологічних наук О.В. Мацюрі; професору, доктору бі-

ологічних наук І. А. Мальцевій; доценту, кандидату хімічних наук 

О.О. Хромишевій; ст. викладачу Т.В. Зав’яловій.  
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РОЗДІЛ 1 

МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ УРБО-

СИСТЕМ  

(аналітичний огляд літератури) 

1.1. Сучасні екологічні дослідження стану середовища у містах 

Характерні ознаки глобальних проблем сучасної екології яскраво відобража-

ються в домінуючих теоріях урбосистеми. В сучасній екології термін «урбанізація» 

використовується в кількох різних значеннях, основними з яких виступають: розви-

ток та розширення міської території внаслідок збільшення городян, модифікація 

сільської місцевості, важливе значення міста у житті суспільства [86; 91; 93; 106; 

107; 109; 112; 114; 115; 163; 175; 194; 207; 210; 266]. 

Аналогічне тлумачення урбанізації надає в своєму фундаментальному дослі-

дженні Ф. В. Стольберг. Він визнає ії сутність як процес постійного збільшення ста-

тистичних показників населення міст (щильність, чисельність), синантропних попу-

ляцій міської флори та фауни. Тенденція до урбанізації чітко простежується на при-

кладі України. Згідно сучасним дослідженням, кожні два із трьох мешканців країни 

проживають у містах [175]. 

Вищенаведені визначення об'єднує спільна ознака: у всіх випадках урбанізація 

– це процес виникнення й розвитку специфічного середовища проживання людей – 

міського середовища, яке за своїми особливостями принципово відрізняється від 

інших ділянок біосфери. Насамперед, максимальною чисельністю населення, що по-

стійно функціонує, системою життєзабезпечення, яка підтримує й контролює    як-

ість міського середовища на оптимальному рівні. З часом місто стає специфічною 

системою з певною структурно-функціональною організацією. Структурними еле-

ментами цієї системи виступають люди та їх споруди, функціональними параметра-

ми – норми, які регламентують життєдіяльність міста як єдиної системи [85; 86; 209; 

212; 217; 243; 252]. На цей час висока щільність населення в містах, а також бурхли-
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вий розвиток промисловості і транспорту, викликають підвищення концентрації по-

лютантів у повітрі, поверхневих водах, ґрунтах, що позначається в зміні структур-

них показників популяцій міських рослин і тварин. 

Процес урбанізації носить глобальний характер і, дійсно, є чинником перетво-

рення географічної оболонки Землі в цілому. Висловлена точка зору Ф.В. Стольбер-

га багато в чому перекликається з думкою В.І. Вернадського про те, що антропоген-

ний вплив на навколишнє середовище кардинально змінює функціонування біогео-

хімічних циклів. Згідно з ним, ноосфера – новий стан макросистеми, яка простежу-

ється у взаємодії «людини», «виробництва» і «природи» [35]. Таким чином, перехід 

біосфери в ноосферу з усіма багаточисленними проблемами і протиріччями пред-

ставляється актуальною проблемою екології [2; 3; 54; 60; 128; 175; 185; 221; 223]. 

Для характеристики міста як специфічного елемента ноосфери виділяють пев-

ну сукупність фундаментальних компонентів, оскільки функціональні зони міста є 

результатом довготривалих та взаємодіючих між собою процесів. 

Незважаючи на різне тлумачення сутності урбанізації та її наслідків, безсумні-

вним є те, що в результаті цього процесу відбуваються значні зміни як найважливі-

ших характеристик біологічних об’єктів, так і середовища їх проживання. Антропо-

генна трансформація місцеіснувань досягла максимального вираження в місцях 

концентрації виробничих процесів та високої щільності населення, тобто в містах і 

особливо в великих промислових центрах і мегаполісах [210; 217; 221; 229; 234].  

Кожний біологічний об’єкт бере участь у своєрідному стихійному експериме-

нті, в якому з'ясовується питання: що станеться з життєздатністю організму по мірі 

насичення середовища його проживання полютантами? 

Урбанізація як потужний фактор обумовлює істотні зміни повітря, земельних, 

водних, рослинних ресурсів, тваринного світу та створення нового середовища їх 

існування. 

Процес урбанізації супроводжується значним навантаженням на середовище – 

на величезній території руйнуються і знищуються природні біоценози, змінюється 
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рельєф, рослинний і ґрунтовий покрив, рівень ґрунтових вод. Все це призводить до 

глобальних порушень в циклах перетворення речовин і трансформації енергії в біо-

сфері [225; 228; 237; 245; 251; 255; 260; 262]. 

З точки зору екології, місто – неповна гетеротрофна екосистема, яка отримує 

ресурси з великих площ поза своїми межами та виступає в ролі «хижака» по відно-

шенню до природи [93]. 

В цей час поширення процесу урбанізації призвело до того, що місто почало 

розглядатися як новий «тип організації навколишнього середовища», який відрізня-

ється рядом особливостей. Більшість факторів зовнішнього простору, що діють у мі-

сті, якщо розглядати їх нарізно, проявляються і поза містом. Проте їх взаємодія фо-

рмує дуже специфічні екосистеми і комбінацію видів [82; 85; 86; 212; 217].  

Таким чином, у містах процес антропогенної трансформації середовища має 

багаторівневий характер. Разом з тим, виникає необхідність визначення найбільш 

інформативних параметрів задля оцінки екологічного стану урбанізованих територій 

[135]. 

Розкриваючи сутність урбанізації, Ф. В. Стольберг та інші екологи визначають 

міське середовище як інтегральну систему, яка підрозділяється на абіотичне, біоти-

чне, штучно-технічне середовище [54; 60; 65; 69; 117; 162; 175; 192; 217; 258]. 

За дослідженнями вчених-екологів місто має такі ознаки: 

- велику кількість взаємодіючих елементів з різними функціями; 

- складну структуру, яка здатна підтримувати рівновагу системи та її взаємо-

дію із оточуючим середовищем; 

- ієрархічні підсистеми, які функціонують та постійно розвиваються;  

- певний характер просторового розміщення та територіальної організації 

складових елементів підсистем, їх взаємодію. 

За думкою вчених, місто як система складається з 3 основних підсистем – міс-

тоутворюючої, містообслуговуючої, містосередовищної. Окрему підсистему стано-

вить населення, яке своєю діяльністю створює антропогенно-техногенне наванта-
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ження на урбосистему та погіршує екологічний стан міста. Таким чином, у міському 

середовищі простежується принцип оберненого взаємозв΄язку, який свідчить про те, 

що антропогенно трансформована природа впливає на біооб’єкти, змушуючи їх 

пристосовуватись до зміненого середовища [60; 162; 163; 210]. 

Ряд екологів підкреслює, що урбосистема міста – це открита система, яка від-

різняється від інших екосистем, насамперед, потоком енергії і розірваним циклом 

круговороту елементів. Будучи штучною екосистемою, місто існує за рахунок при-

току ззовні речовини й енергії, одержаних в процесі природних круговоротів. У міс-

тах використовується енергія, яка міститься не в первинних продуцентах цієї екоси-

стеми, а в продуцентах інших існуючих і зниклих екосистем. У цьому екосистеми 

міст схожі з тими, у яких домінують редуценти. За обсягом і концентрацією викори-

стовуваної енергії, по ступеню впливу на біологічний круговорот і круговорот води, 

місто є самим значимим елементом ноосфери [106; 117; 245].  

На думку М. А. Голубця, міста – відкриті системи, до яких постійно поступає 

приток речовини, енергії та інформації. Таким чином, сучасне місто являється ком-

плексною системою, до складу якої входять: 

• видозмінене природне середовище міста; 

• соціосфера; 

• техносфера [54; 175]. 

Середовище міста, за дослідженнями М. Ф. Реймерса, розподіляється на чоти-

ри взаємопов΄язаних компонента:  

– природне середовище, незмінене людиною – «перша природа», або власне 

природне середовище; 

– природне середовище, змінене людиною – «друга природа», або довкілля, 

породжене агротехнічним середовищем; 

– штучно створене середовище – «третя природа»; 

– соціально-економічне середовище. 
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Негативною стороною міського життя виступає низька якість природного се-

редовища, насичення його фізичними, хімічними і біологічними забруднювачами 

[162]. 

Т. М. Димань не тільки зазначає сутність процесу урбанізації, а й вказує на її 

екологічні наслідки [60]. На виникнення екологічних проблем у містах, за думкою 

вчених, впливають такі обставини: 

1) масштаб міста. Саме це великою мірою визначає інтенсивність транспо-

ртних потоків, величезну кількість побутового сміття; 

2) природні умови території (клімат, поверхневі водні об΄єкти, лісові маси-

ви в центрі або на периферії міста). Розташування в міжгірних впадинах, річкових 

долинах, на рівнинах і горбах, енергетичні витрати, темпи знешкодження полютан-

тів атмосфери, ґрунтів, водних джерел; 

3) характер і масштаби виробництва. За наявності підприємств виокрем-

люють промислові міста та адміністративні центри, де зосереджено управління пев-

ними територіями; 

4) особливості забудови (кількості поверхів, експозиції стосовно сторін 

світу і елементів рельєфу, які переважають). Тенденція до суттєвого збільшення по-

верхів без урахування надійності і зміни ґрунтів, щільності населення, автотранспо-

ртних потоків може зумовити додаткові екологічні проблеми; 

5) особливості геоекологічної ситуації (надійності ґрунтів під спорудами); 

6) досконалість комунікаційних та інженерних мереж (забезпечення водою 

і відведення каналізаційних стоків, електропостачання тощо); 

7) рівень культури міського населення, підтримання зелених насаджень мі-

ста, приміських лісів і парків, газонів [60; 218; 237; 253; 256; 266; 272]. 

Специфічними особливостями міського середовища, згідно дослідженню А. Л. 

Калабекова, являються: 

1) високий рівень щільності населення, що виключає збереження природних 

екосистем на даній території; 



26 

 

 

2) створення нової штучно підтримуваної системи (так званої урбосистеми), 

що має певну структурно-функціональну організацію; 

3) постійний контроль над якістю міського середовища [86; 236]. 

Селітебна структура великого міста відрізняється своєрідністю основних еко-

логічних факторів, а також специфічними техногенними впливами. Це дає підставу 

екологам розглядати місто як особливий тип екосистем [106; 107; 109; 117; 135; 207; 

217]. 

Так, А. К. Фролов розглядає місто як самостійну екосистему з певною просто-

ровою структурою, внутрішніми взаємозв'язками елементів, ієрархічною співпідпо-

рядкованістю. Наявність зон (міська забудова, пригороди) обумовлює просторову 

структуру міських екосистем. Їхні компоненти включаються у взаємозалежні підси-

стеми: абіотичну (клімат, рельєф, гідрологічні ресурси, ґрунти); біотичну (рослини, 

тварини, мікроорганізми), соціально-культурну (економіка, управління, транспорт).  

За висновками А. К. Фролова, в процесі урбанізації відбувається адаптація бі-

ологічних об’єктів до навколишнього природного середовища. Зростання міст, роз-

виток промисловості й збільшення автотранспорту в них є об'єктивною реальністю 

сучасності [194].  

У зв'язку з цим актуальності набуває проблема оптимізації міського середо-

вища. Згідно з дослідженнями С. О. Боголюбова, у містах спостерігається переви-

щення граничних концентрацій полютантів у повітрі й у воді, а від 10 до 15 % місь-

ких територій мають бути визнаними зонами з катастрофічною екологічною ситуа-

цією. Тому, виникає постійна потреба в створенні нових, науково обґрунтованих ме-

тодів поліпшення стану навколишнього середовища міста [22].  

Таким чином, згідно сучасним дослідженням урбоекології місто розглядається 

як цілісна многокомпонентна система. Урбосистема як особливий тип екосистеми 

має певну структурно-функціональну організацію. Біологічні об’єкти в урбосистемі 

виступають індикаторами стану міського середовища. Специфіка ефективного фун-

кціонування урбосистеми залежить від рівноваги всіх підсистем міста в цілому. Пе-
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рспективним напрямком сучасної концепції урбосистеми виступає створення умов 

для оптимального співіснування компонентів природного середовища. 

 

1.2. Біоіндикаційна оцінка екологічного стану                                         

ґрунтового покриву урбосистеми 

 

У цей час під дією антропогенного впливу у містах відбувається деградація 

природних біоценозів, внаслідок чого утворюються техногенно трансформовані зо-

ни. Згідно з останніми даними, понад 15 % території України вважається надзвичай-

но забрудненим регіоном з підвищеним ризиком для здоров'я людей і районом еко-

логічної катастрофи. У першу чергу, це зона, окреслена лінією Дніпропетровськ – 

Кривий Ріг – Запоріжжя [66; 161]. 

Інструментом, що дозволяє своєчасно виявити проблемні ділянки міста, є біо-

індикаційна оцінка, за допомогою якої можна відстежити екологічний стан окремих 

компонентів урбосистеми. В якості індикаторів стану антропогенно порушених ґру-

нтів урбосистем доцільно використовувати мезопедобіонтів, зміну їх видового скла-

ду та чисельності. Ряд авторів підкреслює, що комплекси ґрунтових тварин специ-

фічно реагують на зміни екологічних факторів (вологість, температура, хімічний 

склад ґрунтів) [23; 25; 27; 42; 48; 50; 74; 97; 100; 102; 141; 165; 177; 199]. 

До того ж, екологічна оцінка на основі індикаційних ознак ґрунтових безхре-

бетних має ряд переваг. 

- біооб'єкти знаходяться під дією всіх полютантів, що дозволяє своєчасно оці-

нити якість середовища; 

- при тривалих антропогенних навантаженнях біоіндикатори починають реа-

гувати вже на відносно слабкі дози токсикантів; 

- завдяки зміні індикаційних ознак мезопедобіонтів можна швидко і ефективно 

визначити екологічно небезпечні зони міста. 
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У біоіндикаційній оцінці ґрунтів дослідники вивчають структуру, біорізнома-

ніття та стан популяцій ґрунтових тварин, а також особливості екологічних механіз-

мів відгуку мезопедобіонтів на дію полютантів [41; 46; 73; 100; 103; 144; 157; 170; 

176; 208]. 

Враховуючи, що мезофауна – найчисленніша частина ґрунтових тварин, за-

пропоновані певні класифікації педобіонтів. Так, особливого поширення набули 

класифікації, засновані на розмірах тіла, часі, проведеному в ґрунті; місцеперебу-

ванні; типі живлення і способі пересування [75; 77; 105; 145; 150; 158; 159; 198; 265]. 

Співвідношення трофічних груп мезопедобіонтів (сапрофаги, фіто- та зоофа-

ги) є важливою характеристикою поширення представників ґрунтової мезофауни. 

Так, за дослідженнями М. С. Гілярова та Ю. І. Чєрнова від гумідних районів до 

арідних збільшується частка фітофагів. При цьому сапрофаги складають третину 

всієї зоомаси. В плакорних ділянках сухостепової зони значно скорочується чисель-

ність типових сапрофагів. Таким чином, в біоіндикаційній оцінці території врахо-

вують трофічну структуру комплексів мезопедобіонтів [25; 49; 51; 200; 201]. Вже 

домінування однієї з трофічних групи свідчить про порушення всередині угрупо-

вання. Переважання зоофагів в угрупованні – ознака того, що воно піддалося впливу 

полютантів [150]. 

Збільшення забруднення викликає в окремих випадках інгібування сапрофагів, 

в інших – активізацію їх життєвості. Ряд дослідників пов'язує цей процес із складом 

забруднювачів, які або підкисляють, або підлужнюють ґрунт [140; 160]. 

Відомо, що хімічне забруднення відбивається на активності, кількості, різно-

манітті і віковій структурі популяцій мезопедобіонтів, що приводить до значних 

змін на кожному з трофічних рівнів [25; 269]. 

Внесення до ґрунту важких металів зумовлює зменьшення чисельності і різ-

номаніття мезопедобіонтів, зростає кількість одних видів, які, адаптуючись, повніс-

тю займають екологічну нішу. Отримані відомості й про накопичення безхребетни-

ми таких елементів як свинець, кадмій, мідь та інших металів. Тому найбільш типо-
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вими представляються дослідження, що відображають вміст металів у ґрунті та їх 

акумуляцію в тканинах біоіндикаторів. У такому випадку при використанні ґрунто-

вої мезофауни, як правило, беруться показники окремого тест-об'єкта, за ознаками 

якого і робиться висновок про екологічний стан конкретної території [39; 42; 43; 

171; 213; 222; 240]. 

Зміна хімізму середовища існування, фізичних властивостей ґрунтів приво-

дить до коливань чисельності, видового складу тварин та співвідношень трофічних 

груп. Стенобіонтні організми виступають біоіндикаторами певного сольового режи-

му ґрунтів. Нариклад, представники роду Bledius є характерними для солончаків. 

Наявність мокриць, багатоніжок, сухопутних молюсків, дощових черв'яків свідчить 

про високий вміст карбонатів у ґрунтах та підземних водах [11; 20; 39; 72; 74; 76; 80; 

101; 102; 144; 165; 168; 235]. 

До того ж групи мезопедобіонтів реагують на дію антропогенних факторів ра-

ніше, ніж це можна визначити за допомогою фізико-хімічних методів. 

Стабільність угруповань безхребетних тварин порушується внаслідок впливу 

відходів сірчанокислотних виробництв. Загальна чисельність мезопедобіонтів поб-

лизу джерела емісії (ДЕ) знижується вдвічі, а біомаса – в п'ять-шість разів. Ознаками 

необоротних функціональних змін угруповань виступають і коливання їх щильності. 

Якісно змінюються домінуючи групи та їх видовий склад. Так, в імпактній зоні в пе-

ршу чергу спостерігається зникнення молюсків, геофілід, діплопод. Навпаки, дощові 

черв'яки, поряд із енхітреїдами та личинками довгоносиків, добре адаптуються на-

вколо джерела емісії. Тому, ґрунтову мезофауну доцільно використовувати в якості 

індикаторів забруднення середовища [46; 48; 149; 165; 254; 259; 264; 270; 271]. 

Визначено, що основними індикаторами екологічного стану урбосистем ви-

ступають групи мезопедобіонтів: дощові черв'яки, багатоніжки, проволочники, ли-

чинки довгоносиків та інших безхребетних [100; 101; 143; 150; 176; 213; 216; 240]. 

За дослідженнями П. О. Самедова, важливими тест-об'єктами, поряд із дощо-

вими черв'яками, виступають представники стафілінід та їх личинки, мокриці [165]. 
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Дощові черв'яки виступають індикаторами забруднення ґрунтів вже на пер-

ших стадіях впливу полютантів. Дощові черв'яки – нітрофіли, поділяються на дві 

морфоекологічні групи: фітосапрофаги і сапрофаги [39; 42; 74; 75; 238]. 

Вуглекислий кальцій, який акумулюється у покривах тіла, постачається бага-

тоніжками і комахами (линьки), а також раковинними молюсками при відмиранні 

[68; 125; 168; 248].  

Представники класу Diplopoda (фітосапрофаги) також акумулюють кальцій та 

виступають індикаторами ґрунтів з високим вмістом цього елементу [24; 144; 240]. 

Основним обмежуючим фактором поширення мезопедобіонтів виступає воло-

гість. Локалізація ґрунтової мезофауни обумовлюється сольовим режимом, pH та 

вмістом речовин органічного походження [96]. За даними Дж. Сатчела, поширення 

деяких видів олігохет залежить від рівню кислотності ґрунтів [254]. Найчутливіши-

ми мезопедобіонтами до висушування, зміни кислотності гумусованого шару ґрунту 

визнані діплоподи, геофіломорфні багатоніжки, фітосапротрофні молюски, певні 

види кільчастих червів [227].  

Згідно з дослідженнями Г. М. Ганіна головними індикаційними ознаками ме-

зопедобіонтів є: спрощення структури педокомплексу, зниження біомаси, кількості і 

різноманіття видів-сапрофагів з домінуванням фітофагів, пасовищний харчовий ла-

нцюг, який змінює детритний, патогенні форми мікрофауни, спалахи масового роз-

множення шкідників [46]. 

Дія екологічно небезпечних чинників середовища на мезопедобіонтів відо-

бражається у зміні умов існування. В свою чергу, в залежності від інтенсивності, 

швидкості наростання навантаження, повторюваності дії екологічно опасних факто-

рів, виділяють три основних типи динаміки угруповань мезопедобіонтів, які адап-

туються до існування в критичному стані. Просторовий розподіл ґрунтової мезофа-

уни, на думку деяких вчених, також виступає важливою індикаційною ознакою [42; 

103; 105; 108; 143; 150; 160; 176]. 
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Перший тип характеризується сильною однократною дією екологічно небез-

печних факторів, яка перевищує поріг толерантності біосистем. Під тиском полюта-

нтів змінюється щільність, видовий склад та просторовий розподіл особин в угрупо-

ванні, змінюються функціональні характеристики, співвідношення трофічних груп, 

здійснюється переорієнтація біотичних зв'язків. Другий тип характеризується слаб-

ким короткотерміновим впливом. Спостерігаються незначні коливання статистич-

них показників популяції в межах стійкості біосистеми в період дії екологічно небе-

зпечних чинників. Третій тип обумовлюється довготривалими хронічними вплива-

ми, які, однак, не виходять за межі стійкості біосистеми. Під впливом полютантів 

здійснюється перехід угруповання в новий стійкий стан або його повне руйнування. 

Зниження рівня толерантності проходить у декілька етапів, тобто від коротко-

строкових оборотних змін, які проявляються в виникненні нових домінантів у функ-

ціональному угрупованні, до тривалих незворотніх змін, що виражаються в повній 

елімінації видів [46].  

По мірі зростання чутливості до забруднення важкими металами мезопедобіо-

нти ранжуються в ряд – від найбільш до найменш чутливих організмів: мокриці жи-

вуть у чистих ґрунтах, молюски та дощові черв'яки – в помірно забруднених, паву-

коподібні – слабкозабруднених, багатоніжки адаптуються в середньозабрудненому 

ґрунті. Відомо, що ґрунтові комахи мало чутливі до забруднень важкими металами, і 

не розглядаються як індикатори забруднення ґрунту цими полютантами [165]. 

Біоіндикаційні методи доцільно застосовувати тоді, коли кореляції між типом 

рослинності і типом ґрунтів виражені не чітко, і виникають труднощі у визначенні 

типу ґрунту. Подібність ґрунтової мезофауни окремих ділянок може свідчити про 

ідентичність ґрунтів. Тому в цей час необхідно виділити типові групи синантропів 

серед мезопедобіонтів і застосовувати коефіцієнти щодо адекватної оцінки антропо-

генної трансформації урбосистем [11; 12]. 
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Крім того, для підвищення ефективності біоіндикаційної оцінки важливо за-

стосовувати доступні методи діагностики функціонування комплексів мезопедобіо-

нтів у трансформованому ґрунті [220; 230]. 

Таким чином, різні забруднюючі речовини впливають на зниження чисельнос-

ті, біомаси безхребетних тварин, викликають депресію сапрофагів, посилення пресу 

хижаків, зміну просторового розподілу та збіднення видового складу. 

 

1.3. Малакоіндикаційна оцінка поверхневих                                            

природних вод урбосистеми 

 

Одними з кращих біоіндикаторів рівня забруднення водних екосистем, згідно з 

сучасними дослідженнями, виступають прісноводні молюски. В ряді країн вже ап-

робовані нові системи біоконтролю якості води, засновані на зміні серцебиття пріс-

новодних молюсків внаслідок збільшення кількості токсинів або шкідливих речо-

вин. На думку вчених, молюски є точними індикаторами, які миттєво реагують на 

зміни навколишнього водного середовища. У разі появи забруднюючих речовин, ча-

стота серцевого ритму у гідробіонта різко підвищується, що проявляється в зміні 

показників кардіограми [21; 44; 56; 84; 89; 115; 147; 204; 250]. 

У цей час контроль за якістю водного середовища найчастіше здійснюється за 

допомогою хімічних та фізико-хімічних методів [71; 126]. Як відомо, аналіз окремих 

хімічних речовин у поверхневих водах міста не дає повної картини результатів нас-

лідків шкідливої дії антропогенних факторів. Цих недоліків позбавлені такі біологі-

чні методи оцінки якості вод як біоіндикація і біотестування. 

Водні молюски, згідно сучасним дослідженням, є одними з перспективних об'-

єктів для біологічного моніторингу. Серед досліджень гідробіонтів виділяють три 

основних напрямки [56]: 

1. Фундаментальні дослідження, що стосуються аналізу видового складу мо-

люсків різних регіонів. 
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2. Локальні – дослідження про вплив окремих забруднюючих речовин на зага-

льний стан гідробіонтів. 

3. Спеціальні дослідження, в яких водні молюски піддаються лабораторному 

впливу і виявляються «ізольованими» з навколишнього середовища. 

Враховуючи той факт, що при появі несприятливих умов, молюски еліміну-

ють, мігрують із зони забруднення або адаптуються до умов середовища, важливого 

значення набуває вибір адекватних і ефективних методик біодіагностики. У процесі 

адаптації молюсків до мінливих умов середовища велике значення мають каротино-

їди, які концентруються в тканинах гідробіонтів. 

Збільшення вмісту каротиноїдів у видимій області спектру спостерігається при 

дії більшості забруднюючих речовин вже в концентрації, що відповідає гранично 

допустимій (сульфат цинку, сульфат міді, фенол, кадмій оцтовокислий, перманганат 

калію). Таке реагування зумовлене активною участю каротиноїдів у молекулярних 

механізмах пристосування молюсків до несприятливих факторів середовища. Забру-

днення довкілля призводить до зменшення концентрації кисню, що, в свою чергу, 

тягне за собою пошкодження мітохондріального енерговиробляючого апарату клі-

тини. Функція енергозабезпечення клітин при цьому переходить до спеціальних 

внутрішньоклітинних органоїдів – каротиноксисом, які містять каротиноїди і систе-

му термального окислення. Таким чином, закислення внутрішньоклітинного середо-

вища та активація кислих фосфотаз каротиноксисом призводять до утворення жир-

них кислот з їх подальшим окисленням дихальним ланцюгом каротиноксисом з ви-

користанням депонованого в оксигенованих каротиноїдів кисню. Аналогічним чи-

ном механізм активації енерговиробництва каротиноксисомами спрацьовує і при 

ушкодженні мітохондрій [89]. 

Існує й інший механізм дії каротиноїдів в якості індикаторів забруднення во-

ди. Так, окремі забруднюючі речовини викликають утворення у гідробіонтів актив-

ного кисню, викликаючи тим самим порушення окислювальних реакцій. У таких 

випадках роль у захисті біологічних структур від вільнорадикального окислення 
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грають біооксиданти, в тому числі і каротиноїди. У зябрах, нозі і мантії молюсків їх 

концентрація може збільшуватися майже на 100 % [56]. 

Таким чином, за допомогою каротиноїдів відбувається адаптація клітин молю-

сків до забрудненого середовища існування. Чим метаболічно більш активна ткани-

на, тим більше в ній каротиноїдів, тому різні тканини молюсків характеризуються 

різними концентраціями каротиноїдів. 

У багатьох випадках збільшення вмісту каротиноїдів у видимій області спект-

ру спостерігається в зябрах, мантії, нозі і печінці при дії забруднюючих речовин в 

концентраціях, відповідних 1, 3 і 10 ГДК. Згідно з дослідженнями, найбільш істот-

ний вплив на вміст каротиноїдів у тканинах молюсків надають сульфат міді і кадмій 

оцтовокислий, які призводять до значного збільшення концентрації каротиноїдів у 

видимій області спектру зябер, мантії, ноги, печінки. Зазначені речовини також 

впливають на активність ферментів мітохондріальної цитохромоксидази, так як при 

цьому значно збільшується проникність внутрішньої мембрани мітохондрій гідробі-

онтів [70]. Таким чином, вміст каротиноїдів у зябрах, печінці, мантії і нозі молюсків 

може виступати індикатором забруднення водного середовища. 

Спеціальні дослідження впливу солей міді і цинку на ставковика озерного 

Lymnaea stagnalis (Linnaeus, 1758) здійснено Д. А. Вискушенко [44]. 

Ставковик звичайний, крім повсюдного поширення, цікавий тим, що в його 

організм важкі метали надходять через перитентакулярні ділянки і тканини, що ви-

стилають порожнину легенів. Тоді як у гідробіонтів – шляхом дифузії і за рахунок 

адсорбції з навколишнього середовища [44]. 

Дія важких металів у ставковика проявляється спочатку в локальних ушко-

дженнях покривів тіла і порожнини легенів. Потім спостерігаються морфологічні 

зміни легеневого миготливого і шкірного епітелію. В процесі набухання і злущення 

епітеліальних клітин утворюються численні виразки, які обмежують можливості 

шкірного і легеневого дихання молюсків. До того ж, потреба в кисні зростає на 20-

50 % [56]. 
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Акумулювання іонів важких металів у різних органах і тканинах молюсків 

сприяє утворенню комплексних поєднань з білками, що призводить до розвитку па-

тологічних процесів в організмі гідробіонтів. 

Відомо, що на початкових етапах інтоксикації, молюски пристосовуються до 

дії токсичного середовища за рахунок прискорення поведінкових і фізіологічних за-

хисно-пристосувальних реакцій. Так, наприклад, перші ознаки ураження шкірних 

покривів і миготливого епітелію легень зареєстровані у ставковиків вже при концен-

трації у водному середовищі 1 мг/л сульфату міді та 10 мг/л хлориду цинку; великі 

їх виразки – при 10 мг/л як першого, так і другого токсикантів. Причому в розчині 

сульфату міді локальні ушкодження проявляються набагато швидше [44]. 

Таким чином, сульфат міді для ставковика озерного є сильнотоксичною, а 

хлорид цинку – середньотоксичною сполукою [56]. 

Основними формами «поведінки» молюсків в токсичному середовищі є: прис-

корення фізіологічних реакцій, уникнення і, як наслідок, збільшення об’ємів голови 

і ноги. Прагнення молюсків покинути несприятливе для них місцеперебування за-

безпечується за рахунок зростання рухової активності. Це забезпечується наявністю 

нервового зв'язку, що поєднує органи хімічного почуття молюсків (осфрадії) з ко-

люмелярним м'язом і комплексом м'язів ноги, а прискорення фізіологічних реакцій 

призводить до обволікання тіла слизом. Коагуляція слизу обумовлена взаємодією 

іонів металів з білками з утворенням альбумінатів. Зі збільшенням товщини слизо-

вого покриву, сповільнюється дифузія через нього кисню, що супроводжується зни-

женням ефективності шкірного дихання в організмі ставковиків. Кисневе голоду-

вання призводить до часткового переходу молюсків на анаеробний тип дихання. Гі-

поксія веде до збільшення вмісту каротиноїдів. Тобто, в тому випадку, коли захисна 

реакція досягає певної сили, вона сама стає причиною пошкоджень і викликає нову 

форму захисної реакції [44]. 

Виявлено, що у воді, що містить невеликі концентрації сульфатів і хлоридів 

цинку, у ставковиків реєструються перші ознаки позитивного водного балансу, що 
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свідчить про порушення обміну води між їх гемолімфою і тканинами. Розвиток 

слабкої мозаїчної пастозності найбільш яскраво проявляється в області голови і ноги 

(їх об’єм зростає в півтора-два рази). Різке збільшення об'єму голови і ноги, а також 

зниження тонусу колюмелярного м'язу не дозволяють молюскам втягнути їх всере-

дину раковини. Настає реакція випадання, коли набряклі від надлишку накопиченої 

води голова і нога випадають назовні через устя черепашки. Ставковики з набряком 

ноги виявляються повністю знерухомленими. Скупчення рідини в тканинній міжк-

літинній речовині супроводжується значним зниженням еластичності тканин, здав-

ленням лакун і судин кровоносної системи, пошкодженням судинних стінок внаслі-

док збільшення їх порозности, накопиченням у великій кількості продуктів розпаду 

клітин, порушенням тканинного обміну, зниженням і порушенням функцій набряк-

лих органів і тканин, втратою тактильної чутливості. 

При більш високій концентрації голова і нога ставковиків виявляються втяг-

нутими всередину раковини, а края підошви у них стають хвилястими із-за тонічно-

го скорочення певних груп м'язів ноги. Патологічний процес, що розвивається у ста-

вковиків при впливі токсикантів, характеризується фазністю, що є притаманним ін-

шим молюскам і прісноводним гідробіонтам. 

Таким чином, симптомокомплекс отруєння ставковика токсичними речовина-

ми складається з наступних показників: поведінкової реакції уникнення на ранніх 

стадіях інтоксикації; ослизнення тіла; порушення водного балансу (обводнення тка-

нин), що виражається в набряках голови і ноги; випадання голови і ноги через устя 

черепашки; зниження маси тіла і повного зневоднення. В специфіці реагування мо-

люсків на дію токсикантів проявляється звичайна для гідробіонтів фазність: байду-

жість – стимуляція – депресія – загибель [44]. 

У дослідженнях впливу важких металів на регенеративні характеристики ста-

вковика звичайного у водних об̓єктах з різним рівнем радіонуклідного забруднення, 

Т. В. Пінкіна підкреслює, що всі ці фактори викликають значні зміни в статевих клі-
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тинах (порушення гаметогенезу і аномалії гонад) [147]. Під впливом опромінення 

з'являються і морфофункціональні порушення розвитку ембріонів. 

Репродуктивна система ставковика звичайного з зони радіоактивного забруд-

нення чутливіша до токсичного впливу важких металів порівняно з іншими фізіоло-

гічними системами організму, і реагує на нього швидше, ніж у молюсків з умовно 

чистої зони. Вже порогові концентрації токсикантів викликають зміни в статевій си-

стемі гідробіонтів, тому спостерігаються істотні пригнічення її функціонування. За 

динамікою зміни всіх біологічних показників автором робиться висновок про синер-

гізм дії малих доз радіації та невисоких концентрацій хімічних речовин [147]. 

Цікавими для нашої тематики представляються багаторічні дослідження стану 

популяцій Viviparus viviparus (Linnaeus, 1758) річок Приазов'я, проведені О. В. Дег-

тяренко [59]. При цьому особливу увагу було приділено аналізу видового складу 

молюсків малих річок Приазов'я, виявлена специфіка водойм регіону і особливості 

формування в них малакофауни, досліджено чисельність і акваторіальний розподіл 

лужанки живородящої. Автором відзначено, що зміна гідрологічного і гідрохімічно-

го режимів річок Приазов'я та сезонні коливання рН обумовлені впливом Азовсько-

го моря, високою температурою повітря з інтенсивним випаровуванням і засолен-

ням річок. Найбільш сприятливим для лужанки, згідно з дослідженнями О. В. Дег-

тяренко, є ділянки в середній і нижній течії ріки Молочної. На території Приазов'я 

V. viviparus мешкає тільки в річці Молочній. Протягом вегетаційного періоду спос-

терігаються два піки зростання біомаси (червень, жовтень), тоді як чисельність по-

пуляції змінюється рівномірно. Статеве співвідношення близьке до 1:1 простежуєть-

ся в середній частині річки Молочної, що дозволяє характеризувати її як найбільш 

стабільну. Характерно, що таке ж співвідношення особин популяції лужанки спос-

терігалося в цьому регіоні і в 50-х, і в 70-х роках [59]. 

Таким чином, узагальнюючи особливості реагування гідробіонтів на забруд-

нення навколишнього середовища, можно констатувати, що:  
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- у процесі реагування молюсків на дію токсикантів проявляється фазність 

(байдужість – стимуляція – депресія – загибель), яка не є видоспецифічною озна-

кою; 

- симптомокомплекс реагування молюсків на вплив забруднюючих речовин 

складається з таких показників: поведінкова реакція уникнення; набряки голови і 

ноги, внаслідок порушення водного балансу і гіпоксії; втрата тактильної чутливості, 

зниження маси тіла і повне зневоднення; 

- збільшення вмісту каротиноїдів, ослизнення тіла, випадання голови і ноги, 

хвилясті краї підошви прісноводних молюсків виступають морфологічними ознака-

ми, які можуть бути використані при індикації забруднення водних об'єктів; 

- локальні пошкодження покривів тіла молюсків виникають вже при малих 

концентраціях сульфатів і хлоридів; 

- зниження репродуктивної функції молюсків обумовлено синергетичним 

впливом малих концентрацій важких металів та радіонуклідів, що може бути вико-

ристано при розробці методів біоіндикації забруднення поверхневих вод міста. 

1.4. Ліхеноіндикація аеротехногенного забруднення міста 

Відомо, що атмосферне повітря є найбільш рухливим компонентом урбосис-

теми, який постійно піддається зміні. Повітряне середовище дуже мобільне, вміст у 

ньому того чи іншого забруднювача може неодноразово змінюватися протягом кіль-

кох годин. Навіть на ділянці з вельми інтенсивним забрудненням, вміст його окре-

мих компонентів в залежності від метеоумов періодично знижується до нормально-

го рівня. Навпаки, на ділянках, де викиди незначні, може спостерігатися переви-

щення ГДК забруднювачів, що пов'язано з переміщенням повітряних мас із забруд-

нених територій міста. 

Виходячи з вищевказаного, в сучасних дослідженнях під час оцінки стану по-

вітря урбосистеми, як правило, використовують метод ліхеноіндикації. Це обумов-

лено тим, що багато видів лишайників чутливі не тільки до викидів автотранспорту, 
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але й до відносно низьких концентрацій таких промислових аерополютантів як діок-

сид сірки, оксиди азоту, озон і фториди. До того ж, видовий склад і велика кількість 

епіфітних лишайників багато в чому залежать від зміни складу атмосферного повіт-

ря [4; 5; 30; 64; 67; 70; 130; 197; 241]. 

На думку ряду дослідників, епіфітні лишайники здатні акумулювати важкі ме-

тали та інші полютанти. Візуальними проявами чутливості епіфітних лишайників до 

аеротехногенного забруднення урбосистеми виступають: зміна забарвлення і мор-

фологічної структури таломів, деградація видового складу, значне скорочення площі 

проективного покриття ліхенофлори, аж до її повного зникнення [4-7; 11; 31; 45; 70; 

83; 95; 120; 153; 244; 263; 268]. 

Значна перевага методу ліхеноіндикації, порівняно з фізико-хімічними аналі-

тичними методами, полягає і в тому, що в короткий термін можна оцінити стан по-

вітряного середовища без застосування дорогих приладів. Крім того, завдяки пов-

сюдному поширенню і тривалому вегетаційному періоду, лишайники є універсаль-

ними біоіндикаторами аеротехногенного забруднення навколишнього середовища. 

Однак застосування традиційних методів ліхеноіндикації, що апелюють до ви-

явлення специфічної реакції лишайників на вплив антропогенних чинників, найчас-

тіше пов'язане з пошуком екологічно благополучної контрольної ділянки на терито-

рії міста, що іноді вкрай важко. Тому, виникає необхідність пошуку й апробації оп-

тимальних методів ліхеноіндикації, які найбільш адекватно відображають екологіч-

ний стан міської території. 

В дослідженнях зарубіжних екологів розглянуто загальні тенденції, характерні 

для ліхенофлори міських територій. Це – зменшення зустрічаємості окремих видів 

епіфітних лишайників при збільшенні аеротехногенного забруднення, яке простежу-

ється в морфологічних змінах слоєвищ, у фізіологічних коливаннях інтенсивності 

фотосинтезу [13; 30; 31; 120; 169; 244; 263; 268]. 

Так, М. О. Сіонова [169], оцінюючи екологічний стан атмосферного повітря 

міста Краснодара, вказує на формування «лишайникових зон» у функціонально різ-
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них ділянках міста. Індикаторна роль лишайників, найбільш чутливих до антропо-

генного забруднення, різко зростає, так як збільшення концентрації аерополютантів 

не викликає миттєвої зміни компонентів урбосистем. В таких випадках вже за видо-

вим складом ліхенофлори можна проводити якісну діагностику впливу аеротехно-

генного забруднення на динаміку урбосистеми [169]. 

На доцільність використання лишайників як біоіндикаторів при оцінці стану 

міської території вказує ряд досліджень. При цьому акцент робиться на хімічному 

складі слоєвищ, просторово-часових змінах поширення епіфітної ліхенофлори і по-

казниках її життєвості [7; 45; 64; 70; 120; 169; 190]. 

В фундаментальному дослідженні ліхенобіоти, початому Л. Г. Бязровим, 

представлені дані про тимчасову зміну видового складу епіфітів в різних функціо-

нальних зонах міста, а також описано види, які є найбільш типовими в урбосистемі 

[30; 31]. 

Згідно з результатами дослідження, найбільш часто зустрічаються у межах мі-

ської території такі види: накипні – Lecanora hagenii (Ach.) Ach., 1810, 

Scoliciosporum chlorococcum (Stenh.) Vezda, Candelariella vitelline (Ehrh.) Müll.Arg., 

1894, Caloplaca cerina (Hedw) Th. Fr., листуваті – Xanthoria parietina (L.) Th. Fr., 

1860, Physcia stellaris (L.) Nyl., 1856, Physcia adscendens M Sutcliffe, Phaeophyscia 

orbicularis (Neck.) Moberg, 1977, Phaeophyscia sciastra (Ach.) Moberg, 1977, Parmelia 

sulcata T. Tayl., 1836. Зазначені види найбільш адаптовані до умов міського середо-

вища, тому можуть успішно застосовуватися задля моніторингу його екологічного 

стану [30]. 

Деякі способи застосування ліхенофлори в біоіндикаційній оцінці аеротехно-

генного забруднення базуються на картографуванні поширення окремих видів-

індикаторів, де виділяються ступінь проективного покриття субстрату, наявність 

морфологічних змін та ін. Крім того, застосовують індекси, які враховують кількіс-

ну і якісну оцінку видів, що зустрічаються в пунктах спостереження. 
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Інші методи ґрунтуються на порівнянні видового складу ліхенобіоти на забру-

дненій та контрольній, умовно «чистій» території. Крім того, може проводитися по-

рівняльний аналіз видового складу лишайників з результатами попередніх дослі-

джень [30]. 

За даними зарубіжних авторів, останнім часом відмічається швидке заселення 

ділянок міської території нітрофільними лишайниками, які виникають внаслідок 

зниження рівня забруднення діоксидом сірки. Окремі результати вказують на те, що 

має місце взаємозв'язок між зниженням видового різноманіття епіфітів і збільшен-

ням рівня аеротехногенного забруднення [268]. 

При ліхеноіндикаційній оцінці міської території також враховується наявність 

органів розмноження (апотеціїв, ізидіїв); відношення видів до величини pH субстра-

ту (ацидофільні, нітрофільні); відношення виду до водного режиму і освітленості; 

відношення виду до багатства субстрату елементами живлення; відношення виду до 

ступеня аеротехногенного забруднення міста (токсикофобність, токсикотолерант-

ність) [30; 31; 70; 244]. 

За результатами спеціальних ліхенологічних досліджень парків на півдні Ук-

раїни, А. С. Аверчуком і С. П. Жуковим встановлений видовий склад ліхенофлори, 

визначено найбільш поширені види: X. parietina, Pleurosticta acetabulum (Neck.) Elix 

et Lumbsch, 1988, C. vitelline, 1894, Lecanora saligna (Schrad.) Zahlbr, 1928. Незначне 

видове різноманіття ліхенофлори пояснюється дослідниками високим «антропоген-

ним і техногенним пресингом» на рекреаційні території, а також наявністю поблизу 

парків діючих промислових об'єктів, автомобільних і залізних доріг [5]. 

Відповідно робочій схемі екоморф рослин О. Л. Бельгарда [19], оптимізованої 

для фітоіндикації екотопів і біотопів, на досліджуваній території парків переважа-

ють ацидофіти (по реакції рН субстрату), геліофіти (освітленості), ксерофіти (по 

адаптації до водного режиму). Зважаючи на те, що найбільшу кількість видів ли-

шайників по відношенню до субстрату представляє група епіфітів, доцільно при 
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проведенні біоіндикаційної оцінки урбосистеми використовувати її в якості маркера 

екологічного стану міської території [19]. 

Оцінюючи стан атмосферного повітря міста, С. Я. Кондратюк [95] виділив де-

кілька груп епіфітних лишайників, які відрізняються аналогічною чутливістю до ае-

ротехногенного забруднення і своєрідним поширенням на території міста [95; 241; 

242]. Так, найбільш чутливі до атмосферного забруднення кущисті лишайники – 

представники родів Ramalina, Evernia та ін. Найчастіше вони зустрічаються у парко-

вих зонах на околицях міст.  

Другу групу сильно та середньо чутливих видів до аеротехногенного забруд-

нення складають листуваті лишайники родини Parmeliaceae (P. acetabulum, 

Hypogymnia physodes (L.) Nyl., 1896 тощо). Найбільше видове різноманіття цієї гру-

пи, як правило, спостерігається на околицях міста. У центральних та забруднених 

промислових районах зустрічаються поодинокі слані окремих видів-епіфітів.  

Третю групу епіфітних лишайників складають види, стійкі до аеротехногенно-

го забруднення. Так, L. hagenii, P. orbicularis, X. parietina зазвичай рівномірно по-

ширені по всій території міста на еутрофікованій корі форофітів вуличних наса-

джень. 

Четверту групу складають токситолерантні види лишайників, наприклад, 

Lecanora conizaeoides Nyl. ex Cromb та S. chlorococcum. Вказані епіфіти вважаються 

авторами індикаторами кислотного забруднення атмосферного повітря – вони по-

ширені на значній території міста. Крім того, дослідники наголошують, що поши-

рення даної групи на деревах вуличних насаджень співпадає з високими концентра-

ціями сірчистого ангідриду та фтористого водню в атмосферному повітрі. 

Щодо частоти трапляння та проективного покриття епіфітних лишайників, то 

кущисті епіфіти першої групи та листуваті лишайники другої групи відрізняються 

найвищими значеннями вказаних показників лише на окраїнах міста. Представники 

третьої групи – індикатори пилового забруднення – поширені у районах міста з ін-
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тенсивним рухом автотранспорту. Епіфітні лишайники четвертої групи зустрічають-

ся на форофітах, що зростають у найзабрудненіших районах міста [95]. 

У дослідженнях рівню забрудненості суходольних біогеоценозів Д. Д. Ганжа 

[45] зазначив, що головним критерієм діагностичної оцінки їх стану виступає сту-

пінь аномальних пошкоджень індикаційних параметрів, в якості яких можуть висту-

пати фізичні, хімічні та біологічні показники, важливі для визначення рівню безпеки 

довкілля. Автор підкреслює значення методів комплексної індикації біогеоценозів 

для визначення рівня забрудненості урбосистеми [45].  

За результатами індикаційно-діагностичної оцінки міста Мелітополь визначе-

но, що на якість атмосфери міста впливають важкі метали та пил. Водночас, Cu, Cr, 

Pb, Zn утворюють зони геохімічних аномалій ґрунтів та повітря. Процес дефляції в 

умовах міста – важливий чинник забруднення території, дія якого підсилюється ро-

зораністю, недостатнім озелененням, посушливим кліматом та сильними вітрами. 

Встановлено, що техногенні полютанти також значно впливають на якість повітря 

міста [45].  

Разом з тим, ліхеноіндикаційна оцінка стану урбосистеми проводилась дослі-

дником лише в окремих функціональних зонах міста, без урахування його структур-

но-функціональної організації. Також не були враховані групи епіфітних лишайни-

ків з різним ступенем чутливості до аеротехногенного забруднення, їх «екоморфний 

статус» (за реакцією рН субстрату, освітленістю, адаптацією до водного режиму). 

Внаслідок цього актуальним залишається пошук методики, яка б могла забез-

печити єдність вимірювань, за допомогою яких можна було б зіставляти результати 

індикаційно-діагностичної оцінки урбанізованих територій [11; 12; 67]. 

Все вищесказане зумовило актуальність вивчення показника життєвості ліхе-

нофлори міста Мелітополь, а також можливостей використання епіфітної ліхенобіо-

ти для біоіндикаційної оцінки аеротехногенного забруднення. 

Таким чином, різні групи епіфітної ліхенобіоти виступають індикаторами сту-

пеня аеротехногенного забруднення урбосистеми. Морфологічними проявами чут-
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ливості епіфітних лишайників до аеротехногенного забруднення урбосистеми ви-

ступають: зміна забарвлення і структури таломів, деградація видового складу, ско-

рочення площі проективного покриття. При біоіндикаційній оцінці стану атмосфер-

ного повітря враховують екоморфний статус обраного біооб’єкту. 

Таким чином, в процесі здійснення екотоксикологічної оцінки стану урбосис-

тем, враховують наступне:  

- об’єктом проведення екотоксикологічної оцінки виступає урбосистема; 

- усі основні компоненти урбосистеми мають певну структурно-

функціональну організацію, де основними структурними елементами виступають 

адміністративні одиниці міської території – райони. Промислові, селітебні та рекре-

аційниі зони розглядаються як функціональні елементи урбосистеми. 

- екотоксикологічна оцінка урбосистем включає обмежену кількість показни-

ків, які адекватно відображають стан ґрунтів, повітря й поверхневих водотоків місь-

кої території; 

- на основі обраних показників розраховуються комплексні індекси забруд-

нення поверхневих вод, ґрунтів і повітря міської території. 
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РОЗДІЛ 2 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНИХ УМОВ ТА ОСНОВНИХ  

ДЖЕРЕЛ ЗАБРУДНЕННЯ М. МЕЛІТОПОЛЬ 

2.1. Рельєф та географічне розташування 

Мелітополь (46°50′00″ п. ш. 35°22′00″ с. д. / 46.833333° п. ш. 35.366667° с. д. 

(G) (O) (Я)) – це велике, промислово розвинене місто обласного значення на півдні 

Запорізької області. Загальна площа – 49,66 км². За фізико-географічним положен-

ням місто розташоване на південному заході Східноєвропейскої рівнини на межі се-

редньо-степової та сухостепової підзон степової зони [3; 4].  

Територія міста розподіляється на дві частини: низовинно-долинну (південно-

східна частина міста) та височинно-вододільну (північно-західна частина міста) з рі-

зницею висот до 30 метрів [19].   

Частина території міста належить до Причорноморсько-Приазовської сухо-

степової провінції, Присивасько-Приазовської області. В її ландшафтній структурі 

переважають рівнинно-подові райони з південними солонцюватими чорноземами, 

темно-каштановими ґрунтами, ерозійно-балковими місцевостями [18; 19; 20; 21]. 

Для рельєфу міста в складі Причорноморської середньо-степової провінції, 

Дніпровсько-Молочанської низовинної області є характерними рівнинно-подові 

райони, які охоплюють долинно-схилові, ерозійно-балкові, рівнинно-межирічні 

природно-територіальні комплекси з дерновими, переважно оглеєними піщаними і 

супіщаними ґрунтами зі слабо гумусованими пісками. Територія міста розташована 

в межах Причорноморської низовини. Її поверхня представляє слаборозчленовану 

плоску низовинну рівнину, яка на півночі та півдні межує із Азовським морем. На 

північному сході знаходяться відроги Приазовської височини, яка являє собою крис-

талічний щит, сформований стародавніми гранітами і гнейсами [1; 3; 18; 19; 20].  

У тектонічному відношенні територія міста розташована в межах південно-

східної частини Українського щита та прилеглої до нього з південного заходу При-
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чорноморської низовини. Південні схили щита занурюються під товщу мезозойсько-

кайназойських осадових порід (у деяких районах міста осадові відклади досягають 

потужності більш 500 метрів). Означені осадові породи простежуються у найбіль-

шій потужності в Причорноморській низовині, тоді як у межах щита вони заповню-

ють невеличкі западини депресій. Серед них розвинуті крейдові відклади, які вихо-

дять на поверхню у лівих притоках річки Молочної [3; 5; 17; 18; 19].  

Палеоген-неогенові породи в межах Мелітополя покривають чохол четвер-

тинних континентальних, а на крайнім півдні – морських відкладів. Найбільш по-

ширеними серед континентальних порід є лесовидні та лесові відклади. Територію 

Мелітополя покривають неогенові відклади, сформовані давніми внутрішніми і по-

лувнутрішніми водними басейнами. Відкладення внутрішніх басейнів являють со-

бою морський грубозернистий пісок, а полувнутрішніх – вапняк [14; 18]. 

У верхів'ях річки Молочної розташовані відкладення граніту, а по всій терито-

рії Мелітополя залягають глини, піски і вапняки. Геологічна будова давніх річкових 

терас складається з алювіальних відкладів, суглинків, вапняків, пісковикових глин, 

які на південь поглиблюються і йдуть під дно Азовського моря [3; 16]. 

2.2. Гідрографічна мережа 

Найбільшим гідрографічним об’єктом вважається річка Молочна довжиною 

197 кілометрів та площею басейну 3450 км2. За формою долина Молочної нагадує 

трапецію, ширина якої в середньому складає 4 кілометри. Схили долини річки – 

асиметричні. Правий – крутий, до 60 метрів завдовжки, лівий – пологий, терасова-

ний. На лівому березі в рельєфі простежуються декілька надзаплавних терас. Висота 

першох від 3 до 12 метрів, другої – від 8 до 12 м. Третя тераса цільною смугою про-

стягається по лівому березі долини [16].  

Ріка Молочна знаходиться в критичному стані. Багато в чому це обумовлено 

неконтрольованим розорюванням берегів, викидами стічних вод. Негативний вплив 

на стан річки спричинила зміна її русла, що обумовило перетворення повноводної 



76 

 

 

гідрологічної системи до забрудненої водойми. Це призводить до розростання оче-

рету та інтенсивного розмноження водоростей, що викликає «цвітіння води» та 

евтрофікацію водотоку. Русло ріки Молочної суттєво змінено антропогенною діяль-

ністю, частково каналізоване. На кожні 20 км річки зустрічаються ставки. Вода – 

слабо прозора, мутна, місцями з болотним запахом. Шар мулу – до 40 см, постійно 

зростає. На лівому та правому березі зустрічаються металічні, пластикові та інші 

предмети неприродного походження. На окремих ділянках береги розорані, підда-

ються інтенсивному розмиванню, природна рослинність (дерева, кущі, трав’яний 

покрив) значною мірою деградована, що пов’язано із випасом скота [11]. 

Влітку температура води значно вища за температуру повітря. Іхтіофауна 

представлена кількома видами, серед яких зустрічаються карась, лин, щука, красно-

перка з переважанням виду окунь сонячний. З водяної рослинності зустрічаються 3-

5 видів, найчастіше – очерет звичайний, а також нитчасті водорості. Спостерігається 

високий рівень рекреаційного навантаження, розорення окремих ділянок, система-

тичний випас худоби та інша господарська діяльність. Наявні прямі стоки із труб 

промислових підприємств і комунальних служб [11]. 

У річку Молочну впадають два струмки – Піщаний та Кізіярський.  

Кізіярський струмок – права притока річки, який протікає через Кізіярську ба-

лку. Починається струмок між вулицями Сопіна та Осипенко, звідкіля прямує на пі-

вдень, а потім – на схід. Місце впадання у Молочну річку знаходиться на околиці 

міста, між Бердянським мостом на вулиці Дзержинського (Інтеркультурній) та ву-

лицею Комсомольською (М. Батракової). Уздовж правого берега струмка проходять 

вулиці Сопіна, Фрунзе (Гетьмана Сагайдачного), Луначарського (Покровської), 

вздовж лівого берега – вулиці Осипенко, Силікатна і Селянська, 1-й і 2-й Силікатні 

провулки. Значну площу прибережної території займають городи приватного секто-

ра. Через струмок перекинуто 5 мостів: 2 автомобільних – по проспекту 50-річчя 

Перемоги та вулиці Карла Лібкнехта (О. Довженко) та 3 пішоходних стежки – між 
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вулицями Героїв Сталінграда та Сопіна, Карла Маркса (М. Грушевського) і Селян-

ською, в районі Балковського провулка [3; 12; 16]. 

Внаслідок великого скупчення промислових та побутових відходів русло 

струмка доводиться регулярно очищати від очерету та сміття, щоб уникнути пове-

ней після танення снігу. Для боротьби з підтопленням ґрунтовими водами, на окре-

мих ділянках його русло поглиблюється на 2 м. 

Піщаний струмок – права притока ріки Молочної, який починається у районі 

Авіамістечка і прямує із північно-західної частини міста на південно-схід. Місце 

впадання струмка у річку Молочну знаходиться на вулиці Річна. Струмок пересіка-

ють 20 мостів, з них 1 – залізничний, розташований біля провулка Залізничного. 

Вздовж правого берега струмка простягаються вулиці Лесі Українки, Берегова, про-

вулок Панаса Мирного, вул. Калініна (М. Оратовського). Уздовж лівого берега про-

ходять вулиці Ватутіна та вулиця Дружби. Пересікають струмок вулиці: Франко, 

Орджонікідзе (Виноградна), Куйбишева (Академіка Корольова), Молодіжна, Воро-

шилова (Будівнича), Крупська (І. Олексіїва), Невського, пр-т Б. Хмельницького, 

провулок Бадигіна. На північному заході уздовж лівого берега струмка простягаєть-

ся велика промислова зона, де сконцентровано основні підприємства міста [3; 12; 

16]. 

2.3. Клімат 

У Мелітополі переважає помірно-континентальний клімат, який характеризу-

ється жарким посушливим літом з частою повторюваністю посух і суховіїв, віднос-

но холодною малосніжною зимою. Середньорічна температура повітря становить + 

9,4° С. Середня температура повітря самого холодного місяця (січень) коливається 

від – 3,5° С до - 4,5° С, найтеплішого - (липень) від 22,5° С до 27,6° С. Середня річна 

кількість опадів 400 – 450 мм. Найбільша кількість опадів припадає на період з тра-

вня по липень, найменша – спостерігається в березні-квітні. Із загальної суми опадів 

137 мм випадає в холодний період, 240 мм – в теплий. На рідкі опади припадає в се-
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редньому 80 %, на тверді – 7 %, на інші – 13 %. В середньому за рік спостерігається 

51 одна доба з туманами. В зимові місяці приблизно – 7-9 діб, інші – в теплий період 

року. Середня кількість діб з хуртовинами – приблизно 6, а максимальна – 25. Випа-

дання опадів відрізняється нерівномірністю і значними коливаннями їх кількості 

[13; 22]. 

Відмічено переважання північно-східних вітрів. Влітку превалює антицикло-

нальна погода, коли потоки повітря спрямовані від центру до периферії міста. Таким 

чином, шкідливі полютанти не накопичуються в одному місці, а розсіюються в ат-

мосфері. Безморозний період триває до 185 днів. На території краю чітко виражені 

чотири пори року. Весна починається в першій декаді березня, температура повітря 

становить близько 0°С. Характерною особливістю даного сезону року є інтенсивне 

наростання температур. Вже в третій декаді квітня спостерігається середньодобова 

температура +10 ° С. Навесні часто виникають суховії та пилові бурі, а іноді повер-

таються холоди в результаті вторгнення повітряних мас з Арктики та Східної Сибі-

ри [13; 22; 23]. 

Тривалість літа в Мелітополі становить до 140 днів. В цей час кількість ясних і 

сонячних днів збільшується, а інтенсивність сонячної радіації досягає максимуму. 

Спостерігаються короткочасні зливи та грози. Зазвичай, літо – жарке і посушливе, 

супроводжується суховіями. Воно характеризується малохмарною ясною погодою. 

У третій декаді вересня температура знижується, починається осінь. Одночас-

но з пониженням температури повітря погода нестійка, що викликано зменшенням 

величини сонячної радіації і посиленням фронтальних процесів.  

Коли настає зима, стійка середньодобова температура повітря опускається 

нижче нуля. Триває вона від 64 до 70 днів. Зимовий період, під впливом атлантич-

них і середземноморських циклонів, відрізняється переважанням хмарної погоди і 

великою кількістю днів з опадами. У холодні зими температура нерідко опускається 

до -20° С і нижче. Абсолютний мінімум досягає -33° С. Проте морозна погода не-

стійка і часто змінюється потеплінням, що зазвичай супроводжується мокрими опа-
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дами та ожеледицею. Під час відлиги сніговий покрив сходить, часом викликаючи 

повені та підтоплення населених пунктів. Зимовий період складає від 20 до 60 днів. 

Висота снігового покрову незначна, і коливається від 5 до 10-15 сантиметрів [13; 22; 

23]. 

2.4. Райони Мелітополя та джерела їх забруднення 

Чіткого адміністративного поділу міста Мелітополя на райони не існує, хоча 

за багатьма частинами міста закріплені історичні назви: Центр, Мікрорайон, Новий 

Мелітополь, Кірова (Г. України), Юр'ївка, Піщане, Кізіяр, Червона гірка, Круча, Лі-

сопарк, Північний переїзд, Авіамістечко, Південний переїзд.  

Центр обмежується вулицями Гетьмана Сагайдачного, Петра Дорошенка, 

Шмідта, Гречеською та Невського, та охоплює район вулиці Грушевського і проспе-

кту Богдана Хмельницького [3; 12; 15]. 

Мікрорайон представлений багатоповерховим житловим масивом в районі 

проспекту 50-річчя Перемоги та вулиці Ломоносова. 

Межі Нового Мелітополя поширюються від житлового масиву в районі вулиці 

Інтеркультурна до приватного сектору на південь від неї. Від міста район відокрем-

люється залізничною колією. 

Район Героїв України представлений багатоповерховим житловим масивом на 

вулиці з однойменною назвою. 

Юріївка (Раскова) представлена приватним сектором на півночі від Нового 

Мелітополя, між вулицею Інтеркультурна і залізницею. 

Район Піщане розташований на півдні Мелітополя, навколо вулиці Бєлякова. 

Кізіяр представлений приватним сектором вздовж Кізіярського струмка. 

Червона Гірка – район вулиці О. Довженко. 

Круча – район вулиці Пушкіна, що починається від Лісопарку та простягаєть-

ся вздовж долини р. Молочної. 
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Рекреаційною зоною міста вважається Лісопарк, який розташовується на пів-

нічно-східній околиці міста. 

Північний Переїзд – охоплює район залізниці та західну частину вулиці Чка-

лова. За Північним Переїздом розташовується зона житлового масиву – Авіамістеч-

ко.  

Південний Переїзд вважаєтсья важливим індустріальним районом на перетині 

залізниці та Каховського шосе [3; 12; 15]. 

Екстенсивне природокористування, яке виникло внаслідок незбалансованого 

розвитку господарського комплексу, а також відсутності чіткої системи контролю, 

призвело до різкого погіршення стану складових компонентів уробсистеми. 

Основними полютантами міста Мелітополя виступають біофільні метали – 

хром, свинець, ванадій, мідь, цинк, кадмій [9; 10].  

У північно-західній частині міста (район вулиць Дзержинського (Інтеркульту-

рна) – Будівельної – Малюги) та в житлових кварталах концентрація хрому значно 

перевищує ГДК. Основний забруднювач цього району – завод тракторних гідроагре-

гатів і МеМЗ. Інший великий осередок забруднення хромом – у нижній частини міс-

та вздовж долини річки Молочної.  

Потужний осередок міді – Піщана балка у верхній частині міста, між вулиця-

ми Дзержинського (Інтеркультурна) та Кірова (Героїв України), вулиці Леніна (Ге-

тьманська), Пахомова та Красногорська. Вміст міді в житлових осередках у 5-10 ра-

зів вище ГДК. Забруднювач – промислові підприємства [6; 8; 9]. 

Свінцова аномалія включає три осередки забруднення. Перша охоплює части-

ну проспекту Б. Хмельницького від його початку до міської лікарні, і нижню части-

ну міста, між вулицями Леніна (Гетьманська) і Пушкіна. Другий осередок простяга-

ється вздовж вулиці Невського. Третя пляма – між Каховським шосе і залізницею. 

Джерела – вихлопні гази автотранспорту та промислові підприємства [6; 8; 9]. 

Також великим джерелом забруднення є недостатньо очищені стоки, що ски-

даються підприємствами переважно у річку Молочну, балку Піщана і Кізіярська. 
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Джерелами забруднення деяких районів виступають викиди транспорту, підпри-

ємств, а також приватні будинки з переважанням пічного опалення [6; 8; 9]. 

Основна шкода підприємств міста полягає в тому, що більшість з них знахо-

дяться поблизу житлових кварталів. Лише деякі з них мають відповідні санітарно-

захисні зони. У більшості випадків одразу за парканом заводу або фабрики почина-

ються житлові квартали, що піддаються забрудненням. 

Забруднювачі, які надходять з підприємств: сажа, пил неорганічна, окисли ву-

глецю, азоту, сірчистий ангідрид і шум. Причому 70 % забруднення міста припадає 

на транспорт, вихлопні гази якого складають продукти повного і неповного згорян-

ня палива автомобілів. В результаті в повітря надходить понад 200 токсичних речо-

вин [7]. 

Мелітополь є одним з важливих транспортних вузлів півдня України. Місто 

знаходиться на перетині автомобільних доріг міжнародного значення М-18 «Харків 

– Сімферополь» і М-14 «Одеса – Мелітополь – Новоазовськ». У місті проходить і 

дорога територіального значення Т-0401 «Дніпропетровськ – Гуляйполе-Токмак – 

Мелітополь» [3; 17].  

Автодорога М-18 загальною протяжністю 682,6 км перетинає Харківську, 

Дніпропетровську, Запорізьку та Херсонську області. Вона входить до складу євро-

пейського автомаршруту E 105. Автострада M 14 загальною протяжністю 624,3 км 

(частина європейського автомаршруту E 58) проходить через Одеську, Миколаївсь-

ку, Херсонську, Запорізьку та Донецьку області [3; 4; 17]. 

У місті розташована залізнична станція. Міський транспорт представлений 34 

автобусними маршрутами. Через мелітопольський автовокзал № 1 проходять міжмі-

ські маршрути, що з'єднують місто з більшістю регіонів України, Молдовою та ін-

шими країнами. Від автостанції № 2 відходять приміські автобуси в районні населе-

ні пункти [3].  

Виробничий потенціал Мелітополя представлений машинобудуванням, харчо-

вою і легкою промисловістю. В місті налічується 78 промислових об’єктів, діяль-
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ність яких негативно впливає на стан навколишнього середовища і становить під-

вищену екологічну небезпеку для біоти та здоров’я населення [3]. 

На основі локалізації стаціонарних джерел забруднення можна виділити декі-

лька функціональних промислових зон – Новий Мелітополь, Кізіяр, райони заводу 

«Рефма» та Каховського шосе. 

В районі Нового Мелітополя сконцентровані підприємства машинобудування 

та харчової промисловості – джерела пилу, важких металів, діоксидів азоту, сірки, 

чадного газу та інших шкідливих речовин. Це – ПАТ Гідросила МЗТГ, Гідросила 

ТЕТІС, ДП «Гідромаш», ТОВ «БІОЛ», Термоліт. На прилеглій вулиці Кірова (Героїв 

України) розташований ПАТ «Мелітопольський компресор» та ПАТ «М'ясокомбі-

нат». Основна продукція, що випускається підприємствами ПАТ Гідросила МЗТГ і 

Гідросила ТЕТІС – насоси, гідророзподільники, гідроциліндри з низьковуглецевої 

сталі і модифікованого чавуну для гідросистем тракторів, сільськогосподарських 

машин та іншої техніки. Крім того, на заводах виготовляються аксіально-поршневі 

машини і гідромотори, здійснюється гальванічне покриття металевих виробів – хро-

мування, цинкування, свинцювання, кадміювання, міднення, нікелювання [3; 10; 

12]. 

Мелітопольський завод «Гідромаш» – джерело забруднення міста пилом, чад-

ним газом, двоокисом сірки та азоту. На підприємстві здійснюється виробництво те-

лескопічних автопідйомників, виливків з алюмінієвих сплавів, кольорове лиття. 

ТОВ «БІОЛ» спеціалізується на виготовленні литого алюмінієвого і чавунного 

посуду, виробів з антіпригарним покриттям. При цьому алюмінієва основа покрива-

ється політетрафторетіленом, який при нагріванні виділяє небезпечні хімічні речо-

вини – перфлуорохімікати. При виробництві антіпригарних покриттів утворюється 

перфтороктанова кислота, яка вважається найсильнішим канцерогеном [3; 10; 12]. 

На підприємстві «Термоліт» здійснюється виробництво промислового і індук-

ційного обладнання для нагрівання і плавки металів. У тигельних плавильних елект-

ропечах виплавляють сталь, чавун, мідь, алюміній і магній. 
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ПАТ «Мелітопольський компресор» – джерело чадного газу і органічних спо-

лук. Підприємство спеціалізується на виготовленні підшипників, вакуумних насосів, 

компресорів для нафтогазовидобувної галузі, за допомогою яких проводиться комп-

римірування парів нафтопродуктів, а також виливків з легованого і високоміцного 

чавуну. Останні застосовують для виробництва компресорного, млинового, автомо-

більного та гірничо-шахтного устаткування. 

ПАТ «Мелітопольський м'ясокомбінат» спричиняє негативний вплив на сере-

довище, насамперед, на атмосферне повітря. Основні джерела – вентиляційні вики-

ди котельної та цеху технічних фабрикатів, в яких містяться одоранти, оксиди сірки, 

вуглецю, азоту, аміак, фенол, сажа. При роботі підприємства споживається велика 

кількість води, яка в процесі використання забруднюється і повертається у вигляді 

стічних вод. Основні полютанти – органічні речовини тваринного походження (жи-

ри, білки), стоки шкуро-консервіровочного цеху (мінеральні речовини), миючі засо-

би, патогенні мікроорганізми, зважені частки [3; 10; 12]. 

На екологічний стан району Кізіяр значно впливають підприємства, розташо-

вані поблизу даної функціональної зони – ТОВ «МелМашКом», ВАТ «Мелітополь-

ський олійноекстракційний завод» (ММЕЗ), ПП «Мелітопольський цегельний за-

вод», ТДВ «Мелітопольмеблі», ТОВ «Мелітопольські теплові мережі», КП «Водо-

канал». 

Основною продукцією підприємства ТОВ «МелМашКом» є різьбофрезерні 

напівавтомати, токарно-револьверні пруткові автомати, верстати для грубого сверд-

ління. Специфіка виробництва проявляється в постійному використанні гартівних 

електропечей і важких металів для виготовлення гальванічних покриттів (хромуван-

ня, фосфатування, кадміювання) [3]. 

ВАТ «Мелітопольський олійноекстракційний завод» спеціалізується на виро-

бництві харчового (форпресового), технічного (екстракційного) масел, а також шро-

ту. Екстракційна олія виступає сировиною для виробництва лаків і фарб, шрот йде 

на корм птиці та худобі. Основні екотоксиканти підприємства – пил, двоокис азоту, 
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чадний газ, двоокис сірки, бенз(а)пірен. До організованих джерел забруднення про-

мислового об'єкта відноситься котел, оснащений трубою. У ході діяльності підпри-

ємства утворюються відходи і від допоміжного виробництва – відпрацьованої рос-

линної олії, несортованого сміття від побутових приміщень, соняшникового луш-

пиння і макухи. 

ПП «Мелітопольський цегельний завод» та ТОВ «Мелітопольмеблі» – стаціо-

нарні джерела викидів аерополютантів та забруднюючих речовин у навколишнє се-

редовище. При фанеруванні деревних масивів шпоном застосовують клейові матері-

али, які містять смоли і виступають джерелами парів формальдегіду, фенолу, епіх-

лоргідріну та аміаку. Ароматичні вуглеводні, ефіри, спирти та інші леткі сполуки 

утворюються при обробці деталей меблів лаками і фарбами. При поліруванні і шлі-

фуванні поверхонь виробів полірувальною пастою утворюються окис алюмінію, су-

міш лакового і абразивного пилу [3; 10]. 

При виробництві керамічної, силікатної і бетонної цегли, газо- і керамічних 

блоків утворюються крупно- і дрібнодисперсні частки пилу. Викид аерополютантів 

здійснюється за допомогою витяжних труб і через вихлопні отвори очисних споруд. 

Однак при цьому спостерігаються неорганізовані викиди забруднюючих речовин 

через віконні фрамуги, двері і нещільно прилеглі конструкції. 

ТОВ «Мелітопольські теплові мережі» обслуговує ряд котелень, розташова-

них у безпосередній близькості до житлових масивів (Мікрорайон, Новий Меліто-

поль, вул. Героїв Сталінграда, Луначарського (Покровської), які є джерелами чадно-

го газу, двоокисів азоту і сірки, неорганічного пилу. Крім того, в димових газах міс-

тяться зола і оксиди ванадію. Основні відходи виробництва – двоокис вуглецю і па-

ри води – поступають в атмосферу, включаються у природні цикли і поглинаються 

рослинністю, перевищуючи її регенераційні можливості. У результаті в атмосфері 

підвищується вміст вуглекислого газу, який поглинаючи інфрачервоні промені, ток-

сично впливає на живі організми [3; 10; 12]. 
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Одним з основних екополютантів КП «Водоканалу» є аміак, який може стати 

причиною утворення нітратів і нітритів. Останні, потрапляючи в кисле середовище, 

вступають у з'єднання з цілим рядом пестицидів. Вважається, що ксенобіотічні ніт-

розосполуки є сильним канцерогеном. Хлор, що застосовується в очищенні води, 

може стати причиною утворення токсичних діоксинів. 

Ряд підприємств локалізований в східній частині міста по вулиці Дзержинсь-

кого (Інтеркультурна) – ТОВ Мелітопольський «Автогідроагрегат» (АГАТ), Мелі-

топольський завод підшипників ковзання (МЗПК), ПАТ Мелітопольський завод хо-

лодильного машинобудування (МЗХМ) «Рефма». 

ТОВ Мелітопольський «Автогідроагрегат» спеціалізується на випуску аморти-

заторів і систем гальмування. На підприємстві здійснюється алюмінієве лиття і хро-

мування металевих деталей. Основні аеротоксіканти – двоокиси сірки, азоту, чадний 

газ. 

На МЗПК випускаються підшипники ковзання, вкладиші для двигунів автомо-

білів. У процесі виготовлення підшипників ковзання використовують сталебабітові 

матеріали, що являють собою сплав свинцю і олова, з добавками цинку, алюмінію, 

міді, нікелю, сурми, різних металів, пластмас (нейлону і тефлону), композитів та ін-

ших матеріалів.  

В якості матеріалів втулок підшипників ковзання застосовуються також вугле-

графіти, металокераміка і композити. Для створення композиції застосовують ар-

муючі наповнювачі – гетинакс і текстоліт, волокна зі скла і графіту, просочені епок-

сидним клеєм. Є матеріали, в яких тонке волокно з високоміцних сплавів залито 

алюмінієвою масою. З 2008 року освоєно виробництво сталебронзових вкладишів з 

гальванічним покриттям для дизелів типу ЯМЗ і КАМАЗ [3; 9; 10]. 

МЗХМ «Рефма» спеціалізується на виробництві холодильного обладнання, 

льодогенераторів, компресорів та запчастин до відповідного обладнання. В якості 

холодоагентів використовуються хлорфторвуглеводні, аміак, вуглеводні, які можуть 
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потрапляти в атмосферне повітря. Основні забруднювачі – двоокис азоту, пил, фе-

нол. 

Основними підприємствами, зосередженими на Каховському шосе, є ВАТ 

«Автокольорлит», Мелітопольський моторний завод «АвтоЗАЗмотор» і ТОВ «ТАЛ-

КО». 

«АвтоЗАЗмотор» виробляє силові агрегати для установки на легкові автомобі-

лі, а також спеціалізується на ливарному виробництві (гальванічне покриття дета-

лей, фосфатування, омилювання). Можливі забруднювачі – чадний газ, сульфати. 

На підприємстві ВАТ «Автокольорлит» виробляється алюмінієве, магнієве, 

сталеве лиття. Підприємство є потенційним джерелом забруднення атмосферного 

повітря. Однак в останнє десятиріччя функціонування двох підприємств значно ско-

ротилося, а в цей час «Автокольорлит» знаходиться на санації. 

ТОВ «ТАЛКО» спеціалізується на алюмінієвих виливках і точному сталевому 

литті. Основними забруднювачами виступають рухомі форми важких металів (мідь, 

цинк, свинець, кадмій) [3; 9; 10]. 

Таким чином, ґрунти та поверхневі водотоки урбосистеми Мелітополя знахо-

дяться під впливом поліелементного типу забруднення внаслідок навантаження ав-

тотранспорту та діяльності підприємств машинобудівної промисловості. Екологічно 

небезпечними для різних функціональних зон міста виступають Cu, Pb, Cr, Zn та Cd. 

Основними аеротехногенними полютантами є двоокис азоту, чадний газ, двоокис 

сірки та пил, який виникає внаслідок підвищеного рівня дефляції в умовах степової 

зони України.  

 

 

 

 



87 

 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДО РОЗДІЛУ 2. 

 

1. Алексеев А. Н. Из истории изучения почв Мелитопольщины. Природные 

условия и хозяйство Северо-Запада Приазовья / А. Н. Алексеев // Изв. Мелитополь-

ск. отдела. – 1972. – Вып. 2. – С. 122-124. 

2. Алексеенко В. А. Экологическая геохимия : учебник / В. А. Алексеенко. – 

М. : Логос, 2000. – 627 с. 

3. Атлас города Мелитополя / Под ред. В. Каушана. – М. : Фаворит-Пресс, 

2001. – 75 с. 

4. Атлас Запорізької області / Ф. В. Зузук, М. Ф. Голіков, О. С. Арабаджі 

[та ін.]. – К. : Укргеодезкартографія, 1997. – 48 с. 

5. Войлошникова Н. А. Методика изучения географии Запорожской облас-

ти. Ч. 1. Физическая география / Н. А. Войлошникова, В. Д. Войлошников, А. Т. 

Тамбовцева, Р. Д. Бойко и [др.]. – Запорожье-Мелитополь, 1980. – 122 с. 

6. Ганжа Д. Д. Індикаційно-діагностична оцінка поверхневого забруднення су-

ходольних біогеоценозів (на прикладі Запорізької, Івано-Франківської областей та зо-

ни відчуження Чорнобильської АЕС) : автореф. дис. … канд. біол. наук : 03.00.16 / 

Ганжа Дмитро Дмитрович ; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара, [Прикарпат-

ський нац. ун-т ім. В. Стефаника]. – Дніпропетровськ, 2009. – 20 с. 

7. Другов Ю. С. Мониторинг органических загрязнений природной среды. 500 

методик : практическое руководство / Ю. С. Другов, А. А. Родин. – М. : БИНОМ. Лабо-

ратория знаний, 2009. – 893 с. 

8. Економіка міст: Україна і світовий досвід : навчальний посібник / В. М. Ва-

куленко, Ю. Ф. Дехтяренко, О. І. Драпіковський та ін. ; за заг. ред. В. Макухи. – К. : 

Основи, 1997. – 243 с. 

9. Йоркіна Н. В. Антропогенна трансформація урбосистеми (на прикладі м. 

Мелітополя) / Н. В. Йоркіна // Ґрунтознавство : Науковий журнал. – Дніпропет-

ровськ : ДНУ. – 2011. – Т. 12. – № 1-2 (18). – С. 107-111. 



88 

 

 

10. Йоркіна Н. В. Комплексний екологічний моніторинг і принципи його 

організації в урбосистемі / Н. В. Йоркіна // Збірник матеріалів VІІ Міжнародної на-

укової конференції «Фальцфейнівські читання». – Херсон : ПП Вишемирський. – 

2011. – С. 51-52. 

11. Йоркіна Н. В. Прісноводні молюски як біоіндикатори якості поверхне-

вих вод урбосистеми міста Мелітополя / Н. В. Йоркіна // Питання біоіндикації та 

екології : Періодичне наукове видання. – Запоріжжя : ЗНУ. – 2013. – Вип. 18. – 174-

179. 

12. Крылов Н. В. Улицы Мелитополя : историко-географический словарь / 

Н. В. Крылов. – Мелитополь : МГТ, 2011. – 70 с. 

13. Ловелиус Н. В. Гидрометеорологические условия степной зоны Украины 

/ Н. В. Ловелиус, Ю. И. Грицан // Актуальні питання збереження і відновлення сте-

пових екосистем: Матер. міжнар. наук. конф. – Асканія- Нова, 1998. – С. 197–199. 

14. Маринич О. М. Удосконалена схема фізико-географічного районування 

України / О. М. Маринич, Г. О. Пархоменко, О. М. Петренко [та ін.] // Укр. геогр. 

журн. – 2003. – № 1. – С. 16–21. 

15. Михайлов Б. Д. История города Мелитополя. – З.: ВПК Запоріжжя, РИО 

Издатель, 1998. – 240 с. 

16. Молочна ріка – диво природи / М. Крилов, В. Коломійчук, В. Демченко 

[та ін.]. – Мелітополь, 2002. – 99 с. 

17. Національний атлас України / Під ред. Л. Г. Руденко. – К. : ДНВП Кар-

тографія, 2007. – 440 с. 

18. Олійник Я. Б. Географія : навч. посібник / Я. Б. Олійник. – К. : Знання, 

КОО, 2006. – 455 с. 

19.  Прохорова Л. А. Геоекологічна характеристика геоморфологічних про-

цесів в антропогенних комплексах (на прикладі Мелітопольщини) / Л. А. Прохорова 

// Екологічний стан природно-територіальних комплексів Запорізької області і су-

міжних територій в умовах сучасного природокористування : Зб. наук. праць МДПУ 



89 

 

 

ім. Б. Хмельницького. – Мелітополь, 2006. – С. 91-114. 

20. Тюкова В. В. Почвы и земельные ресурсы Запорожской области / В. В. Тю-

кова, Н. В. Крылов, М. Д. Торбунова // Проблемы экологии и природопользования : Сб. 

науч. труд. препод. ест.-геогр. ф-та. – Мелитополь, 1994. – С. 98-111. 

21. Тютюнник Ю. Г. Идентификация, структура и классификация ландшафтов 

урбанизированных территорий / Ю. Г. Тютюнник // География и природ. ресурсы. – 

1991. – №3. – С. 22-28. 

22. Український гідрометеорологічний центр. Офіційний інформаційний 

центр. Режим доступа: http://www.meteo.gov.ua/ 

23. Хохлов В. М. Регіональні особливості розподілу посух в Україні / В. М. 

Хохлов, Г. О. Боровська, Г. В. Хоменко, Т. В. Шараєва // Укр. гідромет. журнал. – 

2011. – № 9. – С. 73–78. 

 

 



90 

 

 

РОЗДІЛ 3 

ОБ’ЄКТИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

3.1. Етапи проведення дослідження стану урбосистеми 

Під час здійснення екотоксикологічної оцінки стану урбосистеми доцільним 

виявилось використання дворівневої системи аналізу структури міської території 

[17]. 

1. Основою структури міста є адміністративна одиниця міської території – 

район. 

2. Усередині кожного району аналізуються дані по окремим функціональним 

зонам, які розрізняються за своїм призначенням. 

Набір основних зон (житломасиви, автомагістралі, рекреаційні території, про-

мислові об’єкти) відображає загальнофункціональний аспект урбосистеми й, тому, є 

характерним для будь-яких урбанізованих ландшафтів. Крім того, використання 

дворівневої системи аналізу структури міської території значно спрощує саму про-

цедуру екотоксикологічної оцінки, яка базується на обмеженій кількості параметрів, 

що відслідковуються [16; 17].  

Із цим цілком узгоджується думка Ю. Одума, який вважає, що при екологічній 

оцінці правильний вибір показників і критеріїв впливу повинен проводитись на ос-

нові виділення головних параметрів, оскільки кожне явище значною мірою контро-

люється ключовими факторами [22]. 

Також в урбосистемах важливо знайти репрезентативні тест-об'єкти – показ-

ники якості міської території, які б відображали вплив усього комплексу факторів 

навколишнього середовища [5; 6; 7; 8; 10; 20; 24; 25]. 

Разом з тим, при розробці програми екотоксикологічної оцінки стану урбосис-

теми, слід пам’ятати, що місто являє собою складну систему з різноманітними по 

призначенню частинами, які взаємопов'язані між собою. Тому, встановлення деяких 

джерел забруднення окремих компонентів міського середовища (рослинності, ґрун-
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тового покриву та ін.), не відображає повної картини екологічного стану урбосисте-

ми. До того ж, процедура екотоксикологічної оцінки повинна бути реально здійс-

ненною. Це досягається завдяки виділенню з великого масиву показників невеликої 

кількості ключових параметрів, які відображають екологічний стан міста [16; 17].  

Комплексні індекси розраховуються по 6-10 пріоритетним забруднювачам 

[12]. 

Відомо, що біоіндикатори контактують з усіма забруднюючими речовинами 

середовища свого існування. Тому, показники індексів забруднення атмосферного 

повітря, поверхневих вод і ґрунту, отримані методами хіміко-аналітичної діагности-

ки, можуть бути дещо заниженими [3; 13; 14]. 

Аналіз описових моделей взаємодії біоценозів з екологічно небезпечними фа-

кторами, викладений у роботах вітчизняних та зарубіжних вчених, дозволив розро-

бити математичну модель біосистеми як індикатора інтегрального забруднення се-

редовища існування [2; 22; 29]. 

Зоо- і фітоценози здатні компенсувати вплив полютантів за рахунок адапта-

ційних можливостей (толерантності). При досягненні порогового критичного зна-

чення екологічно небезпечного фактора, толерантність біоіндикатора досягає мак-

симуму. При подальшому збільшенні даного фактора, толерантність починає зни-

жуватися до величини, на якій біоіндикатор здатний підтримувати екологічну рівно-

вагу, але на нижчому рівні. Коли рівень екологічно небезпечного фактора досягне 

критичної величини, толерантність буде вичерпано. При цьому зниження толерант-

ності біоіндикатора відбувається стрибкоподібно [2]. 

Для характеристики біоценозів використовують показники відносного біоріз-

номаніття Wi і щільності популяцій S груп індикаторів щодо їх максимальних зна-

чень. Множення цих показників характеризує життєвість G біоіндикатора в забруд-

неному середовищі: G=Wi/WmaxSi/Smax. Показник життєвості зазвичай прийнято ви-

ражати у відсотках від максимально можливої їй величини Gmax. 
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Показник Gmax можна визначити двома способами. Перший спирається на пра-

вило Яблокова-Реймерса, згідно з яким будь-яка система виносить порушення без 

функціональних змін не більше 11 % її структурних складових. Таким чином, з'яв-

ляється можливість прийняти Gmax≥89 %. В цьому випадку дотримується інваріант-

ність математичної моделі біоіндикатора, що дозволяє мати єдину порівняльну пла-

нку. Другий способ – експериментальне визначення Gmax на контрольних ділянках 

території [2; 29]. 

Графічна модель прогресивної і регресивної модифікації біоіндикатора пред-

ставлена у вигляді кривої, де значення аргументу – позитивно. Це обумовлено тим, 

що навіть в чистому середовищі є елементи живлення, необхідні для життєзабезпе-

чення біоіндикатора. Поява забруднюючих речовин, які поглинає індикатор, стиму-

люють його прогресивну модифікацію. З урахуванням цього, графічна модель жит-

тєвості біоіндикатора має наступний вигляд (рис. 3.1.). 

 

Рис. 3.1. Модель прогресивної і регресивної модифікації (життєвості) біоінди-

катора G в забрудненому середовищі існування Рс [2]. 
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У забрудненому середовищі життєвість G на ділянці один зростає від G0 до 

Gmax, що відповідає пороговому значенню Рсп. Це – ділянка прогресивної модифіка-

ції біоіндикатора. На ділянці 2 зростання Рс супроводжується регресивною модифі-

кацією індикатора до критичного значення Рск, при якому вичерпується адаптацій-

ний потенціал біоіндикаторів. Зміна життєвості відбувається стрибкоподібно (пока-

зано пунктиром). Регресивна модифікація супроводжується морфологічними зміна-

ми біоіндикаторів, які можна спостерігати візуально або вимірювати інструменталь-

но [2]. 

Таким чином, проведення екотоксикологічної та біоіндикаційної оцінки стану ур-

босистеми повинно базуватися на уніфікованій методиці. Тільки в цьому випадку ре-

зультати вивчення урбосистем можна використовувати для визначення загальних зако-

номірностей і розробки науково-обґрунтованих заходів дослідження міських територій 

(рис. 3.2).  
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Рис. 3.2. Логічна блок-схема екотоксикологічної та біоіндикаційної оцінки ур-

босистем. 

Експериментальна частина роботи виконувалася протягом 2008-2012 рр. в 

місті Мелітополі Запорізької області. Програмою досліджень була передбачена еко-

токсикологічна оцінка стану урбосистеми Мелітополя, біоіндикаційна оцінка показ-

ників життєвості епіфітної ліхенобіоти, прісноводних молюсків і ґрунтової мезофа-

уни, встановлення екологічного стану території міста.  

В основу дисертації покладені матеріали, зібрані під час польових дослі-

джень в різних функціональних зонах міста Мелітополя (рис. 3.3). Було відібрано 
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1368 проб, з яких 540 – ґрунтово-зоологічних, 432 – для малакоіндикаційних, 396 – 

ліхеноіндикаційних досліджень. 

 

 

Рис. 3.3. Карта-схема розташування функціональних зон на території міста 

Мелітополь. 
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Аналіз отриманих даних здійснювався у відповідності зі структурно-

функціональною організацією урбосистеми, де структурними одиницями виступали 

адміністративно-територіальні райони міста (табл. 3.1). 

Таблиця 3.1. 

Розташування функціональних зон міста Мелітополя 

№  
Функціональна 

зона 
Найменування (функціональне призначення) 

1 РЗР Район заводу «Рефма» (промислова зона) 

2 МП Міський парк (рекреаційна територія) 

3 РЗМ Район заводу МЗТГ (промислова зона) 

4 МН Мікрорайон (житловий масив) 

5 РЗАМ Район заводів Автокольорлит та МЕМЗ (промзона) 

6 ІЗС Сквер інституту зрошуваного садівництва (рекреаційна зона) 

7 РГМ Район готелю «Мелітополь» (житловий масив) 

8 РДНМ Район дач у Новому Мелітополі (житловий масив) 

9 КБ Кізіярська балка (житловий масив) 

10 ТЦ Телецентр (транспортна зона) 

11 ПП Південний переїзд (транспортна, промислова зона) 

12 БМ Бердянський міст (транспортна зона) 

13 ПЩ Піщане (житловий масив, зона автомагістралі) 

14 ЛС Лісопарк (рекреаційна зона) 

15 АМ Авіамістечко (житловий масив) 

 

Функціональними одиницями служили райони всередині житлової забудови, 

промислові зони, рекреаційні території, зони, розташовані поряд з автодорогами. В 

якості контрольних були використані зразки, відібрані у рекреаційній зоні Лісопарк 

(ЛС), розташованої в межах міста. 
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3.2. Методи оцінювання аеротехногенного забруднення міста 

 

Екотоксикологічна оцінка стану атмосферного повітря міста Мелітополь пе-

редбачала аналіз проб на вміст у ньому діоксиду азоту, монооксиду вуглецю, фено-

лу, діоксиду сірки, аміаку, зважених часток. Відбір проб здійснювався два рази на 

місяць посезонно за загальноприйнятими методиками [27; 35]. Для відбору проб по-

вітря і вимірювання концентрацій шкідливих речовин застосовувалися: аспіратор 

для відбору проб повітря М-822, аспіратор «Тайфун» Р-100 (Б), для аналізу вмісту 

чадного газу – універсальний газоаналізатор «Паладій-3М». 

Комплексний індекс забруднення атмосферного повітря Ра визначався з ураху-

ванням коефіцієнтів класів небезпеки забруднюючих речовин за формулою (3.1): 

Ра=∑(Ci/ГДКi)×Кi, де                                             (3.1) 

Ci – середньорічна концентрація домішки; Кi – константа для різних класів не-

безпеки речовин: 

• 1 клас – надзвичайно небезпечні (Кi = 1,7); 

• 2 клас – високо небезпечні (Кi = 1,3) – діоксид азоту, фенол; 

• 3 клас – небезпечні (Кi = 1,0) – зважені частки, діоксид сірки; 

• 4 клас – помірно небезпечні (Кi = 0,9) – чадний газ, аміак. 

Оцінку небезпеки забруднення атмосферного повітря здійснено за шкалою 

[12]. Категорія забруднення повітря за комплексним індексом забруднення  

атмосферного повітря Ра: 

Чисте <2,5; 

Слабкозабруднене - 2,5….7,5; 

Забруднене – 7,5…12,5; 

Сильнозабруднене – 12,5…22,5; 

Високозабруднене – 22,5…32,5; 

Екстремально забруднене >52,5. 
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Для біоіндикаційної оцінки стану атмосферного повітря застосовувався метод 

ліхеноіндикації, де розглядався видовий склад епіфітних лишайників, найбільш чут-

ливих до забруднювачів атмосфери, і враховувався показник їх життєвості в різних 

функціональних зонах міста.  

Чутливість епіфітних лишайників до індексу Ра визначали за наступними кое-

фіцієнтами: для кущистих Wк=1; для листуватих Wл=0,8; для накипних Wн=0,4 [2].  

Біоіндикаційна оцінка якості атмосферного повітря в різних функціональних 

зонах урбосистеми проводилася за методикою, яка включала:  

- розбивку території на майданчики ліхеноіндикації розміром 25×25 м; 

- визначення зовнішніх ознак епіфітних лишайників; 

- статистичну обробку отриманих даних, обчислення комплексного показника 

життєвості біоіндикатора і порівняння його з критеріями екологічного стану дослі-

джуваної території [2].  

При цьому комплексний показник життєвості біоіндикатора G визначався за 

формулою (3.2):   

  ii SWG ,  (3.2) 

 

де Wi – частка кожної групи лишайників в сумарному різноманітті, Si – щільність 

популяції групи лишайників, яка визначалася підрахунком розміру площі, займаної 

кожною групою лишайників за допомогою палетки, що представляє собою рамку 

розміром 10×10 см, по наступній формулі (3.3): 

 

(%)2

ЧП
ПП

Y
XSi  ,  (3.3) 

 

де Хпп – кількість клітин палетки, які повністю вкриті лишайниками; Yчп – кількість 

клітин палетки, які частково вкриті лишайниками. 



99 

 

 

Екологічний стан території оцінювався за критеріями, розробленими академі-

ком Ю. С. Бадтієвим [2]. Згідно із запропонованою методикою, результати ліхеноін-

дикації стану урбосистеми міста Мелітополь зіставлялися із середньорічними сума-

рними індексами забруднення атмосферного повітря в різних функціональних зонах. 

На підставі отриманих даних оцінювався екологічний стан території міста Меліто-

поль [39].  

Таблиця 3.2.  

Критерії оцінки території за показником життєвості лишайників, Gл  

(за Бадтієвим, 2007) 

Група  

лишайників 

Клас забруднення  

повітря 

Життєвість, Gл  

% 

Екологічний 

стан  

території 

Кущисті 
1 – чисте 

от 100 до 50 відмінний 

Кущисті от 49 до 10* сприятливий 

Листуваті 
2 – слабо забруднене 

от 100 до 50 добрий 

Листуваті от 49 до 10* задовільний 

Накипні 
3 – середньо забруднене 

от 100 до 50 напружений 

Накипні от 49 до 10* критичний 

Лишайників немає 4 – сильно забруднене – кризовий 

Примітка: * - при Gл<10 % користуються шкалою менш чутливого лишайника. 

У якості біоіндикаторів ступеню аеротехногенного забруднення урбосистеми 

були використані тринадцять видів епіфітних лишайників: 8 видів листуватих – 

Xanthoria parietina (L.) Belt., Xanthoria polycarpa (Hoffm.) Rieber., Parmelia sulcata T. 

Tayl., Pleurosticta acetabulum (Neck.) Elix et Lumbsch, Physcia stellaris (L.) Nyl., 

Physcia adscendens M Sutcliffe, Phaeophyscia orbicularis (Neck.) Moberg, Hypogymnia 

physodes (L.) Nyl., 3 види накипних – Lecanora hagenii (Ach.) Ach., Lecanora carpinea 

(L.) Vain., Scoliciosporum chlorococcum (Stenh.) Vezda и 2 види кущистих – Ramalina 

fraxinea (L.) Ach., Evernia Prunastri (L.) Ach. 

Визначення лишайників проводилося за визначниками А. М. Окснера [23] та 

С. Я. Кондратюка [18; 36].  
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3.3. Методи екотоксикологічного та біоіндикаційного оцінювання стану 

поверхневих водотоків урбосистеми 

Водні об'єкти міста Мелітополь представлені наступними поверхневими водо-

токами: струмок Піщаний, струмок Кізіярський і річка Молочна. Перелік показників 

для вимірювання включав: сухий залишок; хімічне поглинання кисню або біхромат-

на окислюваність (ХПК); біохімічне поглинання кисню (БПК5); концентрація хло-

ридів, сульфатів; вміст рухомих форм важких металів (Cd, Pb, Zn, Cr). 

Відбір і аналіз проб проводився з урахуванням специфіки структурно-

функціональної організації урбосистеми посезонно (навесні і восени) за стандарт-

ними методиками [21; 32]. рН – потенціометричним методом за допомогою рН-

метра мілівольтметра рН-121 (іономір ЕВ 74). Для вимірювання концентрацій шкід-

ливих речовин у воді застосовували атомно-абсорбційний спектрометр VARIAN 

AA240Z.  

Для комплексної оцінки якості поверхневих вод розраховувався індекс забру-

днення Рв за формулою (3.4):  





1iв

iв

ГДК

C
Pв ,  (3.4)  

де Сiв – середньодобова концентрація ЗР у воді, мг/м3; ГДКів – гранично допу-

стима концентрація ЗР у воді, мг/м3. 

У залежності від індексу забруднення, поверхневі води міста Мелітополя було 

віднесено до одного з семи класів [12]. 

Біохімічна потреба у кисні (БПК) – це кількість кисню (в мг), яка потрібна для 

біохімічного окислення (за рахунок діяльності мікроорганізмів) органічних речовин, 

що містяться в 1 л води, при температурі 20° С протягом або 5 діб (БПК5), або 20 діб 

(БПК20). БПК20 ще називають повною БПК (БПКпов). Чим більше забруднена вода 

органічними речовинами, тим вищі її БПК. БПК5 у воді дуже чистих водойм менше 

за 2 мг О2/л (БПК20 менше за 3 мг О2/л), у воді відносно чистих водойм – 2–4 мг О2/л 
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(БПК20 3–6 мг О2/л), у воді забруднених водойм – понад 4 мг О2/л (БПК20 більше 6 

мг О2/ л). 

Біхроматна окислюваність – це кількість кисню (в мг), яка потрібна для хіміч-

ного окислення всіх органічних і неорганічних відновників в 1 л води. Окислювачем 

при цьому є K2Cr2O7. Чисті підземні води мають ХПК в межах 3–5 мг/л, поверхневі 

– 10–15 мг/л. 

Біоіндикаційна оцінка проводилася на території міста Мелітополь, де було ви-

ділено функціональні зони, які характеризуються різним ступенем забруднення по-

верхневих вод. 

1) річка Молочна – ЛС (зона рекреаційного призначення); 

2) річка Молочна – РЗР (зона виробничого об'єкта); 

3) річка Молочна – ПЩж (житловий масив); 

4) струмок Піщаний – АМ (житловий масив); 

5) струмок Піщаний – РДНМ (житловий масив); 

6) струмок Піщаний – РЗМ (зона виробничого об'єкта); 

7) струмок Піщаний – ТЦ (автомагістраль); 

8) струмок Піщаний – ПЩа (зона автотранспортного навантаження); 

9) струмок Кізіярський – Кізіяр (житловий масив). 

У позначених функціональних зонах розбивалися майданчики розміром 1 м2. 

За допомогою сачка, що складається з рамки з сіткою і рукоятки, проводився збір 

прісноводних молюсків на глибині 50-70 см. Потім вміст сачка висипався на полі-

мерну плівку розміром 1 м2. Після ідентифікації і кількісного обліку молюсків, вони 

разом з мулом поверталися у водойму [2]. Використаний метод біоіндикації якості 

води припускав порівняння середніх значень показника життєвості біоіндикаторів 

на досліджуваній ділянці Gмі з даними, отриманими на контрольній ділянці Gмк за 

формулою (3.5): 

ΔGм=(Gмк - Gмі)/Gмк100 %  (3.5) 
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Отримане значення ΔGм порівнювалося з критеріями оцінки якості води за 

станом прісноводних молюсків, наведеними в таблиці 3.3. 

В залежності від ступеня забруднення води, прісноводні молюски поділялися 

на три групи з відповідними ваговими коефіцієнтами [2]: 

олігосапробіонти – живуть у відносно чистій воді (W = 1); 

α-мезосапробіонти – живуть в помірно забрудненій воді (W = 0,6); 

β-мезосапробіонти – живуть в середньо забрудненій воді (W = 0,4). 

У якості організмів-біоіндикаторів поверхневих вод урбосистеми Мелітополя 

були використані три види прісноводних молюсків: 2 види черевоногих – L. 

stagnalis, V. viviparus, і 1 вид двостулкових молюсків роду Anodonta. Вибір даного 

біооб'єкту був обумовлений еколого-зональним типом і складом поверхневих вод 

міста [28].  

 

Таблиця 3.3.  

Критерії оцінки якості води за станом прісноводних молюсків  

(за Батдіевим, 2007) 

Зниження 

життєвості 

щодо  

норми 

Критерії екологічного стану водних об'єктів 

сприятлива 

ЕС 

напружена 

ЕС 

критична 

ЕС 

кризова  

ЕС 

катастрофічна 

ЕС 

Gi, % менше 11 11-25 26-50 51-80 Більше 80 

ЕС – екологічна ситуація 

Результати малакоіндикації поверхневих вод міста Мелітополь зіставлялися з 

індексами забруднення водних об'єктів в різних функціональних зонах. На підставі 

отриманих даних оцінювався екологічний стан поверхневих вод урбосистеми Мелі-

тополя. Прісноводні молюски визначались за стандартними визначниками [19].  
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3.4. Методи оцінювання стану ґрунтового покриву міста 

 

Для характеристики екологічного стану ґрунтів урбосистеми Мелітополя було 

обрано наступний набір параметрів: реакція середовища (рН), вміст рухомих форм 

важких металів з високою біологічною активністю – свинцю, кадмію, міді та цинку. 

Кислотність визначали потенціометричним методом за допомогою рН-метра міліво-

льтметра рН-121 (іономір ЕВ 74). Вміст рухомих форм важких металів проводили 

методом атомно-абсорбційного спектрального аналізу з використанням спектромет-

ру VARIAN AA240FS. Екстракцію рухомих форм важких металів здійснювали амо-

нійно-ацетатним буферним розчином з рН 4,8 [1]. 

Оскільки метою аналізу зразків ґрунту було не дослідження ґрунтового пок-

риву, а оцінка екологічного стану міської території, відбір проб проводився тільки з 

верхнього шару (так званого «урбіку»), на якому вплив основних факторів форму-

вання умов в урбосистемах проявляється найбільшою мірою [30]. Проби відбира-

лись посезонно згідно методичних рекомендацій [1]. Відбір проб ґрунту проводився 

методом конверту розміром 5×5 м з глибини 20-30 см. Для характеристики екоток-

сикологічного стану ґрунтів розраховували показники сумарного забруднення за 

формулою (3.6): 
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,  (3.6) 

де Сі – концентрація ЗР в ґрунті, мкг/г; Сфі – фонове значення даної концентрації, 

мкг/г; n – кількість сумарних речовин, що визначаються. 

Для оцінки рівня забруднення ґрунтів використовувалася орієнтовна шкала 

небезпеки забруднення ґрунтів [12] (табл. 3.4). 

Ступінь забруднення ґрунту визначалася за показником життєвості безхребет-

них тварин. Для цього, в залежності від чутливості до забруднення ґрунту рухомими 

формами важких металів, представники ґрунтової мезофауни були розділені на гру-

пи, кожній з яких присвоювалися відповідні вагові коефіцієнти [2]: 
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- мокриці мешкають у відносно чистому ґрунті (Wмк=1); 

-молюски, дощові черв’яки живуть в помірнозабрудненому ґрунті (Wм,ч=0,8); 

- наявність павукоподібних свідчить про слабозабруднений ґрунт (Wп=0,6); 

- тоді як представники надкласу Myriapoda адаптуються в ґрунтах із середнім 

рівнем забруднення (Wм=0,4). 

Таблиця 3.4 

Орієнтовна шкала небезпеки забруднення ґрунтів [12] 

Категорія забрудення ґрунтів Сумарний показник забруднення ZC 

Допустима <16 

Помірно небезпечна 16….32 

Небезпечна 32…128 

Надзвичайно небезпечна >128 

 

Метод біоіндикації якості ґрунту заснований на порівнянні показника життє-

вості ґрунтових безхребетних тварин на досліджуваних і контрольній ділянках. Для 

цього розбивалися майданчики біоіндикації розміром 5x5 м. На кожному з них ме-

тодом конверту були зроблені 5 прикопів ґрунту за допомогою саперної лопатки. 

Розмір прикопу становив 25×25 см, завглибшки 30 см. Ґрунт прикопу поміщався на 

прозору плівку і ретельно розрихлявся [2]. Знайдені тварини за допомогою пінцета 

поміщалися в прозорі пакети. Потім дані біоіндикації на дослідженій ділянці Gбі по-

рівнювалися з даними біоіндикації на контрольній ділянці Gбк за формулою (3.7):  

ΔGб=(Gбк– Gбі)/Gбк100 %  (3.7) 

Екологічний стан ґрунту оцінювався за критеріями, наведеними в таблиці 3.5. 

У якості біоіндикаторів ступеня забруднення ґрунтів використовувалися мезо-

педобіонти – представники класів Diplopoda (Megaphyllum rossicum (Timotheew, 

1897), Rossiulus kessleri (Lohmander, 1927), Chilopoda (Geophilus proximus (C.L. Koch, 

1847), Lithobius curtipes (C.L. Koch, 1847), рядів Aranei, Isopoda, родин 
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Trachelipodidae (Trachelipus rathkii (Brandt, 1833), Armadillidiidae (Armadillidium 

vulgare (Latreille, 1804), Lumbricidae (Dendrobaena nassonovi (Kulagin, 1889), 

Aporrectodea caliginosa trapezoides (Duges, 1828), Octolasion lacteum (Oerley, 1885), 

Octodrilus transpadanus (Rosa, 1884), Lumbricus rubellus (Hoffmeister, 1843), 

Aporrectodea rosea rosea (Savigny, 1826), Enidae (Chondrula tridens (O.F. Muller, 

1774), Limacidae (Limax sp.), Hygromiidae (Xeropicta derbentina (Krynicki, 1836), 

Xerolenta obvia (Menke, 1828), Helicidae (Helix albescens (Rossmässler, 1839), Eobania 

vermiculata (O.F. Muller, 1774), Bradybaenidae (Fruticicola fruticum (O.F. Muller, 1774). 

Таблиця 3.5.  

Критерії оцінки якості ґрунтів за станом мезопедобіонтів  

(за Батдієвим, 2007) 

Зниження 

життєвості 

щодо норми 

Критерії екологічного стану водних об'єктів 

сприятлива 

ЕС 

напружена 

ЕС 

критична 

ЕС 

кризова ЕС катастрофічна 

ЕС 

Gi % менше 11 11-25 26-50 51-80 Більше 80 

ЕС – екологічна ситуація 

Наземні молюски визначались за Н. В. Гураль-Сверловою та Р. І. Гуралем 

[11], дощові черв'яки – за Т.С. Всеволодовою-Перель [9], багатоніжки – за Н.Т. За-

леською та А. А. Шилейко [15], хижі багатоніжки – за П. А. Стоєвим [38], Н. Г. Чо-

рним, С. І. Головачем [31], мокриці – за К. Шмольцером [37]. Павуки визначались 

до рівня родини [26]. 

У якості картографічної основи використовувалася карта міста Мелітополя. 

Розрахунки та графічне оформлення отриманих у роботі даних проводилися з вико-

ристанням програми Microsoft Excel і програмного пакету «STATISTICA – 6.0». 
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РОЗДІЛ 4 

ЕКОМОРФІЧНА СТРУКТУРА ҐРУНТОВОЇ МЕЗОФАУНИ ЯК ІНДИКАТОР 

ЗАБРУДНЕННЯ ЕДАФОТОПІВ ВАЖКИМИ МЕТАЛАМИ 

4.1. Кислотність ґрунтів м. Мелітополь та вміст рухомих форм важких 

металів 

У місті Мелітополь виділяють наступні типи природних ґрунтів: дернові, пе-

реважно оглеєні піщані, глинисто-піщані та супіщані ґрунти в комплексі зі слабко 

гумусованими пісками, чорноземи південні малогумусні та слабкогумусовані, тем-

но-каштанові остаточно солонцюваті ґрунти. За механічним складом – піщані, гли-

нисті та глинисто-піщані [1; 17; 28]. Розташування ґрунтів на карті міста наведено 

на рисунку 4.1. 

Для екотоксикологічної оцінки ґрунтового покриву міста Мелітополя було об-

рано групу біофільних металів – свинець, кадмій, цинк і мідь, які мають високу ток-

сичність, стійкі до розкладу та акумулюються в тканинах мезопедобіонтів [18; 42; 

51; 52; 53]. Індикатором «стресу» довкілля вважається свинець, а серед найнебезпе-

чніших важких металів, крім плюмбуму, виділяють мідь, цинк і кадмій та їх сполуки 

[18; 25; 40; 43; 47]. Тому контроль за вмістом цих елементів має бути пріоритетним. 

Забруднення урбосистеми міста Мелітополя важкими металами відбувається зі ста-

ціонарних та пересувних джерел, серед яких домінуючими є машинобудівні та ме-

талообробні промислові підприємства, викиди автотранспорту, побутові відходи, 

комунальні стічні води [11; 15; 27; 29; 55].  

Окрім того, свинець, цинк, мідь та кадмій відносяться до групи металів з висо-

кою біологічною активністю та здатністю накопичуватись в верхніх шарах ґрунту 

[29; 34; 43]. 
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Рис. 4.1. Ареали ґрунтів у місті Мелітополь. 
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Специфічною особливістю міських ґрунтів є наявність діагностичного горизон-

ту – урбіку, який містить домішки антропогенних включень (будівельно-побутове 

сміття, промислові відходи та ін.). Його потужність складає понад 5 см. Саме ця час-

тина ґрунтового покриву підлягає інтенсивному антропогенному впливу і становить 

найбільший інтерес для екотоксикологічної оцінки стану урбосистеми [39; 51; 52].  

Відповідно до класифікації ґрунтів М. Н. Строганової [39], ґрунти міста поді-

ляються на такі групи: урбоалювіально-дернові, індустріземи, урбаноземи, культуро-

земи та реплантоземи. Схема відбору проб і розподілу ґрунтів приведена на карті міста 

(рис. 4.2). Для кожної з функціональних зон був визначений водневий показник кисло-

тності ґрунтів.  Значення рН ґрунтів функціональних зон урбосистеми Мелітополя в 

точках відбору проб наведені в таблиці 4.1. Не зважаючи на те, що цей показник в 

цілому по місту коливався, на більшості ділянок за досліджуваний період рН не зазнав 

помітних змін. Винятком є тільки точки, розташовані поблизу жвавих транспортних 

магістралей, де відзначене деяке збільшення лужності верхнього шару (Мікрорайон, 

район готелю «Мелітополь», Бердянський міст, Південний переїзд, район заводу 

«Рефма»). Середні значення рН вказують на слабкокислу, нейтральну і лужну реакцію 

ґрунтового розчину. Слабкокисла реакція ґрунтового розчину була зафіксована в рек-

реаційних зонах – Лісопарк (рН=5,30±0,25), Інститут зрошуваного садівництва 

(рН=5,28±0,29) та в районі житлового масиву на Новому Мелітополі (рН=5,32±0,29). 

Лужна – на територіях, розташованих уздовж автомагістралей – Бердянський міст 

(рН=7,97±0,42), Телецентр (рН=7,47±0,41) та у зонах промислових об’єктів – заводах 

МЗТГ (рН=7,69±0,34), «Автокольорлит» та МЕМЗ (рН=7,56±0,40). Також була зафік-

сована наявність токсичних аніонів Cl-, SO4
2-, які впливають на міграцію рухомих 

форм важких металів та зумовлюють засолення ґрунтів [22; 50; 53]. Відповідно до 

проведених досліджень, у більшості функціональних зон урбосистеми Мелітополя 

спостерігається зміщення реакції середовища міських ґрунтів в лужний бік. Разом з 

тим, в рекреаційних зонах і житлових масивах верхні шари ґрунтів характеризуються 

широким діапазоном значень рН: від слабкокислої до лужної реакції [17; 54]. 
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Таблиця 4.1. 

Значення рН ґрунтів урбосистеми м. Мелітополь 

№ Зона 
2008 2009 2010 2011 2012 

Весна Осінь Весна Осінь Весна Осінь Весна Осінь Весна Осінь 

1 РЗР 7,01±0,39 7,49±0,40 8,10±0,34 7,83±0,56 7,86±0,63 8,36±0,21 7,48±0,61 7,21±0,26 7,18±0,30 8,32±0,34 

2 МП 6,38±0,35 5,17±0,37 6,35±0,35 5,34±0,29 6,07±0,32 6,15±0,25 4,80±0,33 5,38±0,31 5,87±0,46 5,24±0,23 

3 РЗМ 7,71±0,73 7,45±0,25 7,59±0,05 7,16±0,41 7,23±0,26 8,43±0,35 7,84±0,28 7,06±0,30 8,05±0,39 8,45±0,37 

4 МН 6,78±0,46 6,79±0,58 6,61±0,05 7,50±0,37 6,50±0,58 6,35±0,26 7,25±0,35 6,16±0,35 6,68±0,50 6,83±0,31 

5 РЗАМ 7,51±0,48 7,34±0,13 6,62±0,28 8,61±0,44 7,79±0,30 7,64±0,42 7,30±0,64 7,75±0,79 7,04±0,33 8,04±0,17 

6 ІЗС 5,43±0,28 5,46±0,32 5,36±0,39 5,22±0,13 5,19±0,41 5,35±0,05 5,46±0,32 5,40±0,55 4,98±0,14 4,91±0,26 

7 РГМ 7,12±0,14 7,61±0,48 7,20±0,23 7,37±0,28 8,18±0,23 8,49±0,34 7,29±0,21 7,76±0,73 7,44±0,11 7,47±0,65 

8 РДНМ 5,50±0,33 5,15±0,55 5,18±0,38 5,69±0,17 5,64±0,30 5,10±0,29 5,39±0,10 5,24±0,30 5,00±0,33 5,35±0,16 

9 КБ 6,41±0,47 7,80±0,28 7,88±0,58 8,30±0,40 7,22±0,22 8,70±0,45 7,98±0,35 7,36±0,03 7,95±0,34 7,24±0,14 

10 ТЦ 7,44±0,57 7,77±0,18 7,84±0,67 7,60±0,42 7,21±0,44 7,16±0,42 6,92±0,43 8,12±0,39 7,79±0,21 6,83±0,40 

11 ПП 7,55±0,28 7,57±0,21 7,38±0,15 7,85±0,42 7,03±0,32 7,65±0,61 8,30±0,42 8,01±0,75 7,79±0,31 7,82±0,24 

12 БМ 8,10±0,46 7,12±0,43 8,44±0,34 8,55±0,36 8,04±0,38 7,10±0,50 8,07±0,67 7,94±0,06 8,27±0,62 8,01±0,40 

13 ПЩ 7,51±0,16 6,59±0,42 7,81±0,33 6,96±0,39 8,07±0,31 7,24±0,30 7,71±0,74 7,23±0,42 7,42±0,10 7,73±0,60 

14 ЛС 4,88±0,22 5,21±0,28 5,15±0,20 5,59±0,17 4,90±0,31 5,63±0,26 5,72±0,52 5,60±0,05 5,20±0,27 5,08±0,17 

15 АМ  6,54±0,45 6,34±0,26 6,92±0,34 6,68±0,22 6,87±0,22 6,01±0,37 6,42±0,46 6,63±0,04 5,99±0,23 7,01±0,19 
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Рис. 4.2 Типи ґрунтів в м. Мелітополі (за М. Н. Строгановою, 1998) 
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У Мелітополі найбільш лужними є ґрунти в районі виробничих об'єктів (завод 

«Рефма», МЗТГ, Автокольорлит та МЕМЗ), транспортних магістралей (Південний 

переїзд, Бердянський міст, Телецентр) і житлових масивів (Піщане, Кізіярська балка, 

район готелю «Мелітополь»). В результаті підвищеної лужності ґрунти набувають 

великої зв'язності, безструктурності, містять мало рухомих поживних елементів, ві-

дрізняються поганою водопроникністю, сильною набряклістю при зволоженні й 

значною усадкою при висиханні [17; 24; 38; 46]. Мікробіологічна діяльність в таких 

ґрунтах значно ослаблена високою лужністю і вкрай нестійким водним режимом 

[42; 45; 51]. 

Висока лужність ґрунтів урбосистеми Мелітополя обумовлена надходженням 

великої кількості зважених часток, які містять карбонати Ca і Mg, що надходять з 

автодоріг, а також пилу, що виникає внаслідок сильних вітрів, які спостерігаються 

ранньою весною після малосніжної зими та посушливої осені [11; 22]. Під дією опа-

дів, збагачених розчиненою вуглекислотою, в ґрунтах утворюються бікарбонати, які 

(як гідролітичні лужні солі) здатні змінювати реакцію середовища в лужний бік [22; 

41; 50]. Цим пояснюється той факт, що в ґрунтах, які знаходяться в придорожній 

смузі автомагістралей міста Мелітополь, значення рН часто досягають 7,5-7,8. 

Слід також зазначити, що підвищення лужності ґрунтів впливає на ступінь ру-

хливості важких металів. Так, в лужному середовищі Cu, Zn, Cd відрізняються слаб-

кою рухливістю, а Pb є практично нерухомим [13; 25; 47; 49]. Таким чином, у функ-

ціональних зонах, де переважають лужні ґрунти, зафіксовані зони аномалій халько-

фільних елементів [31; 36; 43]. 

Загальна лінійна модель впливу року, сезону та типу зони на рН ґрунту дозво-

лила встановити, що ці чинники визначають 66 % варіювання рН (табл. 4.2). Статис-

тично вірогідні відмінності значень рН – між функціональними зонами; також як 

тенденція чітко позначена залежність цього показнику від року (рис. 4.3). 
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Таблиця 4.2 

Загальна лінійна модель впливу року, сезону та типу зони  

на рН ґрунту (R2 = 0,66) 

Параметр 
Сума  

квадратів 

Ступені 

волі 

Середня су-

ма квадратів 

F-

відношення 
p-рівень 

Константа 21481,57 1 21481,57 44868,50 0,00 

Рік 3,64 4 0,91 1,90 0,11 

Сезон 0,18 1 0,18 0,37 0,54 

Зона 435,17 14 31,08 64,92 0,00 

Помилка 205,87 430 0,48 – – 

 

2008 2009 2010 2011 2012

Рік
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p
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Рис. 4.3 Динаміка рН ґрунтів м. Мелітополь у часі (2008–2012 рр.). 

 

Результати екотоксикологічної оцінки свідчать про те, що загальна компонен-

та значень рН характеризувалась тенденцією до збільшення у 2009 році, після чого 
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спостерігалось поступове зменшення цього показнику до 2011 р., після якого відбу-

лась стабілізація значень рН. 

За результатами екотоксикологічної оцінки стану урбосистеми Мелітополя 

встановлено, що фоновий вміст (ЛС) свинцю складав 0,3 ГДК, цинку – 0,2 ГДК, міді 

– 0,35 ГДК, тоді як кадмій в еталонних ділянках присутній у незначній кількості 

(0,02 ГДК).  

Екотоксикологічна оцінка просторового розподілу рухомих форм важких ме-

талів на території міста Мелітополя показує, що їх розподіл – нерівномірний (Дода-

ток 1 – таблиці Д1.1 – Д1.4). Елементи з просторово погодженою поведінкою (Pb, 

Cu і Zn) утворюють ареали забруднення у вигляді стійких асоціацій навколо своїх 

джерел. Дані асоціації найбільш характерні для викидів певних виробництв (так, на 

територіях, прилеглих до основних підприємств міста концентрація Pb стабільно 

перевищує ГДК в 1,5-2 рази, а цинку – в 4 рази. Виникають вони й в районі транспо-

ртних магістралей. Рухомі форми кадмію виявлені в функціональних зонах промис-

лових об'єктів (заводах МЗТГ, «Автокольорлит» та МЕМЗ, «Рефма») з перевищен-

ням ГДК в 1,5 раза. В усіх пробах ґрунту урбосистеми Мелітополя встановлено пе-

ревищення фонових значень за вмістом Pb (табл. Д1.1). Загальна лінійна модель до-

зволила встановити, що фактори року, сезону, типу зони та рН визначають 94 % ва-

ріабельності вмісту рухомих форм свинцю (табл. 4.3). Статистично вірогідним пре-

диктором вмісту свинцю є рік (рис. 4.4). Протягом усього періоду досліджень вміст 

рухомих форм свинцю закономірно зростав. Сезонні особливості також виявились 

важливими у динаміці цього важкого металу. Навесні його вміст регулярно менший, 

ніж восени. Це можна пов’язати з динамікою випадіння опадів у степовій зоні Укра-

їни. Вірогідно, взимку відбувається вимивання свинцю з ґрунтового профілю. Також 

цю особливість можна пояснити біотичним фактором, вплив якого накопичується 

протягом вегетаційного сезону. Загальна лінійна модель вказує на відсутність стати-

стично вірогідного впливу рН ґрунту на вміст рухомих форм свинцю (р = 0,22). Але 

слід відзначити, що безпосереднє порівняння рН та вмісту рухомих форм свинцю 
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дозволяє одержати сильний кореляційний зв’язок між цими показниками (r = 0,60, р 

= 0,00).  

Таблиця 4.3 

Загальна лінійна модель впливу року, сезону, типу зони та рН 

вміст рухомого свинцю у ґрунті (R2 = 0,94) 

Параметр 
Сума  

квадратів 

Ступені 

волі 

Середня су-

ма квадратів 

F-

відношення 
p-рівень 

Константа 2522,55 1 2522,55 143,24 0,00 

рН 26,55 1 26,55 1,51 0,22 

Рік 917,01 4 229,25 13,02 0,00 

Сезон 105,81 1 105,81 6,01 0,01 

Зона 75700,48 14 5407,18 307,03 0,00 

Помилка 7555,20 429 17,61 – – 

2008 2009 2010 2011 2012

Рік
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Рис. 4.4. Динаміка вмісту рухомих форм свинцю у ґрунтах м. Мелітополь. 

 

Очевидно, цей зв’язок не є функціональним, а обумовлений впливом загаль-

них факторів як на варіювання рН, так і на варіювання вмісту рухомих форм свинцю 

у ґрунті. Варіювання вмісту свинцю, обумовлене типом зони, статистично вірогідне 

(рис. 4.5).  
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Рис. 4.5. Вміст свинцю в ґрунтах різних функціональних зон урбосистеми міс-

та Мелітополь в порівнянні з ГДК, мкг/г.  

Найвищі показники свинцю зафіксовані вздовж транспортних магістралей 

(Південний переїзд та Бердянський міст – 2,7 ГДК), виробничих об’єктів («Автоко-

льорлит» та МЕМЗ – 2 ГДК, «Рефма» – 2,1 ГДК, МЗТГ – 1,8 ГДК) та житлових ма-

сивів (Мікрорайон – 2 ГДК, Кізіярська балка – 2,1 ГДК). Найнижчий показник – на 

території Міського парку, який знаходився на рівні фонового значення. Тенденція 

до зростання вмісту свинцю в поверхневому шарі ґрунту відмічена і в точках, роз-

ташованих в районі житлових масивів. При цьому збільшення концентрації свинцю 

в пробах з території ряду промислових підприємств незначне. Зростання даного по-

казника в районі заводу «Рефма» обумовлене розташованою поблизу трасою Мелі-

тополь-Маріуполь.  
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Варіабельність вмісту рухомих форм цинку на 97 % визначається такими фак-

торами, як рік, сезон, тип зони та рН (табл. 4.4). 

Таблиця 4.4 

Загальна лінійна модель впливу року, сезону, типу зони та рН 

вміст рухомого цинку в ґрунті (R2 = 0,97) 

Параметр 
Сума  

квадратів 

Ступені 

волі 

Середня су-

ма квдратів 

F-

відношення 
p-рівень 

Константа 2094,57 1 2094,57 111,04 0,00 

рН 27,99 1 27,99 1,48 0,22 

Рік 602,11 4 150,53 7,98 0,00 

Сезон 151,01 1 151,01 8,01 0,00 

Зона 185903,32 14 13278,81 703,97 0,00 

Помилка 8092,11 429 18,86 – – 

 

У сезонному аспекті також спостерігається закономірна тенденція до збіль-

шення вмісту рухомих форм цинку восени у порівнянні зі весняним періодом. Вплив 

рН на вміст рухомих форм статистично не вірогідний, але пряме порівняння дає ста-

тистично вірогідну кореляцію (r = 0,49, р = 0,00). Для річної динаміки встановлений 

статистично вірогідний тренд (рис. 4.6). Протягом усього періоду вміст рухомих 

форм цинку збільшується. Аналіз вмісту рухомих форм цинку у ґрунтах Мелітополя 

засвідчив їх значне перевищення в едафотопах функціональних зон промислових 

об’єктів («Рефма – 3,2 ГДК, МЗТГ – 2,6 ГДК), житлового масиву (КБ – 2,5 ГДК), ав-

томагістралі (БМ – 2,7 ГДК) (рис. 4.7).  

 



122 

 

 

2008 2010 2012

Рік

22

23

24

25

26

27

28
Z

n
, 

м
к
г/

г

 

Рис. 4.6. Динаміка вмісту рухомих форм цинку в ґрунтах м. Мелітополь. 

 

Рис. 4.7. Вміст цинку в ґрунтах різних функціональних зон урбосистеми міста 

Мелітополь в порівнянні з ГДК, мкг/г.  
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Найменший вміст цинку відмічено на територіях рекреаційних призначень 

(МП та ІЗС), але показник дещо перевищував фонове значення у 1,2 та 1,3 раза від-

повідно. 

Загальна лінійна модель пояснює 95 % варіабельності вмісту рухомих форм 

міді у ґрунтах міста (табл. 4.5). 

Таблиця 4.5 

Загальна лінійна модель впливу року, сезону, типу зони та рН 

вміст рухомої міді в ґрунті (R2 = 0,95) 

Параметр 
Сума  

квадратів 

Ступені 

волі 

Середня су-

ма квдратів 

F-

відношення 
p-рівень 

Константа 583,47 1 583,47 152,17 0,00 

рН 8,61 1 8,61 2,25 0,13 

Рік 7,20 4 1,80 0,47 0,76 

Сезон 38,35 1 38,35 10,00 0,00 

Зона 27563,25 14 1968,80 513,48 0,00 

Помилка 1644,90 429 3,83 – – 

 

Статистично вірогідними предикторами є сезон та тип функціональної зони. 

Протягом років статистично вірогідних трендів зміни вмісту рухомих форм міді не 

встановлено. Навесні вміст рухомих форм міді статистично вірогідно менший, ніж 

восени. Кислотність ґрунтів також у рамках моделі не показала статистично значи-

мого впливу, але пряме порівняння дає високий коефіцієнт кореляції рН та рухомих 

форм міді (r = 0,41, р = 0,00). Безумовно, загальні фактори можуть пояснити наяв-

ність кореляційного зв’язку між цими ґрунтовими властивостями. 

Вміст міді найбільше перевищує ГДК в районі промислових об’єктів («Рефма» 

– 11,4 ГДК, «Автокольорлит» та МЕМЗ – 7 ГДК, МЗТГ – 4,6 ГДК), житлових маси-

вів (КБ, Піщане – 4,8 ГДК), автомагістралей (Південний Переїзд – 4,8 ГДК, Бердян-
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ський міст – 4,5 ГДК), території рекреаційного призначення (Інститут зрошуваного 

садівництва – 4,0 ГДК). Водночас, в окремих функціональних зонах концентрація 

міді не перевищувала ГДК (МП, МН, РДНМ). Перевищення граничнодопустимих 

концентрацій рухомих форм обумовлене специфікою виробництва підприємств, які 

спеціалізуються на виготовленні гальванічних антикорозійних покрить та сплавів на 

основі міді та цинку, а також отрутохімікатами (рис. 4.8). 

 

Рис. 4.8. Вміст купруму в ґрунтах різних функціональних зон урбосистеми мі-

ста Мелітополь в порівнянні з ГДК, мкг/г.  

Загальна лінійна модель пояснює 95 % варіабельності вмісту в ґрунті рухомо-

го кадмію за допомогою факторів року, сезону, типу зони та рН (табл. 4.6). Кислот-

ність ґрунту не є статистично вірогідним предиктором вмісту рухомого кадмію, хо-

ча ці показники характеризуються статистично вірогідним кореляційним зв’язком (r 

= 0,42, р = 0,00). У сезонному аспекті, як і всі інші важки метали, вміст рухомого ка-
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дмію навесні регулярно менший, ніж восени. Пояснення, які були запропоновані для 

цього феномену для інших металів, можуть бути застосовані й для кадмію. 

 

Таблиця 4.6 

Загальна лінійна модель впливу року, сезону, типу зони та рН 

вміст рухомого кадмію в ґрунті (R2 = 0,95) 

Параметр 
Сума  

квадратів 

Ступені 

волі 

Середня су-

ма квдратів 

F-

відношення 
p-рівень 

Константа 1,21 1 1,21 72,65 0,00 

рН 0,03 1 0,03 1,81 0,18 

Рік 0,24 4 0,06 3,67 0,01 

Сезон 0,06 1 0,06 3,72 0,05 

Зона 120,30 14 8,59 516,57 0,00 

Помилка 7,14 429 0,02 – – 

 

Екотоксикологічна оцінка дозволила встановити, що після 2009 року спостері-

галось різке зменшення вмісту кадмію у ґрунтах м. Мелітополя, після чого відбува-

лась стійка тенденція до збільшення цього показнику (рис. 4.9). 
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Рис. 4.9. Динаміка вмісту рухомих форм кадмію у ґрунтах м. Мелітополь. 
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Аналіз вмісту рухомих форм кадмію у ґрунтах засвідчив їх перевищення у по-

рівнянні з фоновими показниками. Найбільші концентрації спостерігалися в зонах 

промислових об’єктів (район заводів «Рефма», МЗТГ, «Автокольорлит» та МЕМЗ), 

найменші – в зонах рекреаційних територій (ІЗС, МП) та житлових масивів (РГМ, 

РДНМ), але й тут вони були в 2-3 рази вищими за фоновий рівень. Перевищення 

концентрації кадмію у ґрунті функціональних зон пов'язано з виробництвом неорга-

нічних барвників на підприємствах будівельних матеріалів, захисних антикорозій-

них покриттів та сплавів (рис. 4.10). 

 

Рис. 4.10. Вміст кадмію в ґрунтах різних функціональних зон урбосистеми мі-

ста Мелітополь в порівнянні з ГДК, мкг/г.  
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За зниженням сумарного показника забруднення Zc досліджувані функціона-

льні зони утворюють наступний ряд: район заводу «Рефма» → район заводів «Авто-

кольорлит» та МЕМЗ → район заводу МЗТГ → Бердянський міст → Кізіярська бал-

ка → Піщане → Південний переїзд → Інститут зрошуваного садівництва → Мікро-

район → Телецентр → Авіамістечко → Район готелю «Мелітополь» → Район дач на 

Новому Мелітополі → Міський парк (рис. 4.11).  

 

Рис. 4.11. Сумарний показних забруднення (Zc) ґрунтів різних функціональних 

зон урбосистеми міста Мелітополь. 
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4.2. Біотопічні особливості забрудення ґрунтів важкими металами 

 

Район заводу «Рефма» – індустріальний район, розташований в південно-

східній частині міста [3]. Основні джерела забруднення даної функціональної зони – 

ПАТ «Мелітопольський завод холодильного машинобудування «Рефма», ВКФ «Хо-

лод», ТОВ «Мелітопольський Автогідроагрегат» (АГАТ), Мелітопольський завод 

підшипників ковзання, а також виробництво будівельних і лакофарбових матеріалів, 

а також автодорога міжнародного значення М-14 «Одеса-Мелітополь-Новоазовськ» 

[15]. Зі сходу на захід зону перетинає вулиця Інтеркультурна, де зосереджена низка 

підприємств: ТОВ «Мелітопольський Автогідроагрегат» (АГАТ), Мелітопольський 

завод підшипників ковзання, а також ряд виробництв будівельних і лакофарбових 

матеріалів. 

Згідно із сумарним показником забруднення Zc (122,5), ґрунти в індустріаль-

ному районі функціональної зони заводу «Рефма» відносяться до категорії небезпе-

чних [13]. 

В усіх пробах ґрунту спостерігалося підвищення вмісту рухомих форм важких 

металів. Так, вміст Pb перевищує ГДК у 2,1 раза, особливо в приавтомагістральній 

смузі. Водночас, концентрація цинку становила 3,2 ГДК, а вміст міді значно пере-

вищував ГДК в 11,4 раза. Зафіксовано також перевищення вмісту кадмію (в 2 рази).  

Перевищення концентрації кадмію у ґрунті даної функціональної зони пов'я-

зане з виробництвом неорганічних фарбувальних речовин, які використовуються в 

лакофарбової промисловості, а також захисних антикорозійних покрить. Крім того, 

кадмій використовується як компонент сплавів на основі міді та цинку [32; 34; 52]. 

Джерелом забруднення, що формує свинцеву аномалію, може виступати ав-

тотранспорт, який працює на етилованому бензині, а також Мелітопольський завод 

підшипників ковзання [11; 13; 14].  

Крім того, в усіх точках спостереження концентрація рухомих форм важких 

металів значно перевищувала фонові значення. Обумовлено це діяльністю  вказаних 
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вище промислових підприємств. Велика завантаженість автотраси міжнародного 

значення М-14 «Одеса – Мелітополь – Новоазовськ» також негативно впливає на 

підвищення рівня забруднення даної функціональної зони [16]. Значному скупченню 

рухомих форм важких металів сприяє географічне розташування промислових 

об’єктів, які сконцентровані в нижній частині міста – природній низовині [3; 10; 30; 

35]. Масові величини рухомих форм важких металів зростають у такій послідовності 

Cd<Cu<Pb<Zn (рис. 4.12).  Алкалізація ґрунтів, тобто збільшення показника рН (з 

7,5±0,13 у 2008 році до 7,85±0,23 – у 2012), позитивно корелює зі зростанням забру-

днення даної функціональної зони свинцем, міддю, цинком і кадмієм. Підвищення 

лужності ґрунтів значно впливає на рухомість важких металів. Так, у лужному сере-

довищі Cu, Zn, Cd відрізняються слабкою рухливістю, а Pb є практично нерухомим 

[13]. Таким чином, переважання лужних ґрунтів у даній функціональній зоні обумо-

влює фіксацію важких металів та формування зони аномалії біофільних металів [43].  

Зона промислового об'єкту

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Pb

Zn

Cu

Cd

Досліджувана територія

Фонова територія

 

Рис. 4.12. Модель карти забруднення ґрунтів ВМ зони промислового об’єкту 

(РЗР). 
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В функціональній зоні Кізіярська балка (житловий сектор) зосереджений ряд 

підприємств – потенціальних забруднювачів навколишнього середовища. Це – ВАТ 

«Мелітопольський олійноекстракційний завод», ТОВ «Мелітопольські теплові ме-

режі», ВАТ Мелітопольський завод будматеріалів, Мелітопольський цегляний завод, 

фабрика Мелітополь Меблі, ВАТ Мелітопольський елеватор, КП «Водоканал» [3]. 

Крім того, з заходу та сходу Кізіярську балку охоплюють головні автомагістралі М-

14 та М-18, які розташовані вздовж вулиць Ломоносова та проспекту 50-річчя Пере-

моги. Основні забруднювачі Кізіярського струмку – недостатньо очищені стоки, що 

скидаються вищевказаними підприємствами [54]. 

За сумарним показником забруднення Zc (43,8), ґрунти в житловому секторі 

даної функціональної зони належать до категорії небезпечних [13].  

Зафіксовано підвищення концентрацій рухомих форм важких металів. Так, 

вміст Pb перевищував ГДК у 2,1 раза, особливо в приавтомагістральній смузі. Вміст 

цинку становив 2,5 ГДК, тоді як концентрація міді складала 4,8 ГДК. Вміст рухомих 

форм кадмію не перевищував ГДК, однак значно превалював над фоновим рівнем (у 

14,5 раза). Перевищення концентрації кадмію у ґрунті Кізіярської балки може бути 

пов'язане з виробництвом неорганічних барвників, які використовуються на розта-

шованих в цій функціональній зоні підприємствах будівельних матеріалів та мебле-

вій фабриці. Таким чином, масові величини рухомих форм важких металів, зафіксо-

вані у житловому секторі Кізіяр, зростають у такій послідовності Cd<Cu<Pb<Zn. 

Окрім цього, в даній зоні спостерігається невелике підвищення лужності ґрунтів. У 

2008 році показник рН складав 7,3±0,13, у 2012 – 7,4±0,13. Висока лужність ґрунту 

опосередковано впливає на формування плямистих зон аномалій міді та свинцю в 

Кізіярській балці. Тобто в лужному середовище ці метали – практично нерухливі, 

що сприяє їх акумулюванню в верхньому шарі урбіку [38]. Ще одна можлива при-

чина формування свинцевої плями – відпрацьовані гази дизельних двигунів, в які 

додаються сполуки свинцю (рис 4.13). 
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Рис. 4.13. Модель карти забруднення ґрунтів ВМ зони житлового масиву (КБ). 

 

Територія рекреаційного призначення, яка відноситься до функціональної зо-

ни Міський парк, характеризується відсутністю стаціонарних джерел забруднення 

[3; 15]. Але на прилеглій території сконцентрована велика кількість об'єктів житло-

вої забудови, а на південному сході проходить автомагістраль міжнародного зна-

чення М-18. 

За сумарним показником забруднення Zc (4,2), ґрунти в рекреаційній зоні Мі-

ський парк належать до категорії ґрунтів з допустимим рівнем забруднення [13]. 

Вміст рухомих форм важких металів не перевищує ГДК та суттєво – фоновий рі-

вень. 

Масові величини рухомих форм важких металів, зафіксовані у міському пар-

ку, зростають у такій послідовності Cd<Cu< Zn< Pb (рис. 4.14).  

У даній зоні спостерігається реакція середовища близька до нейтральної. По-

казник рН у 2008 році складав 5,6±0,28, а у 2012 – 5,7±0,28, тобто практично не змі-

нився. 
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Рис. 4.14. Модель карти забруднення ґрунтів ВМ рекреаційної зони (МП).   

 

Район заводу МЗТГ (зона виробничих об’єктів) розташувався у північно-

західній частині міста між вулицями Будівельна, Інтеркультурна та залізницею. 

Джерелами забруднення цього району виступають ряд промислових підприємств – 

ПАТ «Гідросила МЗТГ», Гідросила ТЕТІС, ТОВ «БІОЛ», Термолітмаш, ПАТ «Ме-

літопольський компресор», ОЛКОМ ПП Молокозавод, приватна броварня «Дімі-

орс», Гідромаш [3]. 

За сумарним показником забруднення Zc (102,6) ґрунти в зоні виробничих 

об’єктів відносяться до категорії небезпечних [13]. В усіх пробах ґрунту спостеріга-

лося підвищення вмісту рухомих форм важких металів. Так, вміст Pb перевищував 

ГДК в 1,8 раза. Концентрація цинку становила 2,6 ГДК, а вміст міді перевищував 

ГДК в 4,6 раза. Зафіксовано також перевищення вмісту кадмію (в 2 рази). Збільшен-

ня концентрацій рухомих форм важких металів у ґрунті даної функціональної зони 

пов'язане насамперед зі специфікою виробництва. На підприємствах ПАТ «Гідроси-
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ла МЗТГ» і «Гідросила ТЕТІС» виробляються насоси, гідророзподільники, гідроци-

ліндри з низьковуглецевої сталі та модифікованого чавуну, здійснюється гальваніч-

не покриття металевих виробів – хромування, цинкування, свинцювання, нікелю-

вання. На заводі «Гідромаш» виробляються телескопічні автопідйомники, виливки з 

алюмінієвих сплавів, є кольорове лиття. На підприємстві «Термоліт» здійснюється 

виробництво промислового та індукційного обладнання для нагрівання і плавлення 

металів. В тигельних електропечах виплавляють сталь, чавун, мідь, алюміній і маг-

ній [3]. ПАТ «Мелітопольський компресор» спеціалізується на виготовленні підши-

пників, вакуумних насосів, компресорів для нафтогазовидобувної галузі, а також 

виливків з легованого і високоміцного чавуну, що негативно впливає на підвищення 

рівня забруднення означеної функціональної зони. Масові величини рухомих форм 

важких металів зростають у такій послідовності Cd<Cu<Pb<Zn (рис. 4.15).  
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Рис. 4.15. Модель карти забруднення ґрунтів ВМ зони промислового об’єкту 

(РЗМ).   
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Крім того, в зоні виробничих об’єктів спостерігається алкалізація ґрунтів. І, 

хоча, збільшення показника рН (з 7,6±0,23 у 2008 році до 7,7±0,16 – у 2012) незнач-

не, він позитивно корелює із забрудненням цієї функціональної зони рухомими фо-

рмами важких металів [17; 54].   

У функціональній зоні заводів «Автокольорлит» та МЕМЗ зосереджено ряд 

підприємств (МЕМЗ, ТОВ «МЗТк – «ТУРБОКОМ», «Автокольорлит», ТД «Витязь», 

ТОВ ТАРА), які виступають стаціонарними джерелами забруднення  ґрунтового по-

криву. Не зважаючи на те, що деякі з них не функціонують в повному обсязі, має мі-

сце наявність великої кількості приватних підприємств. Крім того, крізь зону прохо-

дить автомагістраль міжнародного значення Одеса – Мелітополь – Новоазовськ, ко-

тра перетинається залізницею [3; 4]. Все це обумовлює високий рівень забруднення 

ґрунтів означеної функціональної зони. Так, за сумарним показником забруднення 

Zc (110,4) вони відносяться до категорії небезпечних [13]. Також було зафіксоване 

значне підвищення рухомих форм свинцю (2 ГДК), міді (7 ГДК) та кадмію (2,3 

ГДК). Вміст рухомих форм цинку не набагато перевищує ГДК, але превалює над 

фоновим рівнем (в 5,9 раза). Підвищений вміст рухомих форм важких металів обу-

мовлений специфікою підприємств, де здійснюється кольорове лиття та антикоро-

зійне покриття сталевих виробів. Джерелом свинцевого забруднення виступають ав-

томобілі із дизельним типом двигунів та підприємства, які виробляють підшипники 

ковзання. Масові величини рухомих форм важких металів зростають у такій послі-

довності Cd<Cu<Zn<Pb (рис. 4.16).  

За період  2008-2012 показник рН істотно не змінився (7,6±0,23 у 2008 році, 

7,7±0,16 – у 2012). Але висока лужність ґрунту позитивно корелює із забрудненням 

функціональної зони свинцем, міддю та цинком.  
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Рис. 4.16. Модель карти забруднення ґрунтів ВМ зони промислового об’єкту 

(РЗАМ). 

 

Мікрорайон – одна з найбільш заселених функціональних зон житлового ма-

сиву, розташована між проспектом 50-річчя Перемоги та вулицею Ломоносова [3]. 

Згідно з сумарним показником Zc (13,1) забруднення ґрунтів Мікрорайону відно-

ситься до допустимого рівня [13]. Разом з цим було зафіксоване значне перевищен-

ня концентрації рухомих форм свинцю (2 ГДК). Інші рухомі форми важких металів 

(мідь, кадмій та цинк) не перевищували ГДК, і істотно – фоновий рівень.  

Пересувним джерелом забруднення свинцем виступає автотранспорт, бо в цій 

зоні (проспект 50-річчя Перемоги, вулиці Ломоносова, Гризодубової та Брів-ла-

Гайард) проходить більш ніж половина автобусних маршрутів міста, а автодорога, 

розташована по вулиці Ломоносова, є частиною траси М-18 міжнародного значення 

[4; 17]. Масові величини рухомих форм важких металів зростають у такій послідов-

ності Cd<Cu<Zn<Pb (рис. 4.17).  
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Показник рН у 2008 році складав 6,6±0,28, що вказує на нейтральну реакцію 

середовища. Але у 2012 він складав 6,9±0,28, що свідчить про підвищення лужності 

ґрунту. 
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Рис. 4.17. Модель забруднення ґрунтів ВМ зони житлового масиву (МН). 

 

Інститут зрошуваного садівництва (територія рекреаційного призначення) – 

рекреаційна зона, розташована в південній частині міста. За показником Zc (13,7) 

ґрунти цієї функціональної зони можна віднести до категорії допустимого забруд-

нення [13]. Рухомі форми халькофільних металів цинку, кадмію та свинцю не пере-

вищують ГДК. Однак, концентрація міді значно перевищує гранично допустиму 

концентрацію і складає 4 ГДК. Джерелом забруднення міддю виступають отрутохі-

мікати, які використовуються Інститутом зрошуваного Садівництва [17]. 

Масові величини рухомих форм важких металів зростають у такій послідовно-

сті Cd<Zn<Pb<Cu (рис. 4.18).  
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Рис. 4.18. Модель забруднення ґрунтів ВМ зони рекреаційного об’єкту (ІЗС). 

 

Показник рН (5,2±0,13 у 2008 р. та 5,2±0,21 у 2012 р.) вказує на слабкокислу 

реакцію середовища. Як відомо, у кислому середовищі мідь відрізняється більшою 

рухливістю, тобто швидше акумулюється у тканинах рослин, викликаючи фітоток-

сичний ефект, порушує процеси амоніфікації та нітрифікації та через збіднення ґру-

нту поживними речовинами пригнічує розвиток мезопедобіонтів [5; 6; 7; 8; 9; 20; 

42].  

В житловому масиві, розташованому поблизу готелю «Мелітополь», ґрунти за 

показником Zc (8,3) відносяться до категорії допустимого забруднення [13]. Рухомі 

форми цинку, свинцю та кадмію не перевищують ГДК. Перевищення міді складає 

1,8 ГДК та фонового показника у 5,5 раза. Крім цього, зафіксоване перевищення фо-

нового показника рухомими формами свинцю в 2,5 раза. Таким чином, масові вели-

чини рухомих форм важких металів даної функціональної зони зростають у послі-

довності Cd<Cu<Zn<Pb (рис. 4.19). 



138 

 

 

Зона житлових масивів

0

2

4

6

8

10

12

14

16
Pb

Zn

Cu

Cd Досліджувана територія

Фонова територія

 

Рис. 4.19. Модель карти забруднення ґрунтів ВМ зони житлового масиву 

(РГМ).  

Відмічений зріст показника рН. Так, у 2008 він складав 7,3±0,36, а у 2012 році 

вже 7,7±0,13. Алкалізація ґрунтів даної функціональної зони може бути зумовлена 

надходженням великої кількості зважених часток, які містять карбонати, що надхо-

дять з автодоріг, а також пилу, що виникає внаслідок сильних вітрів [17]. Під дією 

опадів, збагачених розчиненої вуглекислотою, в ґрунтах утворюються бікарбонати, 

які (як гідролітично лужні солі) змінюють реакцію середовища в лужний бік [21; 

22].  

Ґрунти житлового масиву, розташованого в районі дач на Новому Мелітополі, 

за сумарним показником Zc (5,6) відносяться до категорії ґрунтів із допустимим рів-

нем забруднення [13]. Перевищення вмісту рухомих форм важких металів зафіксо-

вано не було. Однак, відмічається перевищення фонового показника рухомими фор-

мами свинцю – в 1,3 раза, цинку – 1,8 раза та кадмію – у 3 рази. Масові величини 

рухомих форм важких металів зростають у такій послідовності Cd<Cu<Pb<Zn (рис. 

4.20).  
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Рис. 4.20. Модель карти забруднення ґрунтів ВМ зони житлового масиву 

(РДНМ). 

Крім того, у функціональній зоні житлового масиву на Новому Мелітополі 

спостерігалась слабокисла реакція середовища. Значних коливань показник рН не 

зазнав, та складав 5,3±0,23 у 2008 році та 5,4±0,28 у 2012. У кислому середовищі 

значно підвищується рухливість халькофільних металів, які потрапляючи до тканин 

рослин, можуть викликати фітотоксичний ефект [5; 6; 8; 42].  

Телецентр – функціональна зона, що розташована вздовж автомагістралі між-

народного значення М-18 [4]. Через район проходить і велика частина міських авто-

бусних маршрутів. Але,  за сумарним показником Zc (13) ґрунтовий покрив зони ві-

дноситься до категорії ґрунтів із допустимим рівнем забруднення [13]. Спостеріга-

ється незначне перевищення ГДК за вмістом рухомих форм свинцю (1,2 раза) та міді 

(1,1 раза). Водночас, на всіх ділянках концентрації рухомих форм важких металів 

перевищують фонові значення. Масові величини рухомих форм важких металів зро-

стають у такій послідовності: Cd<Cu<Zn<Pb (рис. 4.21). 
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Рис. 4.21. Модель карти забруднення ґрунтів ВМ зони автомагістралі (ТЦ). 

 

Показник рН на протязі періоду 2008-2012 рр. суттєво не змінився та складав 

7,5±0,36 (2008) і 7,5±0,34 (2012), що вказує на високу лужність ґрунтів даної зони. 

Процеси алкалізації ґрунту відбуваються в результаті надходження пилу та зваже-

них часток з автомагістралі.  

На підвищення вмісту свинцю в ґрунті даної функціональної зони  значно 

впливає автотранспорт, особливо коли у бензин додають тетраетилсвинець. В умо-

вах підвищеної лужності не відбувається міграція рухомих форм плюмбуму, що 

сприяє його фіксації та утворенню надалі техногенних свинцевих аномалій [18; 22; 

43; 52; 53].  

Аналогічна картина спостерігається в ході екотоксикологічної оцінки вмісту 

рухомих форм важких металів та показнику рН у зонах локалізації великих автома-

гістралей – Південний Переїзд та Бердянський міст. Як зазначалося вище в функціо-

нальній зоні Південний переїзд зосереджений ряд приватних підприємств – стаціо-
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нарних джерел забруднення ґрунту. Але, основний вклад в забруднення зони вно-

сить автомагістраль міжнародного значення М-14 [17; 21].  

За сумарним показником забруднення Zc (30,3) ґрунти відносяться до категорії 

помірно небезпечних [13]. В районі зафіксоване значне підвищення рухомих форм 

свинцю (2,2 ГДК) та міді (4,8 ГДК). Вміст рухомих форм цинку та кадмію не пере-

вищує ГДК, але превалює над фоновим рівнем. Наявність іонів важких металів 

пов’язана зі знаходженням поблизу промислових машинобудівних заводів (напри-

клад, кадмій додається для міцності в полімерні композиційні матеріали), а також 

підприємств, які спеціалізуються на виготовленні гальванічних покриттів (цинку-

вання, кадмування) [3]. Масові величини рухомих форм важких металів зростають у 

такій послідовності Cd<Cu<Zn<Pb (рис. 4.22).  
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Рис. 4.22. Модель карти забруднення ґрунтів ВМ зони автомагістралі (ПП). 

 

Закріпленню та акумуляції важких металів в ґрунті сприяє висока лужність 

середовища [13; 22]. За період 2008-2012 спостерігався зріст показнику рН (7,3±0,29 
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у 2008 році, 7,8±0,4 – у 2012). Алкалізація ґрунтового покриву позитивно корелює із 

забрудненням функціональної зони свинцем та міддю [21]. 

Функціональна зона Бердянський міст, розташована в районі автомагістралі 

міжнародного значення М-14 в південно-східній частині міста, межує з індустріаль-

ним районом заводу «Рефма» [3]. Згідно з сумарним показником забруднення Zc 

(66,5), ґрунти даної зони категоризуються як небезпечні [13]. 

В усіх пробах ґрунту спостерігалося підвищення вмісту рухомих форм важких 

металів. Так, вміст свинцю та цинку перевищував ГДК у 2,7 раза. Водночас, концен-

трація міді становила 4,5 ГДК. Вміст кадмію встановився на рівні ГДК, що насампе-

ред пов’язано із виробництвом пігментів, які використовуються в лакофарбової 

промисловості, а також захисних антикорозійних покритів та сплавів на основі міді 

та цинку [3]. Пересувним джерелом забруднення свинцем виступає автотранспорт, 

який працює на етилованому бензині, а також Мелітопольський завод підшипників 

ковзання [17; 21].  

В усіх точках спостереження даної функціональної зони концентрація рухо-

мих форм важких металів значно перевищувала фонові значення. Масові величини 

рухомих форм важких металів зростають у такій послідовності Cd<Cu<Pb<Zn (рис. 

4.23).  

Найбільший по місту зріст показника рН (з 7,7±0,29 у 2008 році до 8,1±0,34 – у 

2012) в районі автомагістралі Бердянського мосту позитивно корелює із забруднен-

ням свинцем, міддю, цинком і кадмієм [21]. Висока алкалізація ґрунтів значно впли-

ває на рухомість важких металів, що обумовлює їх фіксацію та формування зони 

аномалії токсичних металів [13; 22; 43]. 
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Рис. 4.23. Модель карти забруднення ґрунтів ВМ зони автомагістралі (БМ). 

 

Територія рекреаційного призначення Лісопарк розташована за межами нега-

тивного впливу стаціонарних і пересувних джерел забруднень та ввжається найзе-

ленішим масивом, локалізованим в північно-східній частині міста. В даній функціо-

нальній зоні протікає річка Молочна [3; 10]. 

Масові величини рухомих форм важких металів, зафіксовані у Лісопарку, зро-

стають у такій послідовності Cd<Cu< Zn< Pb (рис. 4.24).  

За сумарним показником забруднення Zc (1), ґрунти в рекреаційній зоні Лісо-

парк належать до категорії ґрунтів з допустимим рівнем забруднення [13]. Встанов-

лено, що фоновий рівень свинцю становить 0,3 ГДК, цинку – 0,2 ГДК, міді – 0,4 

ГДК, тоді як кадмій присутній у ґрунті даної функціональної зони в значно безпеч-

ніших кількостях. В даній зоні спостерігалась слабкокисла реакція середовища. По-

казник рН у 2008 році складав 5,2±0,21, а у 2012 – 5,3±0,16, тобто практично не змі-

нився. 
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Рис. 4.24. Модель карти забруднення ґрунтів ВМ рекреаційної зони (ЛС). 

 

Житловий масив Піщане розташований у південній та південно-східній части-

ні міста Мелітополя [3]. За сумарним показником забруднення Zc (31,5) ґрунти від-

носяться до категорії помірно небезпечних [13]. В районі зафіксоване значне підви-

щення рухомих форм міді (4,1 ГДК). Підвищений вміст міді в приватному секторі 

може бути обумовлено застосуванням відповідних отрутохімікатів [17; 21]. Вміст 

рухомих форм свинцю, цинку та кадмію не перевищує ГДК, але превалює над фоно-

вим рівнем. Наявність катіонів важких металів пов'язана зі знаходженням поблизу 

промислових підприємств – ТОВ «Автомашінструмент», Мелітопольський асфаль-

тобетонний завод, ТОВ Бізнес-Трек, ТОВ «Вітмас», а також Мелітопольського заво-

ду підшипників ковзання, розташованих на північному сході [3]. Крім того, через 

центр Піщаного (вулиці Бєлякова, Павла Сивицького, Михайла Оратовського та 

Олександра Невського) проходить автомагістраль М-14, а через північно-західний 

край району (проспект Богдана Хмельницького) – автомагістраль М-18 [4]. Таким 

чином, продукти згоряння автомобільного палива також негативно впливають на 
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стан ґрунтів даної функціональної зони [17; 21]. Масові величини рухомих форм 

важких металів зростають у такій послідовності Cd<Zn<Pb<Cu (рис. 4.25).  
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Рис. 4.25. Модель карти забруднення ґрунтів ВМ зони житлового масиву (ПЩ) 

 

Закріпленню та акумуляції важких металів в ґрунті сприяє висока лужність 

середовища [22]. За період 2008-2012 спостерігався невеликий зріст показнику рН 

(7,3±0,28 у 2008 році, 7,5±0,28 – у 2012). Алкалізація ґрунтового покриву позитивно 

корелює із забрудненням функціональної зони міддю [17].  

Ґрунти житлового масиву Авіамістечко за сумарним показником забруднення 

Zc (9,9) належать до категорії ґрунтів із допустимим рівнем забруднення [13]. Відда-

леність даного району від території міста та відсутність промислових підприємств 

сприяють відносно сприятливому екологічному стану території функціональної зони 

[3]. Рухомі форми цинку та кадмію не перевищують ГДК. Перевищення свинцю 

складає 1,3 ГДК, а міді – 1,1 ГДК. Невеличке перевищення концентрації плюмбуму 

може бути пов’язане з наявністю кінцевої зупинки маршрутних таксі. Таким чином, 
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масові величини рухомих форм важких металів даної функціональної зони зроста-

ють у послідовності Cd<Cu<Zn<Pb (рис. 4.26).  
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Рис. 4.26. Модель карти забруднення ґрунтів ВМ зони житлового масиву (АМ) 

 

В даній зоні спостерігалась нейтральна реакція середовища. Показник рН у 

2008 році складав 6,4±0,36, а у 2012 – 6,5±0,29, тобто практично не змінився. 

4.3. Угруповання мезопедобіонтів рекреаційних територій 

Лісопарк 

Дендрофлора функціональної зони Лісопарк була представлена такими видами: 

Robinia pseudoacacia L., Gleditsia triacanthos L., Acer negúndo L., Cotinus coggygria 

Scop., Ulmus carpinifolia Suckow, Celtis occidentalis L., Pínus sylvéstris L. Показник жит-

тєвості угруповань ґрунтових безхребетних тварин в даній функціональній зоні сягає 

найбільшого значення серед досліджених екосистем і складає 0,91±0,17 (табл. 4.7). Та-

ким чином, екологічний стан ґрунту можна схарактеризувати як сприятливий. У ре-
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зультаті вивчення ґрунтових безхребетних були виявлені наступні групи педобіонтів – 

представників родин Lumbricidae, Aranei, Trachelipodidae, Limacidae, Helicidae, класу 

Diplopoda і ряду Isopoda (табл. Д2.14). На всіх обстежених ділянках домінантною серед 

трофічних груп виступили фітофаги (64,49 %) (табл. 4.9). Сапрофаги склали 13,60 % 

від загальної кількості мезопедобіонтів, а зоофаги – 21,91 %. Комплекс сапрофагів до-

сить різноманітний в екологічному відношенні й представлений ценоморфічними фо-

рмами пратантів, степантів і сильвантів. Діапазон гігроморф мезопедобіонтів знахо-

диться в межах від гігрофілів (13,42 %) до ксерофілів (46,77 %) (табл. 4.8).  

Дощові черв'яки представлені норним степантом D. nassonovi, ендогейним сте-

пантом A. rosea, пратантом A. caliginosa trapezoides і сильвантом O. lacteum. Діапазон 

гігроморф олігохет знаходиться в межах від гігрофілів до мезофілів. Крім дощових че-

рв'яків, до трофічної групи сапрофагів належать мокриці. Серед них зустрілися епі-

гейні пратанти  T. rathkii та степанти  A. vulgare. Причому, представники родини 

Trachelipodidae характерні для антропогенно непорушених ландшафтів, тоді як політо-

пні мезофіли (A. vulgare) часто зустрічаються в урбанізованих біотопах [26; 33].  
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Таблиця 4.7 

Оцінка показників життєвості угруповань мезопедобіонтів 

Функціо-

нальна зона 

Скоро-

чення 

Чисельність угруповань, екз./м2 Життєвість угруповань 

2010 2011 2012 
У середньо-

му 
2010 2011 2012 

У середньо-

му 

Житловий 

масив 

АМ 35,10±7,50 37,50±7,97 35,40±8,16 36,00±5,93 0,59±0,13 0,63±0,13 0,59±0,14 0,60±0,10 

КБ 6,40±1,84 5,00±1,23 4,50±1,46 5,30±1,20 0,11±0,03 0,08±0,02 0,08±0,02 0,09±0,02 

МН 46,70±9,76 43,40±11,64 49,00±11,27 46,37±8,25 0,78±0,16 0,73±0,19 0,82±0,19 0,78±0,14 

ПЩ 32,50±8,34 29,80±9,90 31,60±8,01 31,30±6,61 0,44±0,14 0,40±0,17 0,43±0,13 0,42±0,11 

РГМ 29,80±7,17 29,70±7,78 30,30±7,64 29,93±5,65 0,50±0,12 0,50±0,13 0,51±0,13 0,50±0,09 

РДНМ 47,80±8,82 43,10±6,84 46,00±11,41 45,63±6,96 0,80±0,15 0,72±0,11 0,77±0,19 0,76±0,12 

Промислова 

зона 

РЗАМ 4,13±1,41 7,67±2,59 5,40±1,23 5,73±1,52 0,07±0,02 0,13±0,04 0,09±0,02 0,10±0,03 

РЗМ 3,40±1,08 3,80±0,90 2,60±0,99 3,27±0,78 0,06±0,02 0,06±0,01 0,04±0,02 0,05±0,01 

РЗР 11,50±2,50 20,80±7,21 8,20±1,98 13,50±4,12 0,19±0,04 0,35±0,12 0,14±0,03 0,23±0,07 

Рекреаційна 

територія 

ІЗС 44,50±8,58 46,70±9,05 43,90±11,50 45,03±7,36 0,74±0,14 0,78±0,15 0,73±0,19 0,75±0,12 

ЛС 47,80±12,78 54,90±13,48 59,80±14,19 54,17±10,34 0,80±0,21 0,92±0,23 1,00±0,24 0,91±0,17 

МП 42,70±9,57 49,00±12,96 44,60±9,24 45,43±8,12 0,71±0,16 0,82±0,22 0,75±0,15 0,76±0,14 

Транспортна 

зона  

БМ 21,10±4,29 29,00±6,32 25,30±6,18 25,13±4,48 0,25±0,07 0,38±0,11 0,32±0,10 0,32±0,07 

ПП 14,70±5,04 17,40±4,38 16,30±3,35 16,13±3,27 0,25±0,08 0,29±0,07 0,27±0,06 0,27±0,05 

ТЦ 41,10±10,04 39,50±7,26 42,20±9,57 40,93±6,80 0,69±0,17 0,66±0,12 0,71±0,16 0,68±0,11 
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Двопарноногі багатоніжки представлені M. rossicum, проте чисельність сапрофа-

гів була невисокою. Це може бути пов'язано з тим, що кальцефіли гірше адаптуються в 

слабкокислому середовищі [44].  Черевоногі молюски є численною і різноманітною 

групою фітофагів даної функціональної зони, і представлені двома ценоморфами – 

пратантами (Limax sp., E. vermiculata) і степантами (C. tridens, X. obvia, X. derbentina). 

Представники сімейства Lycosidae формують комплекс зоофагів даної функціональної 

зони. Таким чином, превалювання в мезофауні Лісопарку молюсків, мокриць та дощо-

вих черв’яків свідчить про відносно екологічно сприятливий стан ґрунту даної функці-

ональної зони. 

Міський парк 

Флора функціональної зони парку Горького містить велику різноманітність де-

рев і чагарників, і представлена R. pseudoacacia, Ailanthus altissima (Mill.) Swingle, A. 

negúndo, Salix babulonica L., Platanus orientalis L., декількома видами роду Syringa, 

Jasminum, Quercus robur L., Tília cordáta Mill., Caragána arboréscens Lam., Juniperus 

Virginian L., Juniperus sabina L., Platycladus orientalis (L.) Franco, P. sylvéstris, Picea 

pungens Engelm та ін. Також в дендрофлорі міського парку предсталені Catalpa 

bignonioides Walt., Elaeagnus angustifolia L., Morus nigra L., Populus alba L., Populus py-

ramidalis Salisb.  

Показник життєвості угруповань безхребетних тварин в даній функціональній 

зоні склав 0,76±0,14. Таким чином екологічний стан ґрунту можна охарактеризувати як 

напружений. В результаті вивчення ґрунтових безхребетних були виявлені наступні 

групи педобіонтів – представники родин Lumbricidae, Limacidae, Helicidae, 

Bradybaenidae, рядів Aranei, Isopoda, класу Diplopoda.  
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Таблиця 4.8 

Ценоморфічна структура угруповань мезопедобіонтів (у % від чисельності за період 2010–2012 рр.) 

Функціональна 

зона 

Скорочен-

ня 
Місце Pal Pr Sil St 

Житловий  

масив  

АМ Авіамістечко 0,37 25,83 10,93 62,87 

КБ Кізіярська балка – 13,21 – 86,79 

МН Мікрорайон 0,72 30,63 8,34 60,32 

ПЩ Піщане 2,24 12,78 0,32 84,66 

РГМ Район готелю «Мелітополь» 0,45 23,94 18,71 56,90 

РДНМ Район дач на Новому Мелітополі 1,53 22,72 2,56 73,19 

Житловий масив    1,03 23,51 7,54 67,92 

Промислова 

зона  

РЗАМ Район заводів Автокольорлит та МЕМЗ – 15,12 – 84,88 

РЗМ Район заводу МЗТГ – 12,24 – 87,76 

РЗР Район заводу «Рефма» – 12,84 – 87,16 

Промислова зона    – 13,33 – 86,67 

Рекреаційна 

територія  

ІЗС 
Сквер інституту зрошуваного садів-

ництва 
0,89 35,09 7,40 56,62 

ЛС Лісопарк 3,02 22,15 2,40 72,43 

МП Міський парк 1,17 35,73 10,86 52,24 

Рекреаційна територія  1,77 30,44 6,61 61,17 

Транспортна 

зона  

БМ Бердянський міст 1,72 11,01 – 87,27 

ПП Південний переїзд – 13,43 – 86,57 

ТЦ Телецентр 1,47 13,11 – 85,42 

Транспортна зона    1,26 12,53 – 86,21 

Умовні позначки: St – степанти, Pr – пратанти, Pal – палюданти, Sil – сильванти 
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На всіх обстежених ділянках домінантною серед трофічних груп виступили фі-

тофаги (44,75 %) і сапрофаги (29,35 %).  Найменша група представлена зоофагами 

(25,90 %). Комплекс сапрофагів досить широкий, і включає ценоморфічні форми 

пратантів, степантів, сильвантів і палюдантів. Діапазон їх гігроморф знаходиться в ме-

жах від ультрагігрофілів до ксерофілів. Серед сапрофагів-люмбріцид були виявлені ен-

догейні пратанти A. caliginosa trapezoide та ендогейні сильванти O. lacteum. Діапазон їх 

гігроморф знаходився в межах від ультрагігрофілів до мезофілів. Крім дощових 

черв’яків, до трофічної групи сапрофагів належить мокриця T. rathkii та двопарнонога 

багатоніжка R. kessleri. Крім того, в даній функціональній зоні широко поширена A. 

vulgare, яка є політопним мезофілом і найбільш часто зустрічається в урбанізованих 

біотопах. Група зоофагів, хоча і була нечисленною, але до її складу входило кілька ви-

дів ряду Aranei. Поряд з сапрофагами, фітофаги є численною і різноманітною групою 

серед мезопедобіонтів зони. Вони представлені епігейними пратантами (Limax sp.), 

степантами (H. albescens) і чагарниковим равликом F. fruticum. Діапазон гігроморф че-

ревоногих молюсків знаходився в межах від гігрофілів до мезофілів. Таким чином, в 

мезофауні рекреаційної зони виявлені всі п'ять груп ґрунтових безхребетних, які харак-

теризувалися значною різноманітністю ценоморфічного складу. Це є свідченням спри-

ятливого стану ґрунтів даної функціональної зони. 

Сквер інституту зрошуваного садівництва 

Екологічний стан ґрунтів функціональної зони Інститут зрошуваного садівницт-

ва оцінюється нами як напружений. Показник життєвості безхребетних тварин склав 

0,75±0,12. В результаті вивчення мезопедобіонтів були виявлені представники родин 

Lumbricidae, Bradybaenidae, Limacidae, Helicidae, рядів Aranei, Isopoda, класів Diplopoda 

і Chilopoda. На всіх обстежених ділянках домінантною групою серед трофоморф ви-

ступили фітофаги (58,33 %). Сапрофаги склали 18,28% від загальної кількості мезопе-

добіонтів, а група зоофагів – 23,39 %. Комплекс сапрофагів представлений наступними 

ценоморфами: пратанти, степанти та сильванти. Діапазон їх гігроморф варіюється від 

гігрофілів до ксерофілів. Однак більша частина – мезофіли. Дощові черв’яки перева-
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жали в комплексі сапрофагів даної функціональної зони й представлені ендогейним 

степантом A. rosea, ендогейним сильвантом O. lacteum і ендогейним пратантом A. 

caliginosa trapezoides. У спектрі їх гігроморф переважають мезофіли. Це може бути 

обумовлено періодичним зрошенням досліджуваного об’єкта. Групу сапрофагів допо-

внює політопний мезофіл A. vulgare і двопарнонога багатоніжка M. rossicum. Мокриця і 

ківсяк формують комплекс кальцефілів, які нечисленні в слабкокислому середовищі. 

Фітофаги є численною і різноманітною групою серед ґрунтових безхребетних даної 

зони, і представлені декількома видами черевоногих молюсків з родин Bradybaenidae, 

Limacidae, Helicidae. Діапазон їх гігроморф варіюється від гігрофілів до мезофілів. 

Комплекс зоофагів представлений декількома видами павуків і хижою багатоніжкою L. 

curtipes. Остання є епігейним пратантом і віддає перевагу добре зволоженим місцепе-

ребуванням. Таким чином, в мезофауні функціональної зони Інститут зрошуваного са-

дівництва виявлені всі п’ять груп ґрунтових безхребетних, що свідчити про відносно 

сприятливий стан ґрунтового покриву. Незважаючи на те, згідно з показником життє-

вості, екологічний стан ґрунтів оцінюється як напружений.  

4.4. Екоморфічна структура мезопедобіонтів едафотопів житлових тери-

торій 

Район дач на Новому Мелітополі 

Екологічний стан ґрунтів функціональної зони Новий Мелітополь (район дач) 

оцінюється нами як напружений. Показник життєвості угруповань безхребетних тва-

рин складає 0,76±0,12. В результаті вивчення мезопедобіонтів були виявлені представ-

ники родин Lumbricidae, Aranei, Trachelipodidae, Limacidae, Helicidae і класу Diplopoda. 

Комплекс сапрофагів представлений такими ценоморфічними формами, як пратанти, 

степанти та палюданти. У ценоморфічному аспекті в угруповані домінують степанти 

(56,90 %), дещо менше пратантів (23,94 %) та сильвантів (18,71 %). Епізодично зустрі-

чаються палюданти (1,53 %). Серед гігроморф переважають ксерофіли (67,57 %), знач-

но менше мезофілів (21,18 %) та гігрофілів (11,25 %). Таким чином, ґрунтова мезофау-

на має ксерофільний вигляд. Серед трофоценоморф переважають мегатрофоценомор-
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фи, дещо менше – мезотрофоценоморф (66,11 та 22, 43 % відповідно) (табл. 4.9). Най-

більш типовими є представники топоморфи епігейних (63,18 %) та значно менше в 

угрупованні представників ендогейних форм (39,82 %). Норники в угруповані відсутні.  

На всіх обстежених ділянках домінантною групою серед трофоморф виступили 

фітофаги (57,49 %). Сапрофаги склали 13,51 % від загальної кількості мезопедобіонтів, 

а зоофаги – 29,00 %. Дощові черв'яки є переважаючою групою в комплексі сапрофагів 

даної функціональної зони й представлені ендогейними пратантами A. caliginosa 

trapezoides та степантами A. rosea. Дощові черв’яки разом з мокрицями T. rathkii та ба-

гатоніжками R. kessleri формують комплекс кальцефілів, які рідко зустрічаються в 

слабкокислому середовищі [26; 48]. Незважаючи на те, що епігейні пратанти T. rathkii 

надають перевагу антропогенно непорушеним ландшафтам, можливо вони адаптува-

лися в даній зоні [2; 19; 20; 26]. Фітофаги є численною і різноманітною групою серед 

мезопедобіонтів, і представлені степантами (X. derbentina, H. albescens). Діапазон гіг-

роморф черевоногих молюсків досить широкий і знаходиться в межах від гігрофілів до 

ксерофілів. Серед фороморф переважають тварини, які переміщуються за допомогою 

наявної шпаруватості ґрунту – розміри їх тіла більші, ніж розміри порожнин у підстил-

ці або пропорційні великим щілинам або тріщинам в ґрунті (40,54 %). Окрему групу 

складають тварини, розміри тіла яких менші за розміри тріщин у ґрунті (19,36 %), а та-

кож ті, які активно прокладають нори та переміщуються без зміни товщини тіла (15,12 

%). 
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Таблиця 4.9 

Гігроморфічна структура угруповань мезопедобіонтів (у % від чисельності за період 2010–2012 рр.) 

Функціональна зона Скорочення Місце Ks Ms Hg 

Житловий масив АМ Авіамістечко 32,41 59,91 7,69 

  КБ Кізіярська балка 47,80 48,43 3,77 

  МН Мікрорайон 64,70 29,04 6,25 

  ПЩ Піщане 73,59 21,94 4,47 

  РГМ Район готелю «Мелітополь» 33,07 60,80 6,12 

  РДНМ Район дач у Новому Мелітополі 67,57 21,18 11,25 

Житловий масив      55,50 37,18 7,32 

Промислова зона РЗАМ Район заводів Автокольорлит та МЕМЗ 40,12 55,23 4,65 

  РЗМ Район заводу МЗТГ 76,53 17,35 6,12 

  РЗР Район заводу «Рефма» 68,89 26,91 4,20 

Промислова зона      62,67 32,74 4,59 

Рекреаційна територія ІЗС Сквер інституту зрошуваного садівництва 39,97 51,52 8,51 

  ЛС Лісопарк 46,77 39,82 13,42 

  МП Міський парк 38,81 50,04 11,15 

Рекреаційна територія    42,15 46,67 11,18 

Транспортна зона БМ Бердянський міст 57,16 36,87 5,97 

  ПП Південний переїзд 69,21 24,38 6,40 

  ТЦ Телецентр 66,61 27,04 6,35 

Транспортна зона      64,23 29,52 6,24 

Умовні позначки: Ks – ксерофіли, Ms – мезофіл, Hg – гігрофіли 
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Піщане 

Екологічний стан ґрунтів функціональної зони Піщане (район мосту по вулиці О. 

Невського) характеризується як кризовий. Показник життєвості мезопедобіонтів склав 

0,42±0,11. В результаті вивчення ґрунтових безхребетних були виявлені представники 

родин Lumbricidae, Limacidae, Helicidae, ряду Chilopoda, класу Arachnida. На всіх обс-

тежених ділянках домінантною групою серед трофоморф виступили фітофаги 

(73,80 %), а серед ценоморф – степанти (84,66 %). Комплекс сапрофагів склав 1,38 %, а 

зоофагів – 24,81 %. Крім характерних для більшості досліджених функціональних зон 

павуків – представників зоофагів, в районі Піщане виявлені хижі ендогейні землянки 

G. proximus. Фітофаги так само, як і травоїдні мезопедобіонти інших зон, є найчислен-

нішою групою. В районі Піщане вони представлені ксерофільними степантами (X. 

derbentina, X. obvia). Дощові черв’яки спільно з молюсками формують комплекс каль-

цефілів, які добре адаптовані в лужному ґрунті (рН=7,5±0,28). 

Авіамістечко 

Основу дендрофлори функціональної зони житлового масиву (Авіамістечко) 

складають A. negúndo, Fráxinus excélsior L. і P. alba, P. pyramidalis. Показник життєвос-

ті безхребетних тварин в даній функціональній зоні склав 0,60±0,10. Таким чином, еко-

логічний стан ґрунту можна охарактеризувати як критичний. Серед мезопедобіонтів 

були відзначені наступні групи тварин – представники класів Diplopoda і Chilopoda, 

родин Helicidae, Limacidae, Bradybaenidae, Lumbricidae, рядів Aranei, Isopoda. Таким 

чином, в даній функціональній зоні були присутні всі групи безхребетних. Переважаю-

чими трофічними групами мезопедобіонтів зони житлового масиву виступили фітофа-

ги (52,96 %). Сапрофаги склали 22,78 %, а зоофаги –  24,26 % від загальної кількості 

ґрунтових безхребетних. Комплекс сапрофагів представлений черв’яками, багатоніж-

ками та мокрицями.  
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Таблиця 4.10 

Трофоценоморфічна структура угруповань мезопедобіонтів (у % від чисельності за період 2010–2012 рр.) 

Функціональна зона Скорочення Місце OlgTr MsTr MgTr UMgTr 

Житловий масив АМ Авіамістечко 0,74 19,26 66,39 13,61 

  КБ Кізіярська балка 4,40 16,98 58,49 20,13 

  МН Мікрорайон 0,79 21,50 63,98 13,73 

  ПЩ Піщане 0,96 18,53 66,24 14,27 

  РГМ Район готелю «Мелітополь» 0,45 25,39 60,13 14,03 

  РДНМ Район дач у Новому Мелітополі 0,51 22,43 66,11 10,96 

Житловий масив      0,79 21,30 64,55 13,37 

Промислова зона РЗАМ Район заводів Автокольорлит та МЕМЗ 4,07 24,42 60,47 11,05 

  РЗМ Район заводу МЗТГ 10,20 22,45 58,16 9,18 

  РЗР Район заводу «Рефма» 2,22 14,81 64,44 18,52 

Промислова зона      3,85 18,37 62,52 15,26 

Рекреаційна територія ІЗС Сквер інституту зрошуваного садівництва 0,96 23,24 63,80 11,99 

  ЛС Лісопарк 0,68 19,38 67,51 12,43 

  МП Міський парк 1,39 21,06 67,42 10,12 

Рекреаційна територія    0,99 11,57 21,11 66,33 

Транспортна зона БМ Бердянський міст 1,33 16,45 66,05 16,18 

  ПП Південний переїзд 2,07 15,70 65,29 16,94 

  ТЦ Телецентр 0,33 18,08 65,39 16,21 

Транспортна зона      0,97 17,11 65,57 16,34 

Умовні позначки: OlgTr – оліготрофоценоморфи; MsTr – мезотрофоценоморфи; MgTr – мегатрофоценоморфи; UMgTr – уль-

рамегатрофоценоморфи 
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Ценоморфічні форми – степантами, пратантами та палюдантами. Діапазон їх гіг-

роморф знаходився в межах від гігрофілів до мезофілів. Наявність зазначених гігро-

морф може бути пов'язано з водотоком – струмком Піщаний. Серед люмбріцид були 

виявлені епігейні, ендогейні та норні форми. Сапрофаги, крім дощових черв'яків, були 

представлені ківсяком  R. kessleri й M. rossicum. Однак чисельність двопарноногих ба-

гатоніжок була незначною. До трофічної групи сапрофагів також належить політопний 

мезофіл A. vulgare, який часто зустрічається в урбанізованих біотопах. Комплекс зоо-

фагів був представлений степантом мезофілом – G. proximus (3,4%) і представниками 

ряду Aranei (2,3%). Досить чисельною групою виявилися фітофаги, спектр гігроморф 

яких коливався від гігрофілів до мезофілів. Комплекс молюсків даної функціональної 

зони був представлений епігейним пратантом Limax sp., а також представниками родин 

Helicidae і Bradybaenidae. Таким чином, в зоні житлового масиву Авіамістечко відзна-

чена різноманітність ценоморфічного складу мезопедобіонтів, що свідчить про задові-

льний стан ґрунтів даної території. 

Житловий масив Центр 

Зниження показника життєвості мезопедобіонтів у функціональній зоні житлово-

го масиву Центр склало 0,50±0,09. Таким чином екологічний стан ґрунту можна схара-

ктеризувати як критичний. Серед мезопедобіонтів були відзначені наступні групи тва-

рин – представники класів Diplopoda, родин Helicidae, Limacidae, Bradybaenidae, 

Thomisidae, Lumbricidae, рядів Aranei, Isopoda. Переважаючою трофічною групою ґру-

нтових безхребетних даної функціональної зони виступили фітофаги (47,22 %), на час-

тку сапрофагів пришлося 31,40 %. Найменш чисельну групу склали зоофаги – 21,38 %. 

Сапрофаги представлені черв'яками, багатоніжками та мокрицями, серед яких перева-

жали дві ценоморфічні форми – степанти й пратанти. Діапазон їх гігроморф знаходився 

в межах від мезофілів до ксерофілів.  
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Таблиця 4.11 

Топоморфічна структура угруповань мезопедобіонтів (у % від чисельності за період 2010–2012 рр.) 

Функціональна зона Скорочення Місце Anec End Ep 

Житловий масив АМ Авіамістечко 2,50 41,11 56,39 

  КБ Кізіярська балка 3,77 38,36 57,86 

  МН Мікрорайон – 53,56 46,44 

  ПЩ Піщане 1,17 31,42 67,41 

  РГМ Район готелю «Мелітополь» – 37,75 62,25 

  РДНМ Район дач у Новому Мелітополі – 36,82 63,18 

Житловий масив      0,75 40,92 58,33 

Промислова зона РЗАМ Район заводів Автокольорлит та МЕМЗ 3,49 58,72 37,79 

  РЗМ Район заводу МЗТГ – 35,71 64,29 

  РЗР Район заводу «Рефма» – 27,65 72,35 

Промислова зона      0,89 36,74 62,37 

Рекреаційна територія ІЗС Сквер інституту зрошуваного садівництва – 44,49 55,51 

  ЛС Лісопарк 0,31 29,05 70,65 

  МП Міський парк 0,81 33,75 65,44 

Рекреаційна територія    0,37 35,33 64,30 

Транспортна зона БМ Бердянський міст 0,53 34,08 65,38 

  ПП Південний переїзд 1,65 33,26 65,08 

  ТЦ Телецентр – 33,71 66,29 

Транспортна зона      0,49 33,74 65,77 

Умовні позначки: End – ендогейні, Ep – епігейні, Anec – норники 
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Крім дощових черв’яків (25,2 %), комплекс сапрофагів-кальцефілів містив в собі 

двопарноногу багатоніжку R. kessleri  (15,9 %) та мокрицю A. vulgare (22,5 %), що від-

носиться до групи політопних мезофілів. Серед зоофагів був відзначений представник 

родини Thomisidae (0,6 %), який характеризується високою толерантністю до полютан-

тів різної етіології. Досить численною групою виявилися фітофаги, представлені епі-

гейним пратантом Limax sp., степантом-мезофілом C. tridens і широко поширеним на 

території України равликом F. fruticum. Незважаючи на те, що в зоні житлового масиву 

були присутні всі групи мезопедобіонтів, їх ценоморфічний склад відрізнявся високим 

рівнем гомогенізації, що може свідчити про деградацію ґрунтового покриву. 

Кізіярська балка 

Екологічний стан ґрунтів функціональної зони Кізіяр (район житлового масиву) 

характеризується як катастрофічний. Показник життєвості безхребетних тварин склав 

0,09±0,02. В результаті вивчення мезопедобіонтів були виявлені представники класів 

Diplopoda, Chilopoda, родин Lumbricidae, Helicidae, ряду Aranei. На всіх обстежених ді-

лянках домінантною групою серед трофоморф виступили фітофаги (66,04 %). Кіль-

кість зоофагів склала 25,16 %, а сапрофагів – 8,81 %. Група зоофагів в порівнянні з ко-

нтролем значно зросла, що свідчить про сильну антропогенну трансформацію біотопу 

даної функціональної зони. Сапрофаги зони виробничого об'єкта представлені дощо-

вими черв'яками родини Lumbricidae і ксерофільним степантом R. kessleri. Рослиноїдні 

мезопедобіонти є найбільш численною групою Кізіяра. Вони представлені двома це-

номорфами – ксерофільними степантами X. obvia і мезофільним пратантом E. 

vermiculata. Люмбріциди спільно з молюсками та багатоніжками-сапрофагами форму-

ють комплекс кальцефілів, які добре адаптуються в лужному середовищі ґрунту Кізіяра 

(рН = 7,4 ± 0,13). Групу зоофагів даної функціональної зони, крім ендогейної землянки, 

складають представники ряду Aranei. 
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Таблиця 4.12 

Фороморфічна структура угруповань мезопедобіонтів (у % від чисельності за період 2010–2012 рр.) 

Функціональна зона Скорочення Місце 
A B 

1 2 3 4 5 7 

Житловий масив АМ Авіамістечко 15,65 9,81 38,52 9,07 11,85 15,09 

  КБ Кізіярська балка 11,95 9,43 42,14 4,40 9,43 22,64 

  МН Мікрорайон 17,11 6,54 25,66 24,51 16,89 9,27 

  ПЩ Піщане 18,10 7,35 45,37 3,62 13,31 12,25 

  РГМ Район готелю «Мелітополь» 20,82 3,56 37,42 12,47 12,36 13,36 

  РДНМ Район дач у Новому Мелітополі 19,36 6,79 40,54 9,50 15,12 8,69 

Житловий масив      17,96 6,96 36,96 12,37 14,07 11,69 

Промислова зона РЗАМ Автокольорлит та МЕМЗ 16,86 12,21 15,70 30,81 13,37 11,05 

  РЗМ Район заводу МЗТГ 15,31 6,12 44,90 8,16 13,27 12,24 

  РЗР Район заводу «Рефма» 21,48 1,73 48,40 1,98 10,12 16,30 

Промислова зона      19,41 5,04 39,56 10,22 11,41 14,37 

Рекреаційна тери-

торія  

ІЗС Сквер ін-ту зр. садівництва 16,28 5,77 36,49 13,47 13,84 14,14 

ЛС Лісопарк 18,83 6,40 44,55 5,60 8,31 16,31 

МП Міський парк 19,00 7,70 40,21 9,90 11,67 11,52 

Рекреаційна територія  18.09 6.61 40,68 9,40 11,09 14,13 

Транспортна зона БМ Бердянський міст 16,31 8,75 46,95 2,79 10,88 14,32 

  ПП Південний переїзд 15,70 4,55 46,28 2,48 9,92 21,07 

  ТЦ Телецентр 18,24 6,19 45,77 4,15 12,30 13,36 

Транспортна зона      17,15 6,65 46,23 3,41 11,39 15,17 
Умовні позначки: А – переміщення за допомогою існуючої шпаруватості ґрунту; В – активне прокладання ходів; 1 – розміри тіла тварин менші за роз-

міри тріщин у грунті; 2 – розміри тіла пропорційні шпаруватості; 3 – розміри тіла більші розмірів порожнин у підстилці або співрозмірні з великими щі-

линами або тріщинами в грунті; 4 – переміщення зі зміною товщини тіла; 5 – переміщення без зміни товщини тіла; 6 – риття нір за допомогою кінцівок; 

7 – С-подібна форма тіла. 
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Таким чином, слід зазначити, що в зоні житлового масиву Кізіяр відзначені 4 з 5 

досліджуваних груп мезопедобіонтів, однак вони характеризуються малою чисельніс-

тю і в основному представлені двома ценоморфами – степантами та пратантами. Це ще 

раз підтверджує катастрофічний екологічний стан ґрунтів цієї зони. 

Мікрорайон 

Показник життєвості мезопедобіонтів у функціональній зоні Мікрорайон склав 

0,78±0,14. Таким чином, екологічний стан ґрунту можна схарактеризувати як напруже-

ний. В результаті вивчення ґрунтових безхребетних були виявлені наступні групи ме-

зопедобіонтів – представники родин Lumbricidae, Limacidae, Helicidae, Enidae, рядів 

Aranei, Isopoda, класу Diplopoda. На всіх обстежених ділянках домінантною серед тро-

фічних груп виступили сапрофаги (44,28 %). Фітофаги склали 30,84 % від загальної кі-

лькості мезопедобіонтів. Найменша група представлена зоофагами – 24,87 %. Ком-

плекс сапрофагів складають такі ценоморфічні форми: пратанти, степанти й палюдан-

ти, які характеризуються широким спектром гігроморф – від ультрагігрофілів до ксе-

рофілів. Дощові черв’яки представлені ендогейними пратантами A. caliginosa 

trapezoides і степантами A. rosea. Крім дощових черв’яків, до трофічної групи сапрофа-

гів-кальцефілів належать двопарноногі багатоніжки R. kessleri й мокриці A. vulgare, які 

добре адаптуються в урбанізованих біотопах. Група зоофагів, хоча і була нечисленною, 

але до її складу входило кілька видів ряду Aranei.  

Різноманітною групою фітофагів Мікрорайону виступили молюски, які предста-

влені двома ценоморфами – пратантами (Limax sp.) і степантами (X. obvia, C. tridens).  
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Таблиця 4.13 

Трофічна структура угруповань мезопедобіонтів (у % від чисельності за період 2010–2012 рр.) 

Функціональна зона Скорочення Місце FF SF ZF 

Житловий масив АМ Авіамістечко 52,96 22,78 24,26 

  КБ Кізіярська балка 66,04 8,81 25,16 

  МН Мікрорайон 44,28 30,84 24,87 

  ПЩ Піщане 73,80 1,38 24,81 

  РГМ Район готелю «Мелітополь» 47,22 31,40 21,38 

  РДНМ Район дач у Новому Мелітополі 57,49 13,51 29,00 

Житловий масив      54,78 20,03 25,19 

Промислова зона РЗАМ Район заводів Автокольорлит та МЕМЗ 25,58 42,44 31,98 

  РЗМ Район заводу МЗТГ 60,20 8,16 31,63 

  РЗР Район заводу «Рефма» 79,01 1,98 19,01 

Промислова зона      62,67 13,19 24,15 

Рекреаційна територія ІЗС Сквер інституту зрошуваного садівництва 58,33 18,28 23,39 

  ЛС Лісопарк 64,49 13,60 21,91 

  МП Міський парк 44,75 29,35 25,90 

Рекреаційна територія      56,37 20,00 23,62 

Транспортна зона БМ Бердянський міст 75,20 1,06 23,74 

  ПП Південний переїзд 75,00 4,96 20,04 

  ТЦ Телецентр 73,53 3,58 22,88 

Транспортна зона      74,33 3,08 22,59 
Умовні познічки: SF – сапрофаги; FF – фітофаги; ZF – зоофаги 
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Діапазон гігроморф молюсків даної зони досить широкий, і знаходиться в межах 

від гігрофілів до ксерофілів. Таким чином, слід зазначити, що у функціональній зоні 

Мікрорайон відзначені всі досліджувані групи мезопедобіонтів, представлені трьома 

ценоморфами – степантами, палюдантами, пратантами. Причому, останні значно пере-

важали. Це підтверджує напружений екологічний стан ґрунтів цієї зони. 

 

4.5. Трансформація екоморфічної структури ґрунтової мезофауни едафо-

топів промислових зон 

 

Район заводу МЗТГ 

Екологічний стан ґрунтів функціональної зони Новий Мелітополь (район заводу 

МЗТГ) характеризується як катастрофічний. Значення показника життєвості угрупо-

вань безхребетних тварин тут становить  0,05±0,01 (табл. 4.7). В результаті вивчення 

мезопедобіонтів були виявлені представники родин Lumbricidae, Thomisidae, Helicidae.  

В угрупованні домінують степанти (87,76 %) при незначній компоненті пратан-

тів (12,24 %). На всіх обстежених ділянках домінантною групою серед трофоморф ви-

ступили фітофаги (60,20 %), сапрофаги склали 8,16 %, а зоофаги – 31,63 %. Збільшення 

кількості хижаків характерно для антропогенно порушених урбанізованих ландшафтів 

[12]. Сапрофаги зони виробничого об'єкта представлені ендогейними степантами A. 

rosea. Фітофаги так само, як і травоїдні мезопедобіонти інших зон, є найчисленнішою 

групою [20]. Однак в районі МЗТГ вони представлені однією ценоморфою – ксерофі-

льними степантами (X. derbentina). Дощові черв’яки спільно з молюсками X. derbentina 

формують комплекс кальцефілів, які краще адаптуються в лужному ґрунті (рН = 7,7 ± 

0,16). Значно підвищується частка зоофагів у відношенні до основних груп мезопедо-

біонтів території виробничого об’єкта. Так, в даній зоні превалюють представники ро-

дини Thomisidae, який характеризується високою толерантністю до полютантів. 
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Район заводів Автокольорлит та МЕМЗ 

Дендрофлора функціональної зони виробничого об’єкта (МЕМЗ, Автокольорлит) 

була представлена R. pseudoacacia, A. negúndo, C. occidentalis, C. bignonioides і  P. alba, 

P. pyramidalis. Значення показника життєвості безхребетних тварин у даній функціона-

льній зоні становить 0,10±0,03. Таким чином екологічний стан ґрунту можна схаракте-

ризувати як катастрофічний.  

У результаті вивчення ґрунтових безхребетних були виявлені наступні групи пе-

добіонтів – представники класів Diplopoda і Chilopoda, родини Lumbricidae, ряду 

Aranei. Домінантною серед трофічних груп мезопедобіонтів зони виробничих об’єктів 

виступили сапрофаги (42,44 %). Зоофаги склали 31,98 % від загальної кількості ґрунто-

вих безхребетних, фітофаги склали 25,58 %. Збільшення кількості хижаків характерно 

для антропогенно трансформованих територій урбосистеми [12]. Комплекс сапрофагів-

кальцефілів представлений двома ценоморфічними формами – степантами та сильван-

тами. Причому, перші значно переважали. Діапазон їх гігроморф знаходився в межах 

від гігрофілів до ксерофілів. Дощові черв’яки представлені ендогейним A. rosea. Це 

обумовлено здатністю даного виду акумулювати рухомі форми важких металів, таких 

як цинк, кадмій, свинець, залізо, мідь, нікель, марганець [37]. Крім дощових черв’яків, 

серед сапрофагів був відзначений ківсяк R. kessleri – 21,4 %. Превалювання кальцефілів 

вказує на алкалізацію ґрунту зони виробничого об'єкта (рН=7,7±0,16). Хижі багатоніж-

ки представлені степантом мезофілом – G. proximus. Разом з представниками родини 

Aranei, вони формують комплекс зоофагів даної зони. Таким чином, в зоні виробничо-

го об’єкта (Автокольорлит та МЕМЗ) спостерігалася гомогенізація груп мезопедобіон-

тів, що свідчить про наявність високого рівня забруднення ґрунту. 

Район заводу «Рефма» 

Екологічний стан ґрунтів функціональної зони (район заводу Рефма) характери-

зується як катастрофічний. Значення показника життєвості угруповань безхребетних 

тварин становить 0,23±0,07.  У результаті вивчення ґрунтових безхребетних були вияв-

лені представники родин Lumbricidae, Helicidae і ряду Aranei. На всіх обстежених діля-
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нках домінантною групою серед трофоморф виступили фітофаги (79,01 %),  зоофаги 

склали 19,01 % від чисельності угруповання, а сапрофаги тільки 1,98 %. Представники 

родини Lumbricidae зони виробничого об’єкта представлені ендогейними степантами 

A. rosea. Представники ряду Aranei формують комплекс зоофагів даної функціональної 

зони – 4,9 %. Найчисельнішою групою фітофагів зони виробничого об’єкта стали 

представники родини Helicidae, представлені однією ценоморфою – ксерофільними 

степантами (X. obvia, X. derbentina). Дощові черв’яки спільно з молюсками формують 

комплекс кальцефілів, які краще адаптуються в лужному ґрунті (рН=7,85±0,23). У зоні 

виробничого об’єкта Рефма відзначена гомогенізація ценоморфічного складу мезопе-

добіонтів (степанти), що свідчить про високий рівень забруднення ґрунту даної тери-

торії. 

 

4.6. Особливості впливу транспортних мереж на екоморфічну організацію 

ґрунтової мезофауни прилеглих територій 

 

Телецентр 

Значення показника життєвості мезопедобіонтів у функціональній зоні Теле-

центр, розташованої поблизу автомагістралі міжнародного значення, склало 0,68±0,11 

(табл. 4.7). Таким чином екологічний стан ґрунту можна схарактеризувати як критич-

ний. В результаті вивчення ґрунтових безхребетних були виявлені наступні групи пе-

добіонтів – представники родин Lumbricidae, Limacidae, Helicidae, Thomisidae і ряду 

Diplopoda. На всіх обстежених ділянках домінантною серед трофічних груп стали фі-

тофаги (74,33 %). Сапрофаги склали 3,08 % від загальної кількості мезопедобіонтів, а 

зоофаги – 22,59 %. 

Комплекс сапрофагів складають такі ценоморфічні форми: пратанти, степанти та 

палюданти. Діапазон їх гігроморф знаходиться в межах від ультрагігрофілів до ксеро-

філів. Дощові черв’яки представлені ендогейними степантами A. rosea. Крім дощових 

черв’яків, до трофічної групи сапрофагів-кальцефілів належать двопарноногі багатоні-
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жки R. kessleri, які добре адаптуються в лужному середовищі (рН=7,5±0,34). Числен-

ною і різноманітною групою фітофагів є молюски, які представлені степантами (X. 

derbentina, H. albescens). Діапазон гігроморф молюсків даної зони досить широкий і 

знаходиться в межах від гігрофілів до ксерофілів. Це обумовлено тим, що в районі Те-

лецентр протікає струмок Піщаний. Представники класу Arachnida формують нечис-

ленний комплекс зоофагів даної функціональної зони. Таким чином, в мезофауні ґрун-

ту в районі Телецентру присутні всі досліджені групи ґрунтових безхребетних, крім 

мокриць. Це може свідчити про наявність забруднювачів в ґрунтовому покриві урбані-

зованої території. 

Бердянський міст 

Екологічний стан ґрунтів функціональної зони Бердянський міст (район автома-

гістралі) характеризується як кризовий. Значення показника життєвості угруповань 

безхребетних тварин склало 0,32±0,07. Значно скорочується частка сапрофагів у від-

ношенні до основних груп мезопедобіонтів даної території (до 1,06 %). В результаті 

вивчення ґрунтових безхребетних були виявлені представники родин Lumbricidae, 

Helicidae, Limacidae, Geophilidae і ряду Aranei. На всіх обстежених ділянках домінант-

ною групою серед трофоморф виступили фітофаги (75,20 %). 

Сапрофаги представлені ендогейними степантами A. rosea. Скорочення чисель-

ності люмбріцид може бути пов’язане з підвищеним вмістом в ґрунті даної функціона-

льної зони рухомих форм важких металів (Pb, Cd, Zn і Cu) [23]. Група зоофагів пред-

ставлена хижими багатоніжками й декількома видами ряду Aranei. Найчисельнішою 

групою виявилися фітофаги, спектр гігроморф яких коливався від гігрофілів до ксеро-

філів. На відкритих сухих ділянках зони Бердянський міст переважали степанти – X. 

obvia, X. derbentina і C. tridens. Остання була представлена в меншій мірі. Комплекс 

молюсків-кальцефілів доповнили E. vermiculata. Наявність гігрофілів обумовлена бли-

зьким розташуванням водотоку – річки Молочної. Таким чином, в мезофауні зони Бер-

дянський міст присутні всі досліджені групи ґрунтових безхребетних, крім мокриць. 

Переважання кальцефілів пов’язане з підвищеною алкалізацією ґрунту даної зони. 
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Південний переїзд 

Дендрофлора функціональної зони Південний переїзд була представлена R. 

pseudoacacia, A. negúndo і P. alba, P. pyramidalis. Показник життєвості безхребетних 

тварин у даній функціональній зоні склав 0,27±0,05. Таким чином, екологічний стан 

ґрунту можна схарактеризувати як кризовий. В результаті вивчення ґрунтових безхре-

бетних були виявлені наступні групи педобіонтов – представники класів Diplopoda і 

Chilopoda, родин Lumbricidae, Helicidae і ряду Aranei. Домінантною серед трофічних 

груп мезопедобіонтов зони виробничих об’єктів виступили фітофаги (75,00 %). Зоофа-

ги склали 20,04 %, а сапрофаги – 4,96 % від загальної кількості ґрунтових безхребет-

них. Комплекс сапрофагів-кальцефілів представлений однією ценоморфічною формою 

– степантами, що характерно для антропогенно трансформованих територій. Однак ді-

апазон їх гігроморф представлений значно ширше – від гігрофілів до ксерофілів. Сап-

рофаги представлені A. rosea, який добре адаптується в лужному середовищі й має вла-

стивість накопичувати рухомі форми важких металів [37]. Крім дощових черв’яків, 

група сапрофагів представлена двопарноногими багатоніжками – ксерофільним сте-

пантом R. kessleri. У групі зоофагів переважали хижі багатоніжки G. proximus і пред-

ставники ряду Aranei. Серед їх гігроморф превалювали мезо- і ксерофіли. Група фіто-

фагів, хоча і була найчисленнішою, характеризувалася тенденцією до гомогенізації. 

Вона була представлена однією ценоморфою – ксерофільними степантами X. 

derbentina. Таким чином, в зоні автомагістралі спостерігалося чітко виражене доміну-

вання однієї ценоморфи (степанти), що підтверджує деградацію ґрунту даної функціо-

нальної зони. 
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4.7. Зонування території міста за рівнем забруднення ґрунтового покриву 

Проведені дослідження дозволили здійснити комплексну біоіндикаційну оцін-

ку екологічного стану ґрунтового покриву м. Мелітополь (табл. 4.14). Одержані дані 

свідчать про те, що за сумарним показником рівня забруднення  ґрунтів 8 функціо-

нальних зон міста (53,3 %) віднесені до категорії допустимого рівня забруднення, 2 

– до категорії помірно небезпечного рівня (13,3 %), 5 – до категорії небезпечного рі-

вня (33,4 %). За показниками життєвості угруповань ґрунтової мезофауни екологіч-

ний стан функціональних зон може бути визнаний як сприятливий для 1 функціона-

льної зони (6,6 %), напружений – для 4 (26,7 %) функціональних зон, критичний – 

для 3 (20,0 %) функціональних зон, кризовий – для 3 (20,0 %) функціональних зон, 

катастрофічний – для 4 (26,7 %) функціональних зон.  

Слід відзначити, що сумарний показник рівня забруднення ґрунтів основу-

ється на припущенні неадитивності токсичного впливу важких металів, що є досить 

загальним уявленням. У дійсності, безумовно, існує синергізм та антагонізм у впливі 

важких металів на угруповання ґрунтових безхребетних.  

Результати біоіндикаційної оцінки рівня забруднення ґрунтового покриву у 

порівнянні зі зниженням показника життєвості мезофауни м. Мелітополя приведені 

на рис. 4.27. 
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Таблиця 4.14.  

Біоіндикаційні оцінки ґрунтового покриву міста Мелітополь 

Функціональна 

зона 

Сумарний 

показник рів-

ня забруднен-

ня ґрунтів, Zc 

Категорія 

забруднення 

ґрунтів 

Показник 

життєвості ме-

зопедобіонтів 

Екологічний стан 

території 

РЗР 122,90±3,28 Небезпечна 0,23±0,07 Катастрофічний 

КБ 45,69±0,84 Небезпечна 0,09±0,02 Катастрофічний 

РЗМ 101,95±3,32 Небезпечна 0,05±0,01 Катастрофічний 

МН 16,07±0,33 Допустима 0,78±0,14 Напружений 

РЗАМ 107,81±2,65 Небезпечна 0,10±0,03 Катастрофічний 

ІЗС 12,75±0,22 Допустима 0,75±0,12 Напружений 

МП 3,68±0,08 Допустима 0,76±0,14 Напружений 

РГМ 8,48±0,23 Допустима 0,50±0,09 Критичний 

РДНМ 6,29±0,38 Допустима 0,76±0,12 Напружений 

ТЦ 15,92±0,30 Допустима 0,68±0,11 Критичний 

ПП 
31,46±0,68 

Помірно 

небезпечна 
0,27±0,05 

Кризовий 

БМ 70,28±1,07 Небезпечна 0,32±0,07 Кризовий 

ПЩ 
32,07±0,86 

Помірно 

небезпечна 
0,42±0,11 

Кризовий 

АМ 10,14±0,20 Допустима 0,60±0,10 Критичний 

ЛС 1,97±0,56 Допустима 0,91±0,17 Сприятливий 
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Рис.  4.27. Карта забруднення ґрунтового покриву у порівнянні зі зниженням 

показників життєвості мезофауни м. Мелітополь (2012 р.). 
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Зниження показника життєвості мезопедобіонтів залежить від  сумарного по-

казника рівня забруднення ґрунтів (рис. 4.28). 
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Рис. 4.28. Залежність зниження показника життєвості мезопедобіонтів від су-

марного показнику рівня забруднення ґрунтів. 

 

Аналітично цю залежність можна виразити наступним рівнянням: 

G̅б = 1,72 – 58,16 * log10Zc 

Ця залежність свідчить про наявність властивості стійкості в угруповань ґрун-

тових безхребетних. При збільшенні рівня забруднення зниження показника життєво-

сті мезопедобіонтів гальмується, що можна пояснити активацією гомеостатичних ме-

ханизмів в угрупованні. 

Екотоксикологічна та біоіндикаційна оцінка стану ґрунтів урбосистеми Мелі-

тополя здійснювалася за допомогою методу кластерного аналізу (рис. 4.29). 
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Рис. 4.29. Результати кластерного аналізу даних за забрудненням ґрунтового 

покриву за 2008-2012 рр. (дистанція Евкліда, метод Варда). 

 

На підставі отриманих даних функціональні зони міста можна умовно розділи-

ти на дві групи, які різко відрізняються за рівнем забруднення. Першу – з небезпеч-

ним і помірно небезпечним рівнем забруднення – становлять ділянки Т-1, Т-3, Т-5 і 

Т-2, Т-11, Т-12, Т-13 відповідно. Ґрунт даних функціональних зон забруднений, і еко-

логічний стан території може бути охарактеризований як катастрофічний та кризо-

вий.  

Катастрофічний стан території відмічений і в зонах промислових об’єктів – 

«Рефма», МЗТГ, «Автокольорлит» та МЕМЗ, а також житлового масиву Кізіяр. Кри-

зовий – поруч з автомагістралями (Південний Переїзд, Бердянський міст) та житло-

вим масивом Піщане.  

До другої групи відносяться функціональні зони з допустимим рівнем забруд-

нення ґрунтового покриву (Т-4, Т-6, Т-7, Т-9, Т-15 і Т-8, Т-10, Т-14). Даний кластер 
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включає рекреаційні зони та території житлових масивів. Критичний екологічний 

стан території зафіксовано в районі житлових масивів Т-8 (Центр міста), Т-14 (Авіа-

містечко) і приавтомагістральної території Т-10 (Телецентр). Напружений екологіч-

ний стан території відмічено в районі житлових масивів Т-4 (Мікрорайон), Т-9 (район 

дач на Новому Мелітополі), рекреаційних територій Т-6 (Інститут зрошуваного саді-

вництва), Т-7 (Міський парк). Сприятливий екологічний стан відрізняє територію Лі-

сопарку, де зниження показника життєвості ґрунтової мезофауни – найменше.  

За результатами комплексних екотоксикологічних та біоіндикаційних дослі-

джень виділено декілька зон з різним ступенем забруднення ґрунтів. Незважаючи на 

те, що виробництво на багатьох підприємствах міста значно скоротилося, забруднен-

ня міських ґрунтів залишається досить високим. Серед житлових масивів інтенсивно 

забрудненими є Кізіяр та Піщане.  

Згідно з отриманими результатами кластерного аналізу, функціональні зони мі-

ста Мелітополь ранжуються за рівнем забруднення ґрунтів таким чином: 

1. Катастрофічний екологічний стан території - Т-1, Т-2, Т-3, Т-5; 

2. Кризовий екологічний стан території - Т-11, Т-12, Т-13; 

3. Критичний екологічний стан території Т-8, Т-10, Т-14; 

4. Напружений екологічний стан території Т-4, Т-6, Т-17, Т-9; 

5. Сприятливий екологічний стан території - Т-15. 

Висновок. В результаті екотоксикологічної та біоіндикаційної оцінки стану 

ґрунтів урбосистеми Мелітополя було виявлено, що: 

- для свинцю та цинку характерна стійка та статистично вірогідна тенден-

ція по збільшенню їх вмісту. Протягом років статистично вірогідних трендів зміни 

вмісту рухомих форм міді не встановлено. Після 2009 р. спостерігалось різке змен-

шення вмісту кадмію у ґрунтах, після чого відбувалась стійка тенденція до збіль-

шення цього показнику. 

- навесні вміст свинцю, цинку, міді та кадмію менший, ніж восени. Голо-

вним джерелом забруднення ґрунтів урбосистеми свинцем виступає автотранспорт. 
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- за сумарним показником рівня забруднення ґрунтів 8 функціональних 

зон міста (53,3 %) віднесені до категорії допустимого рівня забруднення, 2 – до ка-

тегорії помірно небезпечного рівня (13,3 %), 5 – до категорії небезпечного рівня 

(33,4 %).  

- за показниками життєвості угруповань ґрунтової мезофауни екологічний 

стан функціональних зон може бути визнаний як сприятливий для 1 функціональної 

зони (6,6 %), напружений – для 4 (26,7 %) функціональних зон, критичний – для 3 

(20,0 %), кризовий – для 3 (20,0 %), катастрофічний – для 4 (26,7 %) функціональних 

зон. Зниження показника життєвості мезопедобіонтів залежить від  сумарного пока-

знику рівня забруднення ґрунтів. 
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РОЗДІЛ 5 

ЕКОТОКСИКОЛОГІЧНА ТА БІОІНДИКАЦІЙНА ОЦІНКА СТАНУ 

ПОВЕРХНЕВИХ ВОД М. МЕЛІТОПОЛЬ 

 

5.1. Фізико-хімічні показники екологічного стану  поверхневих природних 

вод міста Мелітополя 

 

Для екотоксикологічної оцінки рівня забруднення поверхневих водотоків 

(струмок Піщаний, струмок Кізіярський і річка Молочна) виділено 9 зон з різним 

функціональним призначенням [22]. У кожній з них було визначено індекс забруд-

нення вод, який розраховувався за такими показниками: хімічне поглинання кисню 

(ХПК), сухий залишок, біохімічне поглинання кисню (БПК5), концентрація хлоридів 

і сульфатів, вміст рухомих форм важких металів [11; 18; 20]. 

Зазвичай природна вода має слаболужну реакцію середовища [7]. Високе зна-

чення рН свідчить про викиди промислових підприємств або цвітіння водойм [11; 

15]. Кисла реакція води вказує на появу гумінових кислот, а також надходження сті-

чних вод [12]. Загальноприйнятими нормами вважається коливання водневого пока-

зника від 6,5 до 8,5 [7; 15; 18]. Саме в цьому діапазоні коливався рН в більшості 

природних вод функціональних зон міста Мелітополя (табл. Д3.4). Загальна лінійна 

модель впливу таких факторів, як рік, сезон та водойма свідчить про те, що варіабе-

льність рН статистично вірогідно не залежить від цих предикторів (R2 = 0,02, F = 

1,31, p = 0,23). Показник рН залежить від вмісту карбонатів, гідроксидів, солей, гу-

мінових та інших речовин [7]. У водоймах, розташованих на урбанізованих терито-

ріях, величина рН може змінюватися внаслідок забруднення вод [3; 11].  

Найбільше значення рН середовища у 2010 році спостерігалося восени в стру-

мку Піщаний в районі заводу МЗТГ (8,37±0,06), найменше – в струмку Піщаний в 

районі дач на Новому Мелітополі (6,75±0,74). Найбільше значення рН середовища у 

2012 році спостерігалося навесні в струмку Піщаний в районі заводу МЗТГ 
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(8,41±0,07), найменше – в річці Молочна (ПЩж, житловий масив) (6,74±0,65). У всіх 

досліджених водотоках в період спостережень коливання рН не виходили за допус-

тимі межі. Тенденція до збільшення цього показника відзначено в річці Молочна 

(район Лісопарку, район заводу «Рефма»), а також в струмку Піщаному (район 

Авіамістечка, район дач на Новому Мелітополі, район заводу МЗТГ). 

Варіювання вмісту сухого залишку не може бути пояснене за допомогою та-

ких предикторів, як рік, сезон та водоймище (R2 = 0,03, F = 1,33, p = 0,23), що свід-

чить про те, що даний показник є однорідним серед усіх досліджених точок відбору 

проб. Його середнє значення становить 1317,86±16,76 мг/л. Цей показник в 95 % ви-

падків знаходиться у діапазоні 1284,86-1351,10 мг/л. Відповідно, у переважній біль-

шості випадків за показником вмісту сухого залишку води м. Мелітополь не відпо-

відають нормативу (1000 мг/л). Показник біохімічного поглинання кисню набуває 

найбільшого значення у річці Молочна (ПЩж, житловий масив) восени 2012 р. та 

становить 2,09±0,10 мг О2/л, а найменшого – навесні 2010 р. у струмку Піщаний 

(ТЦ, автомагістраль) та становить 0,92±0,04 мг О2/л (табл. Д3.2). Такі предиктори, як 

рік, сезон та водойма здатні статистично вірогідно пояснити 45 % варіювання пока-

знику БПК5 (табл. 5.1). Одержані показники свідчать про те, що показник БПК5 не 

перевищує критичні рівні забруднення. Але слід відзначити, що у ряді випадків цей 

показник наближається до критичного рівня. Значення цього показника вірогідно 

вищі у 2012 р. у порівнянні з 2010 р. (рис. 5.1). Також особливістю є те, що восени 

показник БПК5 вірогідно вищий, ніж навесні. Порівняно меншими значеннями БПК5 

характеризуються струмок Піщаний (житлові масиви АМ та РДНМ, а також автома-

гістраль ТЦ). У інших досліджених об’єктах цей показник знаходиться на порівняно 

вищому рівні. 
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Таблиця 5.1 

Загальна лінійна модель впливу факторів року, сезону 

 та водойми на показник БПК5 (R2 = 0,45, F= 8,02, p = 0,00) 

Предиктор 
Сума квадра-

тів 

Ступені 

волі 

Середня сума 

квадратів 

F-

відношення 

p-

рівень 

Константа 52,12 1 52,12 3851,70 0,00 

Рік 0,07 1 0,07 4,98 0,03 

Сезон 0,15 1 0,15 10,86 0,00 

Водойма 0,87 8 0,11 8,04 0,00 

Помилка 1,31 97 0,01 – – 

2010 2012
0.62

0.66

0.70

0.74

0.78

Б
С

К
. 

м
г 

О
2
/л

Весна Осінь
0.60

0.64

0.68

0.72

0.76

Б
С

К
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м
г 

О
2
/л
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Рис. 5.1. Залежність спостережуваних значень відношення БПК5 до ГДК від 

року, сезону та водойми.
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Найбільше значення показника ХПК встановлене для річки Молочна (ПЩж, 

житловий масив) восени 2010 р., яке становить 7,21±0,48 мг О2/л, найменше – наве-

сні 2010 р. у струмку Піщаний (ТЦ, автомагістраль), яке становить 3,89±0,44 мг 

О2/л. Такі предиктори, як рік, сезон та водойма здатні статистично вірогідно поясни-

ти 56 % варіювання показнику ХПК (табл. 5.2). Показники ХПК та БПК5 статистич-

но вірогідно корелюють між собою (r = 0,46, p = 0,00). Одержані показники свідчать 

про те, що показник ХПК не перевищує критичні рівні забруднення. Але слід від-

значити, що у ряді випадків цей показник наближається до критичних значень. Ана-

логічно як і у випадку з БПК5, значення ХПК вірогідно вищі у 2012 р. в порівнянні з 

2010 р. (рис. 5.2). Також особливістю є те, що восени показник ХПК вірогідно ви-

щий, ніж навесні. За рівнем ХПК водойми можуть бути розподілені на такі, у яких 

цей показник набуває найменшого, найбільшого та перехідного значення. До кате-

горії водойм з найменшим значенням ХПК слід віднести струмок Піщаний (житлові 

масиви АМ та РДНМ, а також автомагістраль ТЦ). До категорії перехідних слід від-

нести струмок Піщаний (РЗМ, зона виробничого об'єкта; ПЩа, зона автотранспорт-

ного навантаження), струмок Кізіярський. До категорії водоймищ з найбільшим рів-

нем ХПК належить річка Молочна (ЛС, зона рекреаційного призначення; РЗР, зона 

виробничого об’єкта, ПЩж, зона житлового масиву). Таке розбиття підтверджується 

апроксимацією спостережуваного розподілу сумішшю трьох гаусових розподілів 

(Колмогорова-Смірнова тест d = 0,06, р = 0,84). Перша компонента суміші складає 

18,29 % від загального варіювання та має параметри: середнє 4,34 мг О2/л, стандарт-

не відхилення – 0,38. Друга компонента суміші складає 17,76 % від загального варі-

ювання та має параметри: середнє 4,90 мг О2/л, стандартне відхилення – 0,21. Третя 

компонента суміші складає 63,94 % від загального варіювання та має параметри: се-

реднє 5,74 мг О2/л, стандартне відхилення – 0,99. Таким чином, усі водні об’єкти, 

досліджені у межах м. Мелітополь, за показником ХПК можуть бути віднесені до 

класу якості води І, категорія якості – 1 [4]. 

 



185 

 

 

Таблиця 5.2 

Загальна лінійна модель впливу факторів року, сезону 

 та водойми на показник ХПК (R2 = 0,56, F= 14,72, p = 0,00) 

Предиктор 
Сума квадра-

тів 

Ступені 

волі 

Середня сума 

квадратів 

F-

відношення 

p-

рівень 

Константа 30,71 1 30,71 7154,68 0,00 

Рік 0,00 1 0,00 1,10 0,30 

Сезон 0,59 8 0,07 17,22 0,00 

Водойма 0,04 1 0,04 8,32 0,00 

Помилка 0,42 97 0,00 – – 

 

Весна Осінь
0.50

0.52

0.54

0.56

 
2010 2012

0.49

0.51

0.53

0.55

0.57

 

АМ РДНМ РЗМ ТЦ ПЩа КБ ЛС РЗР ПЩж
0.35

0.45

0.55

0.65

0.75

 
Рис. 5.2. Залежність спостережуваних значень відношення ХПК до ГДК від 

року, сезону та водойми. 
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Найбільше значення показника концентрації сульфатів встановлене для річки 

Молочна (ПЩж, житловий масив) восени 2012 р., яке становить 557,12±36,18 мг/л, 

найменше – навесні 2010 р. у струмку Піщаний (РДНМ, житловий масив), яке ста-

новить 372,73±23,51 мг/л. Такі предиктори, як рік, сезон та водойма здатні статисти-

чно вірогідно пояснити 28 % варіювання показнику концентрації сульфатів (табл. 

5.3).  

Показники БПК5 та вміст сульфатів статистично вірогідно корелюють між со-

бою (r = 0,31, p = 0,00). Одержані показники свідчать про те, що показник вмісту су-

льфатів перевищує критичні рівні забруднення у 1,29–2,44 раза. Значення вмісту су-

льфатів вірогідно не відрізняються між 2010 р. та 2012 р. (рис. 5.3). Також особливі-

стю є те, що восени показник вмісту сульфатів вірогідно вищий, ніж навесні.  

За вмістом сульфатів водойми можуть бути розподілені на дві групи: з висо-

кими та низькими значеннями. До категорії водойм з низьким вмістом сульфатів 

слід віднести струмок Піщаний (житлові масиви АМ та РДНМ, РЗМ, зона виробни-

чого об'єкта, а також автомагістраль ТЦ). До категорії з найвищими рівнями вмісту 

сульфатів належать інші водні об’єкти. Таке розбиття підтверджується апроксимаці-

єю спостережуваного розподілу сумішшю двох гаусових розподілів (Колмогорова-

Смірнова тест d = 0,04, р = 0,98). Перша компонента суміші складає 62,51 % від за-

гального варіювання та має параметри: середнє 427,03 мг /л, стандартне відхилення 

– 39,94. Друга компонента суміші складає 37,48 % від загального варіювання та має 

параметри: середнє 485,72 мг/л, стандартне відхилення – 59,93.  

Відповідно до класифікації якості поверхневих вод, водні об’єкти за вмістом 

сульфатів можна віднести до класу якості вод ІІ. Об’єкти з найменшим вмістом мо-

жуть бути віднесені до  категорії якості 2, а з найбільшим – до категорії якості 3 [4]. 
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Таблиця 5.3 

Загальна лінійна модель впливу факторів року, сезону 

 та водойми на концентрацію сульфатів (R2 = 0,28, F= 5,23, p = 0,00) 

Предиктор 
Сума квадра-

тів 

Ступені 

волі 

Середня сума 

квадратів 

F-

відношення 

p-

рівень 

Константа 348,42 1 348,42 9559,70 0,00 

Сезон 0,33 1 0,33 9,06 0,00 

Водойма 1,58 8 0,20 5,41 0,00 

Рік 0,00 1 0,00 0,03 0,87 

Помилка 3,54 97 0,04 – – 

 

Весна Осінь
1.65

1.75

1.85

1.95

 
2008 2012

1.72

1.76

1.80

1.84

1.88

 

АМ РДНМ РЗМ ТЦ ПЩа КБ ЛС РЗР ПЩж
1.4

1.6

1.8

2.0

 
Рис. 5.3. Залежність спостережуваних значень відношення концентрації суль-

фатів до ГДК від року, сезону та водойми.
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Найбільше значення показника концентрації хлоридів встановлене для струм-

ка Піщаний (РДНМ, житловий масив) навесні 2012 р., яке складає 408,73±32,88 мг/л, 

найменше – восени 2010 р. у струмку Піщаний (ТЦ, автомагістраль), яке становить 

272,47±20,17 мг/л (табл. Д3.6). Такі предиктори, як рік, сезон та водойма здатні ста-

тистично вірогідно пояснити 22 % варіювання показнику концентрації хлоридів 

(табл. 5.4).  

Вміст хлоридів статистично вірогідно не корелює з сульфатами (r = 0,09, p = 

0,31), БПК5 (r = 0,09, p = 0,31), ХПК (r = 0,14, p = 0,15) та рН (r = –0,13, p = 0,16). 

Хлориди корелюють зі вмістом сухого залишку (r = 0,19, p = 0,05). Одержані показ-

ники свідчать про те, що показник вмісту хлоридів варіює від 1 ПДК, або перевищує 

його до 1,87 раза. Значення вмісту хлоридів у 2012 р. статистично вірогідно переви-

щуює цей показник у 2010 р. (рис. 5.4). Між сезонами статистичні відмінності відсу-

тні.  

За вмістом хлоридів водойми можуть бути розподілені на дві групи: з високи-

ми та низькими значеннями. До категорії водойм з високим вмістом хлоридів слід 

віднести річку Молочна (РЗР, зона виробничого об'єкта) та струмок Піщаний (РЗМ, 

зона виробничого об'єкта). До категорії з найменшими рівнями вмісту хлоридів на-

лежать інші водні об’єкти. Таке розбиття підтверджується апроксимацією спостере-

жуваного розподілу сумішшю двох гаусових розподілів (Колмогорова-Смірнова 

тест d = 0,05, р = 0,95). Перша компонента суміші складає 63,64 % від загального ва-

ріювання та має параметри: середнє 327,37 мг /л, стандартне відхилення – 33,39. 

Друга компонента суміші складає 36,35 % від загального варіювання та має параме-

три: середнє 352,62 мг/л, стандартне відхилення – 45,38.  

Відповідно до класифікації якості поверхневих вод за вмістом хлоридів, водні 

об’єкти можна віднести до класу якості вод ІІ та до категорії якості 2 [4]. 
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Таблиця 5.4 

Загальна лінійна модель впливу факторів року, сезону 

 та водойми на концентрацію хлоридів (R2 = 0,22, F= 2,69, p = 0,00) 

Предиктор 
Сума квадра-

тів 

Ступені 

волі 

Середня сума 

квадратів 

F-

відношення 

p-

рівень 

Константа 195,72 1 195,72 8739,83 0,00 

Сезон 0,01 1 0,01 0,63 0,43 

Водойма 0,54 8 0,07 3,04 0,00 

Рік 0,04 1 0,04 1,96 0,16 

Помилка 2,17 97 0,02 – – 

 

Весна Осінь
1.28

1.32

1.36

1.40

 
2010 2012

1.26

1.30

1.34

1.38

1.42

 

АМ РДНМ РЗМ ТЦ ПЩа КБ ЛС РЗР ПЩж
1.0

1.2

1.4

1.6

 
Рис. 5.4. Залежність спостережуваних значень відношення концентрації хло-

ридів до ГДК від року, сезону та водойми. 
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Найбільше значення показника концентрації свинцю встановлене для струмка 

Піщаний (РЗМ, зона виробничого об'єкта) навесні 2012 р., яке становить 38,60±1,89 

мкг/л, найменше – восени 2010 р. у струмку Піщаний (ТЦ, автомагістраль), яке ста-

новить 0,46±0,03 мкг/л (табл. Д3.7). Вміст свинцю статистично вірогідно корелює з 

вмістом сухого залишку (r = 0,38, p = 0,00), ХПК (r = 0,42, p = 0,00), хлоридами (r = 

0,29, p = 0,00). Одержані результати свідчать про те, що показник вмісту свинцю ва-

ріює від 0,04 до 4,14 ГДК. Тільки для 9,5 % випадків концентрація свинцю менша за 

ГДК. Такі предиктори, як рік, сезон, водойма, а також БПК5, рН, ХПК здатні статис-

тично вірогідно пояснити 63 % варіювання показнику концентрації свинцю (табл. 

5.5). Значення концентрації свинцю у 2012 р. статистично вірогідно перевищують 

цей показник у 2010 р (рис. 5.5). Концентрація свинцю у водах м. Мелітополь навес-

ні статистично вірогідно вища, ніж восени. Від’ємний регресійний коефіцієнт свід-

чить про негативний зв’язок між концентрацією свинцю та БПК5 (–0,40±0,07). У 

свою чергу, зв’язок концентрації свинцю зі вмістом сухого залишку є позитивним 

(0,21±0,07). За вмістом свинцю водойми можуть бути розподілені на дві групи: з ви-

сокими та низькими значеннями. До категорії водойм з високим вмістом свинцю 

слід віднести струмок Піщаний (РЗМ, зона виробничого об'єкта), струмок Кізіярсь-

кий (КБ, зона житлового масиву), річка Молочна (ЛС, зона рекреаційного призна-

чення; РЗР, зона виробничого об'єкта; ПЩж, житловий масив). До категорії з най-

меншими рівнями вмісту свинцю належать інші водні об’єкти. Таке розбиття підт-

верджується апроксимацією спостережуваного розподілу концентрації свинцю су-

мішшю двох гаусових розподілів (Колмогорова-Смірнова тест d = 0,06, р = 0,75). 

Перша компонента суміші складає 50,82 % від загального варіювання та має пара-

метри: середнє 14,67 мкг /л, стандартне відхилення – 3,98. Друга компонента суміші 

складає 49,17 % від загального варіювання та має параметри: середнє 23,36 мг/л, 

стандартне відхилення – 10,60.  
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Таблиця 5.5 

Загальна лінійна модель впливу факторів року, сезону 

 та водойми на концентрацію плюмбуму (R2 = 0,63, F= 14,22, p = 0,00) 

Предиктор 
Сума квад-

ратів 

Ступені 

волі 

Середня 

сума ква-

дратів 

F-

відношення 

p-

рівень 

Константа 0,06 1 0,06 0,22 0,64 

Вміст сухого залишку 2,85 1 2,85 11,30 0,00 

БПК5 7,55 1 7,55 29,98 0,00 

pH 0,36 1 0,36 1,45 0,23 

ХПК 0,86 1 0,86 3,43 0,07 

Рік 3,85 1 3,85 15,30 0,00 

Сезон 1,50 1 1,50 5,95 0,02 

Водойма 28,87 8 3,61 14,32 0,00 

Помилка 23,43 93 0,25 – – 

2010 2012
1.4

1.6

1.8

2.0

2.2

2.4

 
Весна Осінь

1.5

1.7

1.9

2.1

2.3

 

АМ РДНМ РЗМ ТЦ ПЩа КБ ЛС РЗР ПЩж
0

1

2

3

 
Рис. 5.5. Залежність спостережуваних значень відношення концентрації плю-

мбуму до ГДК від року, сезону та водойми. 
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Відповідно до класифікації якості поверхневих вод, водні об’єкти за вмістом 

свинцю можна віднести до класу якості вод ІІІ та до  категорії якості 2 (менші рівні) 

та 3 (вищі рівні) [7; 11]. 

Найбільше значення показника концентрації цинку встановлене для річки Мо-

лочної (РЗР, зона виробничого об'єкта) навесні 2012 р., яке становить 480,87±22,12 

мкг/л, найменше – восени 2010 р. у річці Молочна (ПЩж, житловий масив), яке ста-

новить 48,26±2,97 мкг/л (табл. Д3.8). Вміст цинку статистично вірогідно корелює з 

вмістом сухого залишку (r = 0,21, p = 0,03), ХПК (r = 0,42, p = 0,00), хлоридами (r = 

0,24, p = 0,01) та свинцем (r = 0,71, p = 0,00). Одержані результати свідчать про те, 

що показник вмісту цинку варіює від 0,014 до 0,168 ГДК. Нами встановлено, що такі 

предиктори, як рік, сезон, водойма, а також БПК5, рН, ХПК здатні статистично віро-

гідно пояснити 63 % варіювання показнику концентрації цинку (табл. 5.6). Значення 

концентрації цинку у 2012 р. статистично вірогідно перевищує цей показник у 2010 

р. (рис. 5.6). Концентрація цинку в водах м. Мелітополь навесні статистично вірогі-

дно вища, ніж восени. Від’ємний регресійний коефіцієнт свідчить про негативний 

зв’язок між концентрацією цинку та БПК5 (–0,51±0,08). За вмістом цинку водойми 

можуть бути розподілені на дві групи: з високими та низькими концентраціями цієї 

речовини. До категорії водойм з високим вмістом цинку слід віднести струмок Пі-

щаний (РЗМ, зона виробничого об’єкта, ПЩа, зона автомагістралі), струмок Кізіяр-

ський (зона житлового масиву), річку Молочну (ЛС, зона рекреаційного призначен-

ня; РЗР, зона виробничого об'єкта). До категорії з найменшими рівнями вмісту цин-

ку належать інші водні об’єкти. Таке розбиття підтверджується апроксимацією спо-

стережуваного розподілу концентрації цинку сумішшю двох гаусових розподілів 

(Колмогорова-Смірнова тест d = 0,07, р = 0,54). Перша компонента суміші складає 

77,86 % від загального варіювання та має параметри: середнє 110,21 мкг /л, стандар-

тне відхилення – 38,45.  
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Таблиця 5.6 

Загальна лінійна модель впливу факторів року, сезону 

 та водойми на концентрацію цинку (R2 = 0,63, F= 14,22, p = 0,00) 

Предиктор 
Сума квад-

ратів 

Ступені 

волі 

Середня 

сума ква-

дратів 

F-

відношення 

p-

рівень 

Константа 0,01 1 0,01 16,05 0,00 

Вміст сухого залишку 0,00 1 0,00 1,14 0,29 

БПК5 0,02 1 0,02 39,06 0,00 

pH 0,00 1 0,00 3,69 0,05 

ХПК 0,00 1 0,00 1,44 0,23 

Рік 0,01 1 0,01 21,98 0,00 

Сезон 0,01 1 0,01 21,69 0,00 

Водойма 0,03 8 0,00 8,31 0,00 

Помилка 0,04 93 0,00 – – 

2010 2012
0.03

0.04

0.05

0.06

0.07

Z
n

2
+

 
Весна Осінь

0.03

0.04

0.05

0.06

0.07

Z
n

2
+

 

АМ РДНМ РЗМ ТЦ ПЩа КБ ЛС РЗР ПЩж
-0.01

0.01

0.03

0.05

0.07

0.09

0.11

Z
n

2
+

 
Рис. 5.6. Залежність спостережуваних значень відношення концентрації цінку 

до ГДК від року, сезону та водойми. 
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Друга компонента суміші складає 22,13 % від загального варіювання та має 

параметри: середнє 295,80 мг/л, стандартне відхилення – 101,15. Відповідно до кла-

сифікації якості поверхневих вод за вмістом цинку, водні об’єкти меншого рівня за 

вмістом цинку можна віднести до класу якості вод ІІІ та до  категорії якості 5, а бі-

льшого вмісту – до класу IV та категорії  6 [7; 11]. 

Найбільше значення показника концентрації хрому встановлене для струмка 

Піщаний (РЗМ, зона виробничого об’єкта) навесні 2012 р., яке становить 40,48±1,09 

мкг/л, найменше – восени 2010 р. у струмку Піщаний (РДНМ, житловий масив), яке 

становить 6,96±0,49 мкг/л (табл. Д3.9). Вміст хрому статистично вірогідно корелює з 

вмістом сухого залишку (r = 0,25, p = 0,01), ХПК (r = 0,26, p = 0,01), свинцем (r = 

0,64, p = 0,00) та цинком (r = 0,65, p = 0,00). Одержані результати свідчать про те, що 

показник вмісту хрому варіює від 0,12 до 0,85 ГДК.  

Нами встановлено, що такі предиктори, як рік, сезон, водойма, а також БПК5, 

рН, ХПК здатні статистично вірогідно пояснити 58 % варіювання показнику конце-

нтрації хрому (табл. 5.7). Значення концентрації хрому у 2012 р. статистично вірогі-

дно перевищують цей показник у 2010 р. (рис. 5.7). Концентрація хрому в водах 

м. Мелітополя навесні статистично вірогідно вища, ніж восени. Від’ємний регресій-

ний коефіцієнт свідчить про негативний зв’язок між концентрацією хрому та БПК5 

(–0,27±0,09). Слід відзначити позитивний зв’язок концентрації хрому з ХПК 

(0,39±0,10). За вмістом хрому водойми можуть бути розподілені на дві групи: з ви-

сокими та низькими концентраціями цієї речовини. До категорії водойм з високим 

вмістом хрому слід віднести струмок Піщаний (РЗМ, зона виробничого об’єкта). До 

категорії з найменшими рівнями вмісту хрому належать інші водні об’єкти. Такі ро-

збіжності підтверджується апроксимацією спостережуваного розподілу концентра-

ції хрому сумішшю двох гаусових розподілів (Колмогорова-Смірнова тест d = 0,04, 

р = 0,96).  
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Таблиця 5.7 

Загальна лінійна модель впливу факторів року, сезону 

 та водойми на концентрацію хрому VI+ (R2 = 0,58, F= 11,48, p = 0,00) 

Предиктор 
Сума квад-

ратів 

Ступені 

волі 

Середня 

сума ква-

дратів 

F-

відношення 

p-

рівень 

Константа 0,00 1 0,00 0,00 1,00 

Вміст сухого залишку 0,01 1 0,01 1,84 0,18 

БПК5 0,07 1 0,07 9,46 0,00 

pH 0,00 1 0,00 0,63 0,43 

ХПК 0,11 1 0,11 14,63 0,00 

Рік 0,10 1 0,10 12,43 0,00 

Сезон 0,20 1 0,20 26,38 0,00 

Водойма 0,57 8 0,07 9,25 0,00 

Помилка 0,72 93 0,01 – – 

2010 2012
0.24

0.28

0.32

0.36

0.40

 
Весна Осінь

0.22

0.26

0.30

0.34

0.38

0.42

 

АМ РДНМ РЗМ ТЦ ПЩа КБ ЛС РЗР ПЩж
0.1

0.3

0.5

 

Рис. 5.7. Залежність спостережуваних значень відношення концентрації хрому 

до ГДК від року, сезону та водойми.
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Перша компонента суміші складає 86,95 % від загального варіювання та має 

параметри: середнє 13,68 мкг /л, стандартне відхилення – 3,19. Друга компонента 

суміші складає 13,05 % від загального варіювання та має параметри: середнє 29,91 

мг/л, стандартне відхилення – 7,13. Відповідно до класифікації якості поверхневих 

вод за вмістом хрому, водні об’єкти з меншим рівнем вмісту хрому можна віднести 

до класу якості вод ІІІ та до категорії якості 5, а з більшим – до класу IV та категорії  

6 [7; 11]. 

Найбільше значення показника концентрації кадмію встановлене для річки 

Молочна (РЗР, зона виробничого об'єкта) навесні 2012 р., яке становить 9,44±0,43 

мкг/л, найменше – восени 2010 р. у струмку Піщаний (ТЦ, автомагістраль), яке ста-

новить 2,65±0,17 мкг/л (табл. Д3.10). Вміст кадмію статистично вірогідно корелює з 

ХПК (r = 0,28, p = 0,003), свинцем (r = 0,24, p = 0,012), цинком (r = 0,67, p = 0,00) та 

хромом (r = 0,51, p = 0,00). Одержані результати свідчать про те, що показник вмісту 

кадмію варіює від 0,79 до 3,33 ГДК. У 19,4 % випадків концентрація кадмію менша, 

ніж ГДК. 

Нами встановлено, що такі предиктори, як рік, сезон, водойма, а також БПК5, 

рН, ХПК здатні статистично вірогідно пояснити 43 % варіювання показнику конце-

нтрації кадмію (табл. 5.8). Значення концентрації кадмію у 2012 р. статистично віро-

гідно перевищують цей показник у 2010 р. (рис. 5.8). Концентрація кадмію в водах 

м. Мелітополя навесні статистично вірогідно вища, ніж восени. Від’ємний регресій-

ний коефіцієнт свідчить про негативний зв’язок між концентрацією кадмію та БПК5 

(–0,22±0,10).  

За вмістом кадмію водойми можуть бути розподілені на дві групи: з високими 

та низькими концентраціями цієї речовини. До категорії водойм з високим вмістом 

кадмію слід віднести річку Молочну (РЗР, зона виробничого об'єкта). До категорії з 

найменшими рівнями вмісту кадмію належать інші водні об’єкти.  
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Таблиця 5.8 

Загальна лінійна модель впливу факторів року, сезону 

 та водойми на концентрацію кадмію (R2 = 0,43, F= 6,73, p = 0,00) 

Предиктор 
Сума квад-

ратів 

Ступені 

волі 

Середня 

сума ква-

дратів 

F-

відношення 

p-

рівень 

Константа 0,42 1 0,42 4,92 0,03 

Вміст сухого залишку 0,02 1 0,02 0,27 0,61 

БПК5 0,42 1 0,42 4,86 0,03 

pH 0,02 1 0,02 0,18 0,67 

ХПК 0,34 1 0,34 3,91 0,05 

Рік 1,03 1 1,03 11,92 0,00 

Сезон 1,43 1 1,43 16,62 0,00 

Водойма 3,69 8 0,46 5,36 0,00 

Помилка 8,00 93 0,09 – – 

2010 2012
1.0

1.2

1.4

 
Весна Осінь

0.9

1.1

1.3

1.5

 

АМ РДНМ РЗМ ТЦ ПЩа КБ ЛС РЗР ПЩж
0.6

1.0

1.4

1.8

 

Рис. 5.8. Залежність спостережуваних значень відношення концентрації кад-

мію до ГДК від року, сезону та водойми. 
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Таке розбиття підтверджується апроксимацією спостережуваного розподілу 

концентрації кадмію сумішшю двох гаусових розподілів (Колмогорова-Смірнова 

тест d = 0,09, р = 0,30). Перша компонента суміші складає 97,22 % від загального ва-

ріювання та має параметри: середнє 3,52 мкг/л, стандартне відхилення – 0,63. Друга 

компонента суміші складає 2,77 % від загального варіювання та має параметри: се-

реднє 9,44 мг/л, стандартне відхилення – 0,61. Відповідно до класифікації якості по-

верхневих вод за вмістом кадмію, водні об’єкти з меншим рівнем вмісту кадмію 

можна віднести до класу якості вод IV та до  категорії якості 6, а з більшим – до кла-

су V та категорії  7 [7; 11]. 

Рухомі форми свинцю визначені практично у всіх функціональних зонах. Як 

свідчать отримані дані, у багатьох водних об’єктах міста Мелітополь були зафіксо-

вані рухомі форми свинцю, але перевищують ГДК (0,03 мг/л) вони у двох зонах – 

виробничого об’єкта (РЗМ) та рекреаційній зоні (ЛС). Виявлена тенденція зростання 

даного показника, що може бути наслідком підвищення загального рівня забруднен-

ня в результаті різкого збільшення кількості автотранспорту та аеротехногенного 

забруднення досліджуваних водних об’єктів [22]. Рухомі форми хрому та кадмію 

виявлені в струмку Піщаний і річці Молочній. Їх вміст перевищував ГДК (0,05 і 

0,001 мг/л відповідно) в функціональних зонах РЗМ, РЗР. Дані важкі метали 

з’являються у поверхневих водотоках (річці Молочній, Піщаному струмку) в ре-

зультаті скидання стічних вод від мелітопольських підприємств. 

За індексом забруднення вод (Рв) до найбільш забруднених відносяться водо-

токи промислових об’єктів – заводу МЗТГ (Рв=10) та «Рефма» (Рв=15,9), до най-

менш забруднених – територія житлового массиву Авіамістечка (Рв=3,2). За ступе-

нем індексу забруднення вод природні води в цих функціональних зонах відповіда-

ють 6 (дуже брудні), 7 (надзвичайно брудні) та 4 (забруднені) класам. До 5 класу 

(брудні) належать всі інші водні об’єкти, розташовані в зонах різного функціональ-

ного призначення. Показник Рв коливався від 4,2 до 5,6. За збільшенням індексу за-

бруднення поверхневих водотоків функціональні зони 5 класу утворюють такий ряд: 
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Новий Мелітополь (житловий масив) → Піщане (житловий масив) → Телецентр (ав-

томагістраль) → Кізіяр (житловий масив) → Піщане (місце впадіння у р. Молочна) 

→ Лісопарк (рекреаційна зона). Екотоксикологічна оцінка  водних об’єктів урбосис-

теми Мелітополя свідчить про їх несприятливий стан.  

5.2. Закономірності варіювання показнику життєвості прісноводних мо-

люсків 

За результатами малакоіндикаційної оцінки урбосистеми Мелітополя були 

встановлені функціональні зони з різним екологічним станом поверхневих вод – на-

пруженим, кризовим та катастрофічним [13; 22]. 

Результати екотоксикологічної оцінки забруднення поверхневих водотоків у 

порівнянні зі зниженням показника життєвості прісноводної малакофауни в м. Ме-

літополь приведені у табл. 5.9. Карта забруднення поверхневих водотоків у порів-

нянні з показниками життєвості прісноводної малакофауни в м. Мелітополі предста-

влена на рис. 5.9.  
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Таблиця 5.9.  

Результати малакоіндикації поверхневих вод міста Мелітополя (2008-2012 рр.) 

Функціональні зони 
Індекс забруднення 

вод, Рв 

Клас забруднення 

поверхневих вод 

Зниження показника жит-

тєвості прісноводних мо-

люсків G̅, % 

Екологічний стан терито-

рії 

ЛС 5,6 5 67 Кризовий 

РЗР 15,9 7 24 Напружений 

ПЩж 4,3 5 72 Кризовий 

АМ 3,2 4 96 Катастрофічний 

РДНМ 4,2 5 95 Катастрофічний 

РЗМ 10 6 100 Катастрофічний 

ТЦ 4,52 5 100 Катастрофічний 

ПЩа 4,96 5 93 Катастрофічний 

КБ 4,75 5 100 Катастрофічний 
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Рис. 5.9. Карта забруднення поверхневих водотоків у порівнянні з показника-

ми життєвості прісноводної малакофауни в м. Мелітополі. 
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Напружений екологічний стан ріки Молочної відмічений у функціональній 

зоні виробничого об’єкта «Рефма». Зниження показника життєвості прісноводних 

молюсків G̅м у функціональній зоні РЗР (Gм=69 екз./м2 щодо Gmax=91 екз./м2) склало 

24 %.  На обстеженій ділянці відмічені всі групи гідробіонтів в залежності від чут-

ливості до забруднення води.  Кризовий екологічний стан водних об’єктів за показ-

ником зниження життєвості гідробіонтів був зафіксований на території рекреаційної 

зони Лісопарку (G̅м – 67 %) та житлового масиву Піщане (G̅м – 72 %). В даних функ-

ціональних зонах зустрілись тільки представники  β-мезосапробної малакофауни (L. 

stagnalis, V. viviparus).  

На всіх інших ділянках спостерігався катастрофічний екологічний стан повер-

хневих вод за даними малакоіндикації.  Зниження показника життєвості прісновод-

них молюсків складало: в районі Піщаного G̅м – 93 %, Нового Мелітополя (житло-

вий масив) - G̅м – 95 %, Авіамістечка (житловий масив) - G̅м – 96 %. У функціональ-

них зонах Телецентр (автомагістраль), МЗТГ (промисловий об’єкт), Кізіяр (житло-

вий масив) досліджуваних груп молюсків не виявлено [13; 22].  

За зниженням показника життєвості малакофауни (G̅м – 96%) функціональна 

зона Авіамістечко відноситься до території з катастрофічним екологічним станом.  

У придонному шарі мулу були виявлені представники β-мезосапробних молю-

сків, які характерні для водойм із середнім рівнем забруднення [2]. Прісноводна ма-

лакофауна представлена одним видом L. stagnalis, що свідчить про несприятливі 

умови існування для даної групи гідробіонтів [2; 5]. Це може бути пов’язане з праг-

ненням молюсків покинути несприятливе місцеперебування на ранніх стадіях інток-

сикації [5; 13]. 

Прискорення фізіологічних реакцій проявлялося і в підвищеній коагуляції 

слизу у більшості ставковиків, що добре спостерігалося візуально. За результатами 

екотоксикологічної оцінки, у функціональній зоні Авіамістечко на граничному рівні 

знаходяться концентрації хлоридів, сульфатів і рухомих форм цинку. Сполуки цин-
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ку є середньотоксичними для молюсків [9]. Вступаючи в реакцію з білками слизу, 

іони металів утворюють альбумінати [5; 13].  

Зі збільшенням товщини слизового покриву, сповільнюється дифузія через 

нього кисню, що супроводжується зниженням ефективності шкіряного дихання в 

організмі ставковиків. Підвищений вміст каротиноїдів у видимій частині спектра 

свідчить про гіпоксію молюсків, яка обумовлена впливом токсикантів [8; 13; 14]. 

Катастрофічний екологічний стан був відмічений у функціональній зоні жит-

лового масиву в районі Нового Мелітополю. Зниження показника життєвості пріс-

новодних молюсків склало G̅м – 95 %. У щільному шарі мулу були зафіксовані поо-

динокі особини β-мезосапробної малакофауни L. stagnalis. Наявність означеної гру-

пи біоіндикаторів свідчить про несприятливі екологічні умови даної функціональної 

зони [13; 22].  

У ставковиків спостерігалося випадіння голови та ноги з устя черепашки, ос-

лизнення. Порушена рухова активність, деякі особини були повністю знерухомлені. 

Це може бути пов’язане з граничною концентрацією хлоридів (0,99 ГДК), що обу-

мовлено попаданням у струмок хлорвмісних добрив з дачних ділянок приватного 

сектору. На граничному рівні знаходився і вміст сульфатів (0,99 ГДК). Встановлено, 

що сульфати значно впливають на водний обмін між гемолімфою і тканинами став-

ковиків [5]. В результаті розмір голови і ноги молюсків зростає в декілька разів, а 

самі особини втрачають тактильну чутливість. Також різко знижується тонус колю-

мелярного м’язу, що супроводжується здавленням лакун і судин кровоносної систе-

ми, накопиченням продуктів розпаду клітин та знерухомленням [5; 13]. 

У функціональних зонах Новий Мелітополь (виробничий об’єкт), Телецентр 

(автотранспортна магістраль) та Кізіяр (житловий масив) представники малакофау-

ни виявлені не були, що свідчить про високий рівень забруднення водних об’єктів – 

струмків Піщаний та Кізіярський. Таким чином, екологічний стан територій вище-

вказаних функціональних зон характеризується як катастрофічний [2; 22]. Зниження 

показника життєвості прісноводних молюсків в даних районах склало G̅м – 100 %.  
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До територій з катастрофічним екологічним станом належить і функціональна 

зона житлового масиву із підвищеним автотранспортним навантаженням – Піщане. 

Поверхневі води цього району представлені водотоком – струмком Піщаний, який 

впадає в річку Молочну.  В характері прибережної рослинності переважали 

Phragmites communis Trin. та Humulus lupulus L., Urtica dioica L., Convolvulus tricolor 

L., Xanthium strumarium L. [13; 22].  

Зниження показника життєвості представників прісноводної малакофауни 

склало G̅м – 93 %. У щільному шарі мулу були зафіксовані поодинокі особини β-

мезосапробіонтів, які зазвичай зустрічаються у водоймах із середнім рівнем забруд-

нення [2; 9].  

У представників L. stagnalis зафіксовано порушення водного балансу, що про-

стежувалось візуально в підвищеній коагуляції слизу, набряклості голови та ноги. У 

деяких особин спостерігалось зниження загальної маси тіла та повне зневоднення 

[13; 22]. Порушення водного обміну у ставковиків між їх тканинами й гемолімфою 

свідчить про перевищення концентрацій сульфатів і хлоридів в поверхневих водах 

[5]. За даними екотоксикологічної оцінки вміст хлоридів перевищував загально-

прийняті нормативи (1,1 ГДК), а концентрація сульфатів знаходилась на граничному 

рівні  (0,96 ГДК). 

Підвищена коагуляція слизу обумовлена взаємодією токсикантів – іонів мета-

лів свинцю, цинку із білками з подальшим утворенням альбумінатів [5]. У свою чер-

гу, збільшення товщини слизового покриву спричиняє гіпоксію та зниження ефек-

тивності шкірного дихання. Водночас, пристосування ставковиків до дії токсичних 

речовин супроводжується прискоренням фізіологічних захисно-пристосувальних 

реакцій [5]. На ранніх етапах інтоксикації були виявлені візуальні ураження шкірних 

покривів. У деяких особин зафіксовані хвилясті краї підошви через тонічне скоро-

чення окремих м’язів ноги під впливом підвищеного вмісту токсикантів [13].   

Кризовий екологічний стан був зафіксований у функціональних зонах житло-

вого сектору (Піщане) та в рекреаційному осередку Лісопарк [2; 13; 22]. Перша зона 
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представлена струмком Піщаний з непрозорою каламутною водою та незначним 

шаром мулу (до 15 см). Зустрічалися окремі рештки пластику, металу, скла та інших 

побутових відходів (більш ніж 10 сторонніх предметів на 100 м). P. communis та H. 

lupulus, U. dioica, C. tricolor, X. strumarium – рослинність, яка характерна означеної 

функціональної зони [22].  

Зниження показника життєвості прісноводних молюсків склало G̅м – 72 %. У 

прибережному шарі мулу були зафіксовані молюски L. stagnalis – представники β-

мезосапробної малакофауни, які вважаються індикаторами середнього рівня забруд-

нення прісних водотоків [8; 9], але у більшості  ставковиків зафіксовано зниження 

рухової активності, ослизнення голови й ноги. Це може бути пов’язане з критичним 

рівнем хлоридів (0,93 ГДК), які попадають у струмок із хлорвмісними добривами 

[13; 22].  

Високий вміст сульфатів (0,9 ГДК) та рухомих форм свинцю обумовлений ві-

дходами діяльності стаціонарних джерел забруднення – машинобудівними, будіве-

льними та харчовими підприємствами [1].  

Екологічний стан території функціональної зони Лісопарк характеризується як 

кризовий. Зниження показника життєвості прісноводних молюсків в даному районі 

склало G̅м – 67 %.     

Поверхневі води рекреаційної зони представлені річкою Молочною. Серед 

прибережної рослинності зустрілись: P. communis, X. strumárium, Cynodon dactylon 

(L.) Pers., Rúmex confértus Willd., Salvia tesquicola Klokov et Pobed., Echinops ritro L., 

Barbaréa vulgáris W. T. Aiton, Cirsium arvense (L.) Scop. та представники родин 

Apiaceae, Poaceae [17]. 

Незважаючи на багату різноманітність видів рослинності, спостерігалося пе-

реважання окремих видів, зокрема значної кількості очерету звичайного, а також за-

ростання площі водяного дзеркала (до 30%) [13]. Щодо стану прибережної захисної 

смуги  (25 метрів від урізу води), відмічена деградація трав’яної рослинності у 

зв’язку з постійним випасом великої рогатої худоби. Берега з окремими деревами та 

http://www.plantarium.ru/page/view/item/10544.html
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кущами піддаються інтенсивному розмиванню. Також в досліджуваній рекреаційній 

зоні зафіксовані рештки органічних речовин та велика кількість сміття. Вода річки 

відрізнялася різким неприємним запахом, мутністю та плямами неприродного похо-

дження [13; 22]. У щільному шарі мулу були зафіксовані представники  β-

мезосапробної малакофауни (L. stagnalis, V. viviparus), які зазвичай зустрічаються у 

водоймах із середнім рівнем забруднення [2; 10; 13]. Причому, відмічено доміну-

вання молюсків V. viviparus. Особини характеризувались незначною коагуляцією 

слизу; набряклості голови й ноги та візуальних уражень шкірних покривів не спос-

терігалося [13; 22]. Відсутність олігосапробної малакофауни може бути пов’язана із 

високим рівнем сухого залишку, хлоридів та сульфатів, наявністю органічних спо-

лук та рухомих форм свинцю [5; 8].  На підвищення сапробності річки впливають 

несанкціоновані відходи приватного та дачного сектору, ерозійно-балковий тип ре-

льєфу місцевості та сезонна вітрова ерозія [6; 15; 19].  

Екологічний стан території промислового об’єкту «Рефма» за показниками 

життєвості малакофауни характеризується як напружений (G̅м – 24 %) [13]. Поверх-

неві води функціональної зони представлені річкою Молочною. В характері прибе-

режної рослинності переважали P. communis, E. ruthenicus, C. arvense та представни-

ки родин Apiaceae, Poaceae. Стан прибережної захисної смуги можна охарактеризу-

вати як задовільний. Відмічені рештки органічних речовин, незначна деградація ро-

слинності. На окремих досліджуваних ділянках вода відрізнялася мутністю та пля-

мами неприродного походження, неоднорідним шаром мулу, зафіксовано скупчення 

сміття. На дні із незначним природним, м’яким осадом превалювали представники  

β-мезосапробної малакофауни (L. stagnalis, V. viviparus), також були зафіксовані по-

одинокі особини двостулкових молюсків олігосапробної групи із роду Anodonta. 

При цьому, відмічено домінування молюсків V. viviparus. Особини ставковиків ха-

рактеризувались значною коагуляцією слизу, з набряклістю голови і ноги [13; 22]. 

За результатами екотоксикологічної оцінки, у функціональній зоні РЗР основ-

ний внесок у забруднення даного району вносять сульфати, хлориди, рухомі форми 

http://www.plantarium.ru/page/view/item/13922.html
http://www.plantarium.ru/page/view/item/10544.html
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важких металів – свинцю і кадмію. Майже третина ставковиків (28 %) мала  втягну-

ту всередину раковини голову, а краї підошви ноги в деяких особин були хвилясти-

ми через тонічне скорочення певних груп м’язів [22].  Все це підтверджує результа-

ти екотоксикологічної оцінки, згідно з якими функціональна зона виробничого 

об’єкту «Рефма» відноситься до категорії дуже забруднених. 
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5.3. Інтегральна біоіндикаційна оцінка екологічного стану поверхневих 

вод м. Мелітополь 

 

У якості індикаторів стану водного середовища нами обрані два найбільш чи-

сельні види, які мешкають у водоймах м. Мелітополь – L. stagnalis та V. viviparus. 

Дані про чисельність цих видів у водоймах міста наведені у Додатку 3, таблиця 

Д3.12. 

Вплив токсикогенних факторів на живі організми має комплексний характер 

та у тому числі є результатом скорельованої варіації вмісту токсичних речовин у на-

вколишньому середовищі. У цьому зв’язку оцінка варіювання чисельності видів у 

градієнті окремих токсокогенних факторів є надлишковою. Виявлення загальних за-

кономірностей поведінки системи «живі організми – токсичне навантаження» пот-

ребує застосування статистичних процедур зниження розмірності простору ознак 

токсичного впливу, до числа яких належить аналіз головних компонент.  

Проведений аналіз дозволив виявити три головні компоненти, власні числа 

яких перевищують одиницю. Разом ці головні компоненти пояснюють 51,54 % ва-

ріювання простору гідрохімічних характеристик водойм м. Мелітополь. Ці головні 

компоненти відзеркалюють наявність явищ скорельованої динаміки між різними по-

казниками властивостей води. Причини варіабельності, які виклакають синхронізо-

вані (скорельовані) патерни показників води, можуть мати природне або штучне по-

ходження. Також, неможна виключати взаємний зв’язок між хімічними показника-

ми, який винакає внаслідок певної хімічної активності розчинених або колоїдних 

форм речовин природного або антропотехногенного походження.  

Головна компонента 1 пояснює 29,98 % варіювання ознак. Ця компонента ві-

дображає загальний рівень токсичного навантаження, оскільки найбільшою мірою 

скорельована з Індексом забруднення водоймищ (рис. 5.10). 
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Рис. 5.10. Результати аналізу головних компонент мінливості показників за-

бруднення поверхневих вод м. Мелітополь. 
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Головна компонента 1 вказує на те, що основними джерелами токсичного на-

вантаження є вміст у воді іонів плюмбуму та цинку. Також чутливим до токсичного 

впливу є показник БПК5. Безумовно, певний внесок в інтегральну токсичну дію вно-

сять іони кадмію та хрому, але цей внесок дещо менший. Показник рН індиферент-

ний до варіювання токсичних речовин. Очевидно, що концентрація іонів водню є 

результатом дії багатьох біотичних та абіотичних процесів. Тому підсумкове варію-

вання показнику рН залишається дещо незалежним від характеристик токсичної дії 

у рамках лінійної моделі, яка знаходиться в основі аналізу головних компонент. 

Головна компонента 2 описує 12,29 % варіабельності простору ознак. Вона 

показує ще один важливий тренд мінливості токсичності, який пов’язаний з хромом 

та кадмієм. Цей тренд дещо схований головним трендом мінливості токсичності, 

який віддзеркалюється головною компонентою 1. Також слід відзначити, що при 

прямій оцінці токсичного забруднення значення головної компоненти 2 є не дуже 

очевидним, хоча, як буде показано у подальшому, така диференціація у токсичному 

впливові відбивається і на живих організмах. 

Головна компонента 3 пояснює 9,27 % варіювання простору ознак. Маркером 

цієї компоненти є значення рН. Слід відзначити, що за особливостями аналізу голо-

вних компонент, осі, які виділяються, є ортогональними, або незалежними. Тому ми 

відзначаємо, що варіювання рН води є певною мірою незалежним показником. Осо-

бливості головної компоненти 3 свідчать про те, що високий вміст кадмію, як пра-

вило, пов’язаний з більш лужним середовищем, тоді як більша концентрація плюм-

буму пов’язана с більш кислим середовищем. Таким чином, головні осі 1–3 можуть 

розглядатися як маркери екологічного гіперпростору, в межах якого змінюються 

умови для життя водних молюсків. Одержані результати свідчать про закономірний 

характер варіювання чисельності молюсків у просторі відповідних головних компо-

нент (рис. 5.11, 5.12). 
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Рис. 5.11. Ареал молюска L. stagnalis у просторі головних компонент 1–3.
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Головні компоненти 1 та 2 закономірно, як маркери токсичного навантаження, 

негативно впливають на чисельність молюска L. stagnalis. Головні компоненти є  не-

залежними змінними, але у своєму впливу на молюсків між ними спостерігається 

взаємозв’язок, внаслідок чого виникають складні патерни реагування чисельності 

молюсків у просторі головних компонент. У області високих значень головних ком-

понент 1 та 2 чисельність молюска L. stagnalis є найменшою. У свою чергу, при ни-

зькому рівні забруднення за головною компонентою 1, молюски цього виду демон-

струють певний рівень резистетності до забруднення за компонентою 2. При серед-

ньому рівні забруднення за головною компонентою 1 та низькому (за компонентою 

2) чисельність L. stagnalis знижується, але при подальшому нарощуванні забруднен-

ня за компонентою 1 чисельність виду змінюється контроверсійно: вона у відповідь 

на підвищення рівня забруднення збільшується. Але таке можливе тільки за умов 

низького рівня забруднення за компонентою 2. Вже незначне збільшення цього рів-

ня при високому рівні за компонентою 1 призводить до різкого зниження чисельно-

сті молюска. Найбільш вірогідним поясненням таких трендів є наявність біотичних 

взаємовідносин між бентосними організмами на фоні токсичного впливу. Можна 

припустити, що при високих рівнях забруднення є більш чутливими види-

конкуренти в угрупованні, які поступаються місцем в екологічному просторі при 

певних рівнях забруднення.  

Варіювання чисельності  у просторі головної компоненти 3 свідчить про наяв-

ність області оптимуму за показником рН. Відповідно на збільшення або зменшення 

рН, чисельність виду реагує своїм зниженням. Прямий градієнтний аналіз (урізка на 

рис. 5.11) вказує на те, що оптимальним значенням рН для молюска L. stagnalis є 

7,6–7,7. Також важливою особливістю є те, що значення рН впливає на токсичність 

інших речовин. Відхилення від зони оптимуму рН підсилює токсичний ефект важ-

ких металів, який позначено головною  компонентою 2. 
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Рис. 5.12 Ареал молюска V. viviparus у просторі головних компонент 1–3. 
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Складний характер реагування на варіювання чинників урбосередовища спо-

стерігається для V. viviparus. Цей молюск більшою мірою чутливий до забруднення, 

яке позначається головною компонентою 2, ніж превалюючою головною компонен-

тою 1. Так, при високих значеннях головної компоненти 1 та низьких значеннях 

компоненти 2 чисельність молюска V. viviparus досягає найбільшого рівня. Але збі-

льшення забруднення за головною компонентою 2 призводить до різкого зниження 

чисельності цього виду.  

Характер варіювання у просторі компоненти 3 свідчить про те, що як рН здій-

снює модулюючий вплив на характер реакції на токсичні агенти, так і токсичне на-

вантаження звужує зону оптимуму та переміщує її у більш кислу зону. Прямий гра-

дієнтний аналіз вказує на більш лужний преферендум рН для V. viviparus, ніж у по-

переднього виду. Він становить 7,8–8. Але при помірному токсичному навантаженні 

зона оптимуму переміщується в область більш кислих значень рН. 

Таким чином, аналіз варіювання чисельності обох видів водних молюсків у 

просторі головних компонент дозволяє відмітити наступні особливості. Характер 

впливу всіх досліджених синтетичних екологічних факторів, які представлені голо-

вними компонентами, є очевидно нелінійним. Результати впливу факторів не є неза-

лежними, а є результатом також взаємодії цих факторів. Ці результати дозволяють 

обґрунтувати застосування для кількісного описання впливу факторів середовища 

не тільки безпосередньо головні компоненти у якості предикторів, але й ці зміні, які 

возведені у другу ступінь та їх попарні добутки. Друга ступінь змінних є найпрості-

шою моделлю дзвіноподібної кривої екологічного відгуку. Тоді як попарні добутки 

моделюють взаємодію між інтегральними екологічними факторами. У загальній лі-

нійній моделі статистично вірогідні оцінки регресійних коефіцієнтів дозволяють 

зробити висновки про аналітичний характер впливу факторів середовища на дина-

міку чисельності видів (табл. 5.10, 5.11; рис. 5.13, 5.14). 
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Таблиця 5.10 

Загальна лінійна модель впливу головних компонент на чисельність 

Lymnaea stagnalis (R2 = 0,81, F = 19,16, p = 0,00) 

Предиктор 
Сума  

квадратів 

Ступені во-

лі 

Середня 

сума  

квадратів 

F-

відношення 
p-рівень 

Константа 21,17 1 21,17 223,64 0,00 

PC1 0,68 1 0,68 7,16 0,01 

PC2 0,04 1 0,04 0,41 0,52 

PC3 0,14 1 0,14 1,49 0,23 

PC12 0,23 1 0,23 2,42 0,12 

PC22 0,09 1 0,09 0,96 0,33 

PC32 0,65 1 0,65 6,83 0,01 

PC1*PC2 0,12 1 0,12 1,24 0,27 

PC1*PC3 0,26 1 0,26 2,75 0,10 

PC2*PC3 0,60 1 0,60 6,35 0,01 

Рік 0,12 2 0,06 0,63 0,54 

Біотоп 1,70 8 0,21 2,25 0,04 

Помилка 5,77 61 0,09 – – 
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Рис. 5.13. Варіабельність чисельності молюсків L. stagnalis (екз./м2, логариф-

мовані дані) у залежності від типу біотопу з урахуванням впливу чинників середо-

вища.
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Проведений аналіз відповідно до загальної лінійної моделі дозволив встанови-

ти, що головні компоненти, їх алгебраїчні похідні, рік та біотопи здатні пояснити 

81 % варіабельності чисельності молюска L. stagnalis (дані по чисельності поперед-

ньо логарифмовані). Статистично вірогідним предиктором чисельності серед ліній-

них членів є головна компонента 1 (регресійний коефіцієнт становить –0,73±0,27). 

Нелінійний предиктор РС12 має статистично невірогідний регресійний коефіцієнт, 

що свідчить про лінійне зниження чисельності при збільшенні забруднення середо-

вища, яке позначається головною компонентою 1.  

Вплив головної компоненти 3 характеризується статистично вірогідними ре-

гресійними коефіцієнтами при нелінійних предикторах, утворених від цієї компоне-

нти – РС32 та РС2*РС3 (–0,26±0,10 та 0,24±0,09 відповідно). Цей результат свідчить 

про нелінійну залежність чисельності L. stagnalis від варіабельності умов середови-

ща, які позначаються головною компонентою 3 (як вказувалось раніше, рН є най-

більш чутливим маркером цієї компоненти). Крім того, токсичний вплив головної 

компоненти 2 проявляє себе у модулюванні реакції популяцій L. stagnalis на варію-

вання рН водного середовища.  

Аналогічні предиктори здатні пояснити 71 % варіювання чисельності молюска 

V. viviparus (дані по чисельності попередньо логарифмовані). Цей вид лінійно зале-

жить від градієнту токсичності, який позначається головною компонентою 2 (–

0,54±0,15), та нелінійно залежить від головної компоненти 3, значення якої також 

моделюється компонентами 1 та 2. 

Таким чином, нами установлено, що два індикаторні види молюсків – L. 

stagnalis та V. viviparus – віддзеркалюють токсичний вплив двох формально незале-

жних аспектів забруднення водного середовища, які позначаються головними ком-

понентами 1 (загальне забруднення, яке найбільш пов’язане з цинком та свинцем) та 

2 (певна частина загального забруднення, пов’язана з кадмієм та хромом).  
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Таблиця 5.11 

Загальна лінійна модель впливу головних компонент на чисельність 

Viviparus viviparus (R2 = 0,71, F = 11,37, p = 0,00) 

Предиктор 
Сума  

квадратів 

Ступені во-

лі 

Середня 

сума  

квадратів 

F-

відношення 
p-рівень 

Константа 23,73 1 23,73 38,77 0,00 

PC1 0,05 1 0,05 0,07 0,79 

PC2 1,49 1 1,49 2,44 0,05 

PC3 2,94 1 2,94 4,80 0,03 

PC12 0,88 1 0,88 1,43 0,24 

PC22 1,46 1 1,46 2,39 0,13 

PC32 0,29 1 0,29 0,48 0,49 

PC1*PC2 0,28 1 0,28 0,45 0,50 

PC1*PC3 9,10 1 9,10 14,86 0,00 

PC2*PC3 11,60 1 11,60 18,96 0,00 

Рік 0,79 2 0,40 0,65 0,53 

Біотоп 17,51 8 2,19 3,57 0,00 

Помилка 37,34 61 0,61 – – 

АМ КБ ЛС ПЩа ПЩж РДНМ РЗМ РЗР ТЦ
-4

-2

0

2

4

6

L
o

g
_

V
iv

 

Рис. 5.14. Варіабельність чисельності молюсків V. viviparus (екз./м2, логариф-

мовані дані) в залежності від типу біотопу з урахуванням впливу чинників середо-

вища.
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Для обох видів встановлено наявність зони оптимуму стосовно головної ком-

поненти 3 (рН водного середовища, найбільш вірогідно, що у цій компоненті пере-

важає природна складова). Але токсичний контекст значним чином модулює реак-

цію популяцій молюсків на природний градієнт. 

За екотоксикологічними та гідрохімічними показниками було проведено клас-

терний аналіз (рис. 5.15). 

0 2000 4000

Відстань зв'язку  

Рис. 5.15. Кластерний аналіз точок відбору проб за гідрохімічними та екоток-

сикологічними показниками (відстань Евкліда, метод Варда). Вертикальна лінія – 

рішення с п’ятьма кластерами. 

У результаті аналізу було обране рішення, яке представлене п’ятьма класте-

рами. Ці кластери статистично вірогідно відрізняються за Індексом забруднення во-

доймищ (F = 54,16, p = 0,000) (рис. 5.16). Кластер 2 характеризується найменшим 

рівнем забруднення, а кластер 3 – найбільшим.  
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Рис. 5.16. Значення показнику Індексу забруднення водоймищ для кластерів 

1–5. Ось абсцис – кластери, ось ординат – Індекс забруднення водоймищ. 

 

Ці кластери можна оцінити за допомогою процедури класифікаційних дерев 

на основі відомостей про чисельність індикаторних видів молюсків L. stagnalis та V. 

viviparus (рис. 5.17). Одержане дерево свідчить про те, що чисельність обох видів 

характеризується індикаційною цінністю. Також важливим є те, що чисельність ви-

дів не є монотонним індикатором забруднення водного середовища. Так, дихотомії 

класифікаційного дерева з вибором найбільших варіантів чисельності молюсків 

приведе нас до кластера 1, який характеризується забрудненням трошки меншим від 

найбільшого. У цілому, дихотомічний ключ не є монотонним. Це проявляється у 

тому, що, наприклад, кластер 5 може бути ідентифікований за умов чисельності V. 

viviparus більш як 20 та менше ніж 35,5 екз./м2, або якщо чисельність цього виду – 

більш як 35,5 екз./м2, але чисельність L. stagnalis  менше ніж 10,5 екз./м2. Саме ця 
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особливість класифікаційного дерева дозволяє кодифікувати складні нелінійні зале-

жності у вигляді порівняно простих дихотомічних правил біоіндикації, які дозволя-

ють зробити висновок про рівень забруднення водного середовища. 

Viviparus viviparus<=20.0

Lymnaea stagnalis<=9.5 Viviparus viviparus<=35.5

Lymnaea stagnalis<=5.5 Lymnaea stagnalis<=10.5

Viviparus viviparus<=14.5

2 5

4 5 1

3 4

 

Рис. 5.17. Класифікаційне дерево для біологічної діагностики рівнів забруден-

ня водойм м. Мелітополь. Точки прийнятя рішень вказують чисельність молюсків у 

екз./м2. 

 

Після процедури біоіндикаційної класифікації кластери перетворюються на 

класи забруднення води. Відповідно, їх п’ять, і якісно можна їх охарактеризувати 

наступним чином: Найбільше забруднення→Забруднення→Помірне забруднен-

ня→Слабке забруднення→Умовно чистий біотоп. 

Застосування відомостей про чисельність індикаторних видів молюсків дозво-

лило провести біоіндикаційну оцінку забруднення водного середовища (табл. 5.12). 
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Таблиця 5.12 

Біоіндикаційна класифікаційна матриця біотопів  

за класами забруднення, % 

Біо-

топи 

Клас 

Найбільше заб-

руднення 

Забруд-

нення 

Помірне заб-

руднення 

Слабке заб-

руднення 

Умовно 

чисте 

Кластер 

3 1 5 4 2 

АМ – – – – 100,00  

КБ – 33,34  22,22  – 44,44  

ЛС – 88,89 11,11 – – 

ПЩа 55,56 – – 44,44 – 

ПЩж – 55,56 44,44 – – 

РДН

М 
11,11 – 11,11 – 77,78 

РЗМ 100,00 – – – – 

РЗР 33,34 11,11 44,44 11,11 – 

ТЦ – – – – 100 

 

Одержані дані свідчать про те, що тільки окремі біотопи регулярно можуть 

бути віднесені до одного біоіндикаційного класу забруднення водного середовища. 

Це стосується району заводу МЗТГ (промислова зона) – 100 % випадків індифікова-

но як Найбільше забруднення, а також Авіамістечка (житловий масив) – 100 % ви-

падків індифіковано як Умовно чистий біотоп.  

Варіабельність режиму забруднення та процеси відновлення біотичної ціліс-

ності бентичних систем призводять до певних біоіндикаційних розподілів оцінок за-

бруднення, що само по собі також є важливим джерелом інформації про рівень за-

бруднення середовища. Так, зона Лісопарку індифікована як перехідна між забруд-

неною та з помірним рівнем забруднення. Тоді як водотоки у зоні заводу «Рефма» 

демонструють діапазон рівнів забруднення від найбільшого до слабкого. 
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Висновок. Узагальнюючи особливості реагування гідробіонтів на забруд-

нення навколишнього середовища, можна констатувати:  

- що показники біологічного та хімічного поглинання кисню не перевищують 

критичні рівні забруднення. Показники ХПК та БПК5 статистично вірогідно коре-

люють між собою (r = 0,46, p = 0,00). Восени показники БПК5 та ХПК вірогідно ви-

щі, ніж навесні; 

- показник вмісту сульфатів перевищує критичні рівні забруднення у 1,29–

2,44 раза, хлоридів – у 1,00–1,87 раза, свинцю – від 0,04 до 4,14 (тільки у 9,5 % ви-

падків концентрація менше ГДК), кадмію – від 0,79 до 3,33 ГДК (тільки у 19,4 % ви-

падків концентрація кадмію менша, ніж ГДК. Вміст цинку та хрому не перевищує 

ГДК у водотоках м. Мелітополь. Восени показник вмісту сульфатів вірогідно ви-

щий, ніж навесні, а свинцю, хрому, кадмію та цинку, навпаки – вище навесні, ніж 

восени.  

- в якості індикаторів стану водного середовища обрані два найбільш чисель-

ні види, які мешкають у водотоках м. Мелітополь – L. stagnalis та V. viviparus. Пря-

мий градієнтний аналіз вказує на те, що оптимум рН для молюска L. stagnalis стано-

вить 7,6–7,7, а для V. viviparus  – 7,8–8. Відхилення від зони оптимуму рН підси-

люює токсичний ефект важких металів. 

- індикаторні види молюсків – L. stagnalis та V. viviparus – віддзеркалюють 

токсичний вплив двох формально незалежних аспектів забруднення водного середо-

вища – загального забрудення, яке найбільш пов’язане з цинком та свинцем, та  пев-

ної частини загального забруднення, яка пов’язана з кадмієм та хромом. 

- біоіндикаційне оцінювання дозволило встановити п’ять класів забруднення 

вод: Найбільше забруднення→Забруднення→Помірне забруднення→Слабке забру-

днення→Умовно чистий біотоп. Застосування відомостей про чисельність індикато-

рних видів молюсків дозволило провести біоіндикаційну оцінку забруднення водно-

го середовища. 
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РОЗДІЛ 6 

ЛІХЕНОБІОТА УРБОСИСТЕМИ ЯК ІНДИКАТОР СТА-

НУ  АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ МІСТА МЕЛІТОПОЛЬ 

6.1. Аеротехногенне забруднення фукціональних зон м. Мелітополь 

 

Для оцінки рівня аеротехногенного забруднення урбосистеми Мелітополя бу-

ли виділені 11 зон різного функціонального призначення, і в кожній з них розрахо-

вані комплексні індекси аеротехногенного забруднення (табл. Д4.1–Д4.6). Відомо, 

що в атмосферному повітрі міститься 4-6 речовин, що визначають високий рівень 

забруднення [32; 33; 36; 39]. Тому в процесі проведення розрахунків використовува-

лися наступні показники: діоксид азоту, монооксид вуглецю, фенол, діоксид сірки, 

аміак, вміст у повітрі зважених часток (рис. 6.1). 

Новий Мелітополь – район в західній частині міста, який охоплює житлову та 

промислову зони [4]. Це – район приватного сектору, зосереджений між вулицями 

Дзержинського (Інтеркультурна), Островського і залізницею, багатоповерховий мік-

рорайон між вул. Дзержинського (Інтеркультурна) та Малюги, а також ряд промис-

лових підприємств, розташованих між вулицями Ворошилова (Будівельна), Дзержи-

нського (Інтеркультурна) та залізницею (МЗТГ, ТЕРМОЛІТМАШ, ОЛКОМ ПП Мо-

локозавод, приватна броварня «Діміорс»). 

Згідно з величиною комплексного індексу забруднення атмосферного повітря 

(Pа), Новий Мелітополь відноситься до категорії сильно забруднених територій [11]. 

У районі житлового масиву відзначено незначне збільшення забруднення з 2008 ро-

ку (Pа = 11,72) по 2012 рік (Pа = 11,8). У районі промислової зони динаміка більш по-

казова. Якщо в 2008 році величина Pа становила 12,4, то до 2012 року вона збільши-

лася до 13,5. 
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Рис. 6.1. Сумарний показник аеротехногенного забруднення (Ра) різних функціональних зон урбосистеми 

м. Мелітополь (2008–2012 рр.). 

Умовні позначки: 1 – АМ; 2 – КБ; 3 – МН; 4 – ПЩ; 5 – РДНМ; 6– ЛС; 7 – МП; 8 – ТЦ; 9 – ПП; 10 – РЗМ; 11– РЗР  

Жилмасиви Рекреація Автомагістраль та промзона 
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Основними полютантами, які значимо впливали на стан атмосферного повітря 

району Новий Мелітополь, стали діоксид азоту, діоксид сірки та зважені частки [36; 

41]. Збільшення вмісту діоксиду азоту в атмосферному повітрі відзначалося як в зоні 

житлового сектора, так і на території промислових підприємств [16]. Причому, у 

2012 році середній вміст діоксиду азоту в зоні житлового масиву складав 1,9 ГДК, а 

в промзоні – 2,25 ГДК. Джерелами забруднення на цей час є Мелітопольський завод 

транспортних гідроагрегатів, приватна броварня «Діміорс», Гідромаш. Крім того, 

діоксид азоту є одним з компонентів вихлопних газів автотранспорту [12; 37; 42], 

отже, збільшення забрудненості повітря діоксидом азоту обумовлено зростанням 

вантажного потоку автомобілів [38], кількість яких у 5 разів перевищує норму [15]. 

Діоксид сірки за масою викидів займає в даній функціональній зоні основне 

місце серед інших забруднювачів повітря [41]. Вміст діоксиду сірки в житловій зоні 

району Новий Мелітополь в 2008 році складав 2,6 ГДК, а в промисловій – 2,8 ГДК. 

У 2012 році відмічено перевищення норми (3,6 ГДК) у вищевказаних функціональ-

них зонах. Стаціонарними джерелами забруднення діоксидом сірки є ПАТ «Гідро-

сила МЗТГ», ТЕРМОЛІТМАШ, приватна броварня «Діміорс», Гідромаш. Як стаціо-

нарні джерела забруднення також можуть виступати газові обігрівачі та печі, зосе-

реджені в приватному секторі району Новий Мелітополь. Сильним забруднювачем 

діоксидом сірки є і ПАТ «Мелітопольський м’ясокомбінат», розташований на пів-

денному сході від підприємства [16; 41]. Крім того, діоксид сірки в невеликій кіль-

кості може бути присутнім у відпрацьованих газах бензинових двигунів автомобілів 

(рис. 6.2). 

Значний внесок у забруднення житлової та промислової зон Нового Мелітопо-

ля вносять зважені частки [16; 41]. Так, частка пилу в досліджуваному районі в 2008 

році склала 2,6 ГДК, у 2012 – 3 ГДК (житловий масив), 3,2 ГДК (промзона). Джере-

лами надходження зважених речовин в атмосферне повітря Мелітополя є: викиди 

промислових підприємств (ПАТ "Гідросила МЗТГ", Гідромаш, ТЕРМОЛІТМАШ), 
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вихлопні гази двигунів (дизельних і бензинових) автотранспорту, будівельні роботи, 

пил з заасфальтованих ділянок територій. 
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Рис. 6.2. Динаміка аеротехногенного забруднення житлової зони (РДНМ) міс-

та Мелітополя (індекси забруднення по окремим домішкам).  

 

Вміст оксиду вуглецю в атмосферному середовищі Нового Мелітополя за пе-

ріод спостережень, навпаки, знизився. Так, концентрація СО в промисловій зоні в 

2008 році склала 3,2 ГДК, у 2012 – 1,8 ГДК. 

Концентрація аміаку в повітрі Нового Мелітополя не перевищує ГДК. Однак 

найбільші показники даного забруднювача зафіксовані в промисловій зоні саме цьо-

го району. Якої-небудь стійкої тенденції в зміні рівня даного виду забруднень в пе-

ріод спостережень не відзначено. Вміст фенолу в атмосфері Нового Мелітополя та-

кож не перевищував норму. Це може бути пов’язане з перепрофілюванням вироб-

ництв, а також організацією якісного контролю над викидами промислових підпри-

ємств міста [14] (рис. 6.3). 
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Рис. 6.3. Динаміка аеротехногенного забруднення промислової зони (РЗМ) мі-

ста Мелітополя (індекси забруднення по окремим домішкам).   

 

Південний переїзд – індустріальний район, розташований в південно-західній 

частині міста [4]. Основні джерела забруднення даної функціональної зони – Мелі-

топольський моторний завод (МЕМЗ), ТОВ «Мелітопольський завод Турбокомпре-

сорів» (МЗТк ТУРБОКОМ), Автоцветлит, ТД Витязь, ТОВ ТАРА. Крім того, Кахов-

ське шосе, що проходить по території Південного переїзду, закінчується перетином 

з залізницею і автодорогою міжнародного значення Одеса – Мелітополь – Новоа-

зовськ. 

Згідно з показником КІЗА, Південний переїзд можна віднести до категорії за-

бруднених територій [11]. Якщо в 2008 році величина Pа становила 11,6 одиниць, то 

в 2012-му – вона змінилася незначно. При цьому пріоритетним забруднювачем те-

риторії в 2008-му році був чадний газ (3,2 ГДК). У 2012-му основний внесок в аеро-

техногенне забруднення Південного переїзду стали вносити діоксид азоту (2 ГДК) і 

зважені частки (3,5 ГДК) [16; 41]. Це може бути пов’язане з частковим скороченням 
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і перепрофілюванням виробництв, а також зі збільшенням кількості автомобілів з 

дизельним типом двигунів [15] (рис. 6.4). 
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Рис. 6.4. Динаміка аеротехногенного забруднення промислової зони (ПП) міс-

та Мелітополь (індекси забруднення по окремим домішкам).   

 

Авіамістечко – житловий масив в північно-західній частині міста, побудова-

ний при військовому аеродромі [4]. У даній функціональній зоні спостерігалося не-

значна зміна комплексного індексу забруднення атмосферного повітря за минулий 

період. У 2008 році показник Pа склав 7,5, а в 2012 році – 8,3, що свідчить про слаб-

кий і середній рівні аеротехногенного забруднення [11]. 

Відособленість даного району від території міста в цілому, відсутність стаціо-

нарних джерел забруднення (великі промислові підприємства) сприяють відносно 

сприятливому екологічному стану території Авіамістечка. Основними полютантами, 

які значимо впливають на стан атмосферного повітря даної функціональної зони, 

стали діоксид азоту і зважені частки. У 2012 році вміст діоксиду азоту в повітрі 

складав 1,9 ГДК, зважених часток – 3 ГДК. Це може бути пов’язане з розташованої 
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поблизу залізницею, наявністю кінцевої зупинки маршрутних таксі Північного пере-

їзду і військового аеродрому. Основні викиди газів від літаків – двоокис вуглецю і 

водяна пара, а також дрібні частинки сажі розміром до 100 нанометрів, які тривалий 

час можуть залишатися в атмосферному повітрі [12; 41] (рис. 6.5). 
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Рис. 6.5. Динаміка аеротехногенного забруднення житлової зони (АМ) міста 

Мелітополя (індекси забруднення по окремим домішкам).    

 

Одна з найбільш заселених функціональних зон міста – Мікрорайон – багато-

поверховий житловий масив, розташований між проспектом 50-річчя Перемоги та 

вулицею Ломоносова [4]. У даній функціональній зоні відзначена зміна комплексно-

го індексу забруднення атмосферного повітря. У 2008 році показник Pа склав 9,5, а в 

2012 році – 12,8, що відповідає забрудненої та сильнозабрудненої території [11]. 

За досліджуваний період спостерігалося збільшення вмісту окремих аеропо-

лютантів. Так, концентрація діоксиду азоту в 2012 році склала 1,8 ГДК, діоксиду сі-

рки – 3,4 ГДК, зважених часток – 4 ГДК, тобто в порівнянні з 2008 роком збільши-

лася майже в 2 рази. Виявлена тенденція обумовлена значним зростанням пересув-
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них джерел забруднення. По проспекту 50-річчя Перемоги, вулицях Ломоносова, 

Гризодубової та Брів-ла-Гайард проходить більш ніж половина автобусних маршру-

тів міста [4]. До того ж, автодорога, розташована по вулиці Ломоносова, є частиною 

траси М-18 міжнародного значення [5] (рис. 6.6). 

2008 2011 2012
0

1

2

3

4

 NO2

 CO
 С6Н5ОН

 SO2

 NH3

 Взважені речовини

 

Рис. 6.6. Динаміка аеротехногенного забруднення житлової зони (МН) міста 

Мелітополя (індекси забруднення по окремим домішкам).    

 

Район заводу «Рефма» – індустріальний район, розташований в південно-

східній частині міста [4]. Основні джерела забруднення даної функціональної зони – 

ПАТ «Мелітопольський завод холодильного машинобудування «РЕФМА», ВКФ 

«Холод», а також автодорога міжнародного значення М-14 Одеса – Мелітополь – 

Новоазовськ [5]. Зі сходу на захід зону перетинає вулиця Дзержинського (Інтеркуль-

турна), де зосереджено низку підприємств: ТОВ "Мелітопольський Автогідроагре-

гат" (АГАТ), Мелітопольський завод підшипників ковзання, а також ряд виробництв 

будівельних і лакофарбових матеріалів. 
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Згідно з показником КІЗА, район заводу «Рефма» відноситься до категорії си-

льнозабруднених територій [11]. У 2008 році величина Pа становила 12,7 одиниць, у 

2012-му – 18,6. При цьому пріоритетним забруднювачем території в 2008-му році 

був монооксид вуглецю (3,8 ГДК). У 2012-му основний внесок в аеротехногенне за-

бруднення зазначеної функціональної зони стали вносити діоксид азоту (3 ГДК), 

фенол (3,3 ГДК), діоксид сірки (3,4 ГДК) і зважені частки (4,2 ГДК). Перевищення 

концентрації фенолу в повітрі може бути пов’язане зі специфікою виробництв підп-

риємств будівельної та лакофарбової продукції (фенолформальдегідні і епоксидні 

смоли), а також відходами підприємств машинобудування [41]. 

Динаміка діоксиду азоту обумовлена збільшенням кількості автомобілів з ди-

зельним типом двигунів на автотрасі міжнародного значення М-14 Одеса – Меліто-

поль – Новоазовськ [15].  

Вміст діоксиду сірки в даній функціональній зоні обумовлений впливом стаці-

онарних джерел забруднення, таких як ТОВ "Мелітопольський Автогідроагрегат" 

(АГАТ), Мелітопольський завод підшипників ковзання, а також збільшенням сума-

рного викиду відпрацьованих газів бензинових двигунів автомобілів [15; 41]. 

Значний внесок у забруднення зони вносять і зважені частки. Джерелами їх 

надходження в атмосферне повітря є викиди промислових і будівельних підпри-

ємств, вихлопні гази двигунів автомобілів [37; 41; 42] (рис. 6.7). 

Центр (район парку ім. М. Горького, розташований між вулицями Шмідта, Кі-

рова (Героїв України), Крупської (Івана Олексієва) та проспектом Богдана Хмель-

ницького) можна віднести до зони з середнім рівнем аеротехногенного забруднення 

[11].  
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Рис. 6.7. Динаміка аеротехногенного забруднення промислової зони (РЗР) міс-

та Мелітополя (індекси забруднення по окремим домішкам).    

Комплексний індекс забруднення атмосферного повітря за період 2008-2012 

рр. практично не змінився. У 2008 році показник Pа склав 8,6, а в 2012 році – 8,1. У 

даній функціональній зоні відсутні стаціонарні джерела забруднення. Незважаючи 

на це, прилегла територія характеризується великим скупченням об’єктів житлової 

забудови, де проходить автомагістраль міжнародного значення (Харків – Сімферо-

поль) [5; 15]. 

Наявність зелених насаджень багато в чому сприяє очищенню повітря в 

центральній частині міста від забруднювачів, джерелами яких є автотранспорт [26; 

32; 37; 42]. Відзначено тенденцію до зниження концентрації чадного газу. Навпаки, 

отримані дані свідчать про деяке збільшення вмісту діоксиду азоту, діоксиду сірки 

та зважених часток [16; 41]. У 2012 році вміст діоксиду азоту в повітрі склав 1,3 

ГДК, діоксиду сірки – 2 ГДК, зважених часток – 2,9 ГДК. Це обумовлено надхо-

дженням відпрацьованих вихлопних газів автомобілів з дизельними та бензиновими 

двигунами [15] (рис. 6.8). 
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Рис. 6.8. Динаміка аеротехногенного забруднення рекреаційної зони (МП) міс-

та Мелітополя (індекси забруднення по окремим домішкам).    

Піщане і вулиця Невського – район, розташований у південній та південно-

східній частині міста Мелітополь [4]. Він розділений струмком Піщаний – правою 

притокою Молочної річки на дві зони [22]. На південь від Піщаного знаходиться се-

лище Садове. На схід від Піщаного розташоване село Костянтинівка. Згідно з показ-

ником КІЗА дану функціональну зону можна віднести до сильнозабрудненого райо-

ну міста [11]. У 2008 році показник Pа склав 11,3, а в 2012 році – 15,6. Основні за-

бруднювачі атмосферного повітря – діоксид азоту, монооксид вуглецю, діоксид сір-

ки та зважені частки [16; 18]. У 2012 році вміст діоксиду азоту склав 2,2 ГДК, а чад-

ного газу – 3 ГДК, зважених часток – 3,3 ГДК. Наявність даних аеротехногенних 

полютантів пов’язана з великою кількістю вантажних автомобілів – пересувних 

джерел вихлопних газів [15]. Крізь центр Піщаного (вулиці Бєлякова, Тельмана (Па-

вла Сівицького), Калініна (Михайла Оратовського) та Олександра Невського) про-

ходить автомагістраль М-14 Одеса – Мелітополь – Новоазовськ, а через північно-

західну околицю району (проспект Богдана Хмельницького) – автомагістраль М-18 
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Харків – Сімферополь [4; 23]. Таким чином, весь район знаходиться під впливом дії 

продуктів згоряння автомобільного палива.  

Стаціонарними джерелами забруднення виступають ТОВ «Автомашінстру-

мент», Мелітопольський асфальтобетонний завод МГС ЗО, ТОВ Бізнес-Трек, ТОВ 

«Вітмас» [4]. Основним забруднювачем даної функціональної зони є діоксид сірки. 

Його вміст у 2008 році склав 2,8 ГДК, а в 2012 році була відзначена динаміка зрос-

тання цього показника (4,2 ГДК) [31]. Так як промислові об’єкти представлені не-

значно, основним джерелом забруднення діоксидом сірки є газові обігрівачі та пічне 

опалення, зосереджене в приватному секторі району Піщане [16; 41]. Стаціонарні 

забруднювачі території Піщаного фенолом – Мелітопольський асфальтобетонний 

завод, ТОВ «Вітмас», а також Мелітопольський завод підшипників ковзання, які ро-

зташовані на північному сході [4] (рис. 6.9). 
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Рис. 6.9. Динаміка аеротехногенного забруднення житлової зони (ПЩ) міста 

Мелітополь (індекси забруднення по окремим домішкам). 
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Лісопарк – зона рекреаційного призначення, локалізована на північно-східній 

околиці міста [4]. Вважається найбільшим зеленим масивом. Тут відсутні великі 

промислові підприємства, а приватний сектор представлений одиничними об’єктами 

житлової забудови. Однак Лісопарк – кінцевий пункт ряду міських автобусних мар-

шрутів. У північно-східній частині протікає річка Молочна [22]. На її правому березі 

знаходяться села Семенівка і Тамбовка, а вище за течією – смт Мирне [5]. 

Згідно з показником Pа Лісопарк відноситься до слабозабрудненої території 

[11], проте спостерігалася тенденція до його зростання. У 2008 році величина Pа 

склала 6,2, тоді як у 2012 – 7,5. Основні забруднювачі даної зони – діоксид азоту, 

чадний газ, зважені частки, джерелом яких можуть виступати маршрутні таксі [16; 

41] (рис. 6.10). 
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Рис. 6.10. Динаміка аеротехногенного забруднення рекреаційної зони (ЛС) мі-

ста Мелітополь (індекси забруднення по окремим домішкам).   
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Телецентр (район мосту по проспекту Б. Хмельницького) – територія, розта-

шована уздовж автотраси міжнародного значення М-18 (Харків – Сімферополь) [23]. 

Через район проходить більша частина міських автобусних маршрутів [4]. 

Згідно з показником КІЗА, Телецентр відноситься до категорії забруднених 

територій [11]. У 2008 році величина Pа становила 11,5 одиниць, у 2012-му - 11,2. 

При цьому пріоритетним забруднювачем у 2008-му році був монооксид вуглецю (3 

ГДК) [31]. У 2012-му вагомий внесок в аеротехногенне забруднення Телецентру 

стали вносити діоксид азоту (2,5 ГДК), діоксид сірки (2,8 ГДК) і зважені частки (3,4 

ГДК). Це може бути пов’язане в першу чергу зі збільшенням кількості автомобілів 

[37; 42] (рис. 6.11). 
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Рис. 6.11. Динаміка аеротехногенного забруднення зони автомагістралі (ТЦ) 

міста Мелітополь (індекси забруднення по окремим домішкам). 

 

Кізіяр – приватний сектор, розташований на захід від проспекту 50-річчя Пе-

ремоги. Охоплює балку Кізіярського струмка і суміжні території з одноповерховою 

забудовою. Головні автомагістралі проходять уздовж вулиці Ломоносова та проспе-



240 

 

 

кту 50-річчя Перемоги. На території району знаходиться приватний сектор і ряд під-

приємств (ВАТ «Мелітопольський олійноекстракційний завод», Тепломережа, завод 

будматеріалів ВАТ Мелітопольський) [4]. У даній функціональній зоні відзначена 

зміна комплексного індексу забруднення атмосферного повітря. У 2008 році показ-

ник Pа склав 13,1, а в 2012 році - 18,8, що відповідає сильнозабрудненій території 

[11]. За досліджуваний період спостерігалося збільшення вмісту окремих аерополю-

тантів [41] (рис. 6.12).  
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Рис. 6.12. Динаміка аеротехногенного забруднення житлової зони (КБ) міста 

Мелітополь (індекси забруднення по окремим домішкам). 

 

Так, концентрація діоксиду азоту в 2012 році склала 2,4 ГДК, діоксиду сірки – 

3,8 ГДК, фенолу – 5,2 ГДК, зважених часток – 4,1 ГДК [31]. Підвищені концентрації 

діоксиду азоту і зважених часток обумовлені наявністю пересувних джерел забруд-

нення [15]. По проспекту 50-річчя Перемоги, вулицях Ломоносова проходять авто-

бусні маршрути міста, а також траса М-18 міжнародного значення [5; 23]. Підвище-
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ний вміст фенолу можна пояснити функціонуванням ряду підприємств, що спеціалі-

зуються на виробництві будівельних матеріалів і ПЕТ-тари. 

 

6.2. Показник життєвості епіфітної ліхенобіоти функціональних зон міста 

 

Серед видів епіфітної ліхенофлори, яка зустрічалася на території міста Мелі-

тополя, переважали листуваті та накипні види. Зокрема, X. parietina, P. adscendens, 

P. stellaris, S. chlorococcum, H. physodes (табл. Д4.7–Д4.9). Причому, епіфіти надава-

ли перевагу евтрофним субстратам, багатим на мінеральні елементи живлення та 

були зафіксовані на сильно запиленій корі форофітів [7; 8; 9; 13; 19; 24].  

Результати ліхеноіндикації території міста Мелітополя в зіставленні із серед-

ньорічними індексами забруднення атмосферного повітря наведені в таблиці 6.1. 

Представники кущистої ліхенофлори (R. fraxinea і E. prunastri), а також листуваті 

лишайники, характерні для помірно забруднених територій урбосистем (P. sulcata, 

P. acetabulum, H. physodes), відмічені у функціональних зонах рекреаційних об’єктів 

[19; 29; 34; 35]. На всіх ділянках спостерігалося помітне збільшення поліотолерант-

них видів, найбільш стійких до аеротехногенного забруднення – P. stellaris, S. 

chlorococcum, X. parietina [18; 41]. На склад ліхенобіоти урбосистеми Мелітополя 

значно впливають пересувні джерела забруднення повітряного басейну (автотранс-

порт) [41]. Це обумовлено тим, що багато підприємств міста – потенційних стаціо-

нарних джерел аерополютантів, припинили або значно скоротили обсяги виробниц-

тва. Таким чином, гіпертрофікація місцезростань лишайників у Мелітополі відбува-

ється внаслідок викидів автотранспорту, дорожнього та будівельного пилу [9; 16; 

41]. Спостерігаються і значні зміни в структурі аерополютантів. Так, в даний час 

пріоритетними забруднювачами повітряного басейну є оксиди азоту, що підтвер-

джується експансією нітрофітної ліхенофлори. 

Лишайники, фотобіонтом яких є ціанобактерії, можуть фіксувати молекуляр-

ний азот і перетворювати його у форму, придатну для використання. Експансія ніт-
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рофітних видів епіфітних лишайників пов'язана із забрудненням пилом різного по-

ходження (придорожнього, будівельного) і оксидами азоту. Широке поширення ли-

шайників-нітрофітов можна пояснити й глобальним потеплінням [7; 20; 28]. 

Таблиця 6.1.  

Дані ліхеноіндикації атмосферного повітря в місті Мелітополь 

Функціональна 

зона 

Середньо-

річний індекс Pа 

Показник 

G, % 

Клас  забру-

днення пові-

тря 

Екологічний  

стан  території 

АМ 7,81±0,22 45,05±4,12 2 Задовільний 

КБ 15,99±0,86 9,35±1,54 4 Кризовий 

ЛС 6,86±0,24 80,75±6,29 2 Сприятливий 

МН 10,67±0,54 26,41±3,03 3 Критичний 

МП 7,83±0,18 48,95±6,02 2 Задовільний 

ПП 10,87±0,44 35,75±1,65 2 Задовільний 

ПЩ 14,12±0,63 12,14±1,40 3 Критичний 

РДНМ 11,40±0,38 30,96±4,20 3 критичний 

РЗМ 12,81±0,28 19,78±3,45 3 критичний 

РЗР 15,72±0,83 8,82±2,22 4 кризовий 

ТЦ 10,73±0,27 14,02±4,94 2 Задовільний 

 

Крім того, в місті Мелітополь досить поширені види ліхенофлори, які розм-

ножуються спорами. Це представники роду Lecanora, P. stellaris, X. parietina [16; 18]. 

Їх мікобіонти вступають в симбіоз з різними видами зелених водоростей, що чітко 

простежується на прикладі X. parietina [27]. Для формування талому її мікобіонт 

найчастіше використовує три види зеленої водорості Trebouxia. Тому X. parietina 

добре адаптована як до високих, так і до низьких концентрацій сполук азоту. Крім 

того, її пігмент парієтін, який відповідає за забарвлення лишайника, містить антарк-
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вінони, нейтралізує вільні радикали, що виникають внаслідок впливу аерополютан-

тів [8; 34]. 

Видовий і якісний склад ліхенофлори, а також висока чутливість окремих ви-

дів епіфітів до аеротехногенних полютантів відображають ступінь забрудненості рі-

зних функціональних зон урбосистеми [17; 29; 40]. Аналіз кількісного складу епіфі-

тних лишайників показав, що в досліджених функціональних зонах в якості субст-

рату перевага віддається листяним видам дерев. Домінантними видами за ступенем 

проективного покриття дерев в урбосистемі міста Мелітополя є форофіти. Напри-

клад, Acer campestre L., Q. robur, R. pseudoacacia, P. pyramidalis, P. alba, F. 

americana, F. excelsior, A. altissima, A. negúndo та ін. [9; 13]. 

Епіфітні лишайники в різних структурно-функціональних зонах Мелітополя в 

основному характеризувалися дуже дрібними, ламкими таломами. Слід зазначити, 

що лишайники, що ростуть на деревах вздовж автотраси, відрізнялися брудно-

жовтим або сірим забарвленням, і мали важко віддільні від кори дерев, поодинокі 

слані. Такий стан ліхенофлори є результатом впливу аерополютантів, що містяться у 

викидах автотранспортних вихлопних газів [16; 18; 41]. На основі отриманих даних 

ліхеноіндикаційної оцінки аеротехногенного забруднення міста Мелітополь були 

виділені зони зі сприятливим, задовільним, кризовим, критичним екологічним ста-

ном території [16; 41]. Результати ліхеноіндикаційної оцінки у порівнянні з компле-

ксним індексами аеротехногенного забруднення міста Мелітополь приведені на рис. 

6.13. 
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Рис. 6.13. Карта ліхеноіндикації аеротехногенного забруднення м. Мелітополь. 
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Аналіз даних таблиці і їх зіставлення з критеріями оцінки території за показ-

ником життєвості лишайників показали, що зона, екологічний стан території якої 

характеризується як критичний, локалізована на Новому Мелітополі. 

У районі житлового масиву виявлені токсітолерантні ацидофіти – L. carpinea, 

L. hagenii та один евритопний листуватий лишайник – X. parietina. Золотянка пос-

тінна є нітрофітним і стійким до пилового забруднення видом [7; 27]. Наявність за-

значених епіфітів добре узгоджується з результатами екотоксикологічної оцінки те-

риторії, оскільки пріоритетними забруднювачами в даній функціональній зоні є діо-

ксид азоту, діоксид сірки та зважені частки. Таломи епіфітної ліхенофлори характе-

ризуються зміненим забарвленням, маленькими розмірами, укороченими деформо-

ваними лопастями, точковими некрозами. У представників роду Lecanora на всіх 

постах спостерігалася зміна кольору сланей, їх розпад на соредіі, деформування 

апотеціїв [18; 41]. 

Показник життєвості X. parietina не перевищував 10 %, тому для оцінки еко-

логічного стану території застосовувалася шкала менш чутливих накипних лишай-

ників [6]. Так, показник G ліхенобіоти в житловому масиві склав 30,9 %, що відпо-

відає критичній екологічній ситуації у зазначеній функціональній зоні і підтверджує 

дані екотоксикологічної оцінки території. 

Згідно з величиною комплексного індексу забруднення атмосферного повітря 

(Pа), район промислової зони Нового Мелітополя відноситься до категорії сильно 

забруднених територій [11]. Це підтверджується і результатами ліхеноіндикації. Так, 

в промзоні були виявлені тільки токсітолерантні види епіфітної ліхенофлори – ніт-

рофіти – L. hagenii і P. stellaris. S. chlorococcum, що вважається індикатором кислого 

забруднення, останнім часом частіше відносять до нітрофітів [7; 8]. S. chlorococcum 

класифікується як один з найбільш стійких накипних лишайників до аеротехноген-

ного забруднення [19; 29; 35]. Варто відзначити, що поширення даної групи епіфітів 

збігається з областю високих концентрацій діоксиду сірки, діоксиду азоту та пилу в 

атмосферному повітрі міста Мелітополь [41]. 
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На всіх постах промзони в епіфітів були сильно пошкоджені таломи. Причому, 

на ділянках, прилеглих до автодоріг, слані лишайників мали маленькі розміри й си-

льно пошкоджені лопасті, а на територіях підприємств таломи епіфітів мали точко-

вий некроз і були вражені грибами [16]. 

Порівняння даних таблиці з критеріями оцінки території за показником життє-

вості лишайників показало, що Gн – 19,8 %, що відповідає критичній екологічної си-

туації. 

При цьому в районі підприємств – ПАТ «Гідросила МЗТГ» була виявлена 

«лишайникова пустеля», що свідчить про сильне забруднення атмосферного повіт-

ря. Розмір зони екологічної аномалії, локалізованої між ПАТ «Гідросила МЗТГ» і 

заводом «Гідромаш», становить 200×300 м. Низькі показники життєвості лишайни-

ків можуть бути обумовлені високим значенням індексу Pа в районі Новий Меліто-

поль. Це пов’язане із впливом пересувних та стаціонарних джерел забруднення – ве-

ликих машинобудівних підприємств, таких як ПАТ «Гідросила МЗТГ», ДПМЗ «Гід-

ромаш», ТЕРМОЛІТМАШ, ОЛКОМ, ПП Молокозавод, приватна броварня «Дімі-

орс». Вагомий внесок у забруднення атмосферного повітря функціональної зони 

вносить і розташований південніше «Мелітопольський м’ясокомбінат» [4]. 

У районі Південного переїзду виділяються дві функціональні зони. На терито-

рії, розташованої поблизу підприємств Автокольорлит і МЕМЗ, були виявлені три 

види листуватих лишайників – X. parietina, P. stellaris, P. orbicularis. Всі зазначені 

епіфіти є видами-нітрофітами й індикаторами пилового забруднення [7; 9; 27]. Згід-

но з даними екотоксикологічної оцінки, в цій зоні основними аерополютантами ви-

ступають діоксид азоту і зважені частки, що підтверджується результатами ліхеноі-

ндикації. Показник Gл склав 35 %, що відповідає задовільному стану території та 2-

му класу забруднення повітря. 

Представники групи токситолерантних епіфітів – S. chlorococcum і лишайники 

роду Lecanora зустрічалися епізодично по всій території Південного переїзду. Однак 

було відзначено переважання даних накипних видів біля автомагістралі міжнарод-
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ного значення Одеса – Мелітополь – Новоазовськ, тоді як листуваті епіфіти практи-

чно були відсутні (Gл<10%). Епіфітна ліхенофлора в цій функціональній зоні харак-

теризувалася пригніченим станом, який виражався в зміні кольору і суттєвих пош-

кодженнях таломів, деформації апотеціїв [16]. На деяких форофітах були зафіксова-

ні поодинокі таломи листуватих лишайників – індикаторів пилового забруднення. 

Показник життєвості накипної ліхенофлори склав 41 %, що говорить про критичний 

стан території та середній рівень забруднення атмосферного повітря [41]. Крім того, 

в районі між Каховським шосе і залізницею була відзначена зона «лишайникової 

пустелі», яка характеризується як зона екологічної аномалії протяжністю 400×500 м. 

Тут же зосереджені основні функціонуючі підприємства Південного переїзду – ТОВ 

«Мелітопольський завод турбокомпресорів» (ТОВ МЗТк), ТД «Витязь», що спеціа-

лізується на виробництві гумотехнічних виробів та комплектів до с/г техніки, та 

ТОВ «ТАРА», що випускає запчастини до с/г техніки [4]. 

Екологічний стан житлового масиву (Авіамістечко) та прилеглої до нього те-

риторії в північно-західному районі міста можна охарактеризувати як задовільний. 

Згідно з даними ліхеноіндикації, серед епіфітних лишайників переважали евритопні 

листуваті види – X. parietina, P. stellaris. 

По всій території Авіамістечка розподіл ліхенофлори був нерівномірним. По-

близу залізниці та транспортної розв’язки, а також на території житлового масиву 

простежувалися поодинокі таломи токситолерантних епіфітів. Тоді як лишайники, 

виявлені на околиці житлового масиву, мали велику площу проективного покриття 

та видове різноманіття (4 з 5). На окремих деревах були відзначені кущисті епіфіти 

роду Evernia, проте всі зразки були нечисленні. На форофітах – робінії псевдоакації, 

тополях, кленах зустрічалися P. sulcata, P. acetabulum, H. physodes. У останньої най-

частіше спостерігалося пожовтіння лопастей внаслідок руйнування хлорофілу у фі-

кобіонта, а сама поверхня талому лишайника мала шорстку структуру. На стовбурах 

деяких форофітів був добре помітний зеленувато-оливковий і сірий наліт накипних 

лишайників – представників родів Lecanora і Scoliciosporum, що свідчить про прису-
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тність у повітрі Авіамістечка аеротехногенних полютантів [16; 18; 41]. Переважання 

видів-нітрофітів дає можливість констатувати наявність азоту і зважених часток в 

даній функціональній зоні, що підтверджується результатами екотоксикологічної 

оцінки. Показник життєвості листуватої ліхенофлори Gл склав 45 %, що дозволяє 

говорити про задовільний екологічний стан території. Таким чином, згідно ліхеноін-

дикаційної оцінки, повітря Авіамістечка слабко забруднене. 

Серед видів лишайників, які зустрілися у функціональній зоні житлового ма-

сиву (Мікрорайон), переважали накипні лишайники, що свідчить про значне забру-

днення досліджуваної території (L. hagenii, S. chlorococcum). Наявність таких нітро-

фітів, як P. stellaris і X. parietina в даному районі обумовлено постійним впливом ді-

оксиду азоту, джерелом якого виступає автотранспорт, який проходить по трасі 

міжнародного значення М-18 [5; 23]. Варто відзначити, що коефіцієнт життєвості 

листуватих лишайників, локалізованих в зонах житлової забудови Мікрорайону, не-

високий, і становить менш ніж 10 %. Це може бути пов’язане з високим рівнем заа-

сфальтованої території та великим скупченням цегляних будівель і споруд (об’єктів 

житлової забудови), що створюють умови з високою сухістю повітря. А це в свою 

чергу негативно впливає на ліхенофлору [29; 30]. 

Поблизу автомагістралі були відзначені сильні пошкодження таломів, які мали 

невеликі розміри й деформовані лопасті, що свідчить про негативний вплив пересу-

вних джерел забруднення [16; 18; 41]. 

Форофіти представлені окремими екземплярами тополів і робіній псевдоака-

цій, на яких розвиваються в основному токситолерантні види епіфітів [3; 17; 25]. У 

представників роду Physcia недостатньо розвинені фібрили по краях лопастей, ламкі 

пошкоджені таломи. Наявність L. hagenii – виду-нітрофіту свідчить про перевищен-

ня в складі атмосферного повітря діоксиду азоту [42]. Накипний лишайник S. 

chlorococcum також є характерним для евтрофних сильно забруднених місць існу-

вання [2; 3; 27]. 
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Показник життєвості Gн – 26%, що відповідає критичному екологічному стану 

території та свідчить про середній рівень забруднення атмосферного повітря. 

Забрудненість даної функціональної зони багато в чому обумовлена відсутніс-

тю потрібної кількості зелених насаджень при великій заселеності території Мікро-

району і його «закільцьованості» між автодорогами міського та міжнародного зна-

чення [4; 5; 23]. 

У районі Телецентру переважали листуваті токситолерантні представники 

епіфітної ліхенофлори, які були розподілені по території функціональної зони нері-

вномірно. На тополях, які є тут найбільш поширеними форофітами, зустрічалися P. 

stellaris, X. parietina та Н. physodes. Перші два з вищевказаних видів відносяться до 

нітрофітів і вважаються чутливими до пилового забруднення атмосферного повітря 

[7], що узгоджується з результатами екотоксикологічної оцінки території Телецент-

ру, згідно з якою пріоритетними аерополютантами виступають діоксид азоту і зва-

жені частки. Це пов’язано з викидами вихлопних газів вантажних автомобілів, осо-

бистого транспорту, міських маршруток, що проходять по автотрасі міжнародного 

значення М-18 [4; 23]. 

Наявність виду-ацидофіту H. physodes може вказувати на підвищений вміст 

діоксиду сірки в повітрі, що підтверджується даними екотоксикологічної оцінки [7; 

29]. У багатьох представників H. physodes фіксувалися недорозвинені поодинокі та-

ломи з пожовклими лопастями, що пов’язане з руйнуванням хлорофілу фікобіонта. 

У ксанторії забарвлення набувало буро-вишневого відтінку, на багатьох зразках 

спостерігались некротичні плями коричневого кольору. Накипні лишайники в даній 

зоні були представлені таким токситолерантним видом, як S. chlorococcum. Його 

вкраплення епізодично зустрічалися на форофітах всієї функціональної зони [41]. 

Коефіцієнт життєвості листуватих лишайників, локалізованих в районі Теле-

центру, невисокий і становить 14 %. Це свідчить про задовільний екологічний стан 

території. 
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Згідно з екотоксикологічною оцінкою Піщане і вулиця Невського належать до 

сильнозабруднених районів міста. Дана функціональна зона розташована на перети-

ні двох автомагістралей міжнародного значення в південній та південно-східній час-

тині міста Мелітополь [4]. Через центр Піщаного (вулиці Бєлякова, Тельмана (Павла 

Сивицького), Калініна (Михайла Оратовського) та Олександра Невського) прохо-

дить автомагістраль М-14, а через північно-західну околицю району – автомагіст-

раль М-18 [5; 23]. Пріоритетними аерополютантами в даній зоні є діоксид азоту, 

зважені частки, чадний газ. Проте основним забруднювачем атмосферного повітря 

даної зони виступає діоксид сірки. Це узгоджується з результатами ліхеноіндикації 

території. Так, типовим лишайником є вид-ацидофіт H. physodes, представлений 

одиничними екземплярами з недорозвиненими ламкими таломами. Окремі вкрап-

лення лишайників S. chlorococcum і X. parietina свідчать про наявність аеротехно-

генних полютантів – пилу і діоксиду азоту, концентрація яких в декілька разів пере-

вищує ГДК [31]. Це може бути наслідком концентрації не тільки пересувних, але і 

стаціонарних джерел забруднення – ТОВ «Автомашінструмент», Мелітопольський 

асфальтобетонний завод МГС ЗО, ТОВ Бізнес-Трек, ТОВ «Вітмас», а також пічного 

опалення приватного сектору. Важливе значення має і географічне розташування 

даної функціональної зони, яка локалізована в нижній частині міста [4; 5]. 

Показник життєвості накипних лишайників Gн склав 12 %, що свідчить про 

критичний екологічний стан території даної функціональної зони й середній рівень 

забруднення атмосферного повітря. 

У районі заводу «Рефма» сконцентрована велика кількість стаціонарних дже-

рел забруднення атмосферного повітря – підприємств будівельної, лакофарбової та 

машинобудівної промисловості, діяльність яких становить підвищену екологічну 

небезпеку для біоти й людини [4; 10]. Це підтверджується даними ліхеноіндикацій-

ної оцінки атмосферного повітря. Так, показник життєвості епіфітної накипної ліхе-

нофлори не перевищує порогові 10 %, що свідчить про сильне аеротехногенне за-

бруднення та кризовий екологічний стан території в цілому. Крім того, в районі Бе-
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рдянського моста зафіксована зона екологічної аномалії, протяжністю 100×200 м, де 

епіфіти не були виявлені. Пригнічений стан листуватої ліхенофлори (ламкі пооди-

нокі таломи, некротичні плями, зміна забарвлення лопастей), а також окремі лока-

льні вкраплення накипних видів, обумовлені наявністю пересувних джерел забруд-

нення, а також автомагістралі міжнародного значення М-14 [18; 41]. 

Низький коефіцієнт життєвості лишайників відображає негативний вплив за-

бруднювачів, в тому числі нових речовин, що виникають внаслідок синергізму ос-

новних аерополютантів [12]. 

Специфіка району Кізіяр полягає в тому, що він розташований в низині й «за-

тиснутий» з декількох сторін автомагістралями міжнародного значення [4]. Також 

на території функціональної зони функціонує ряд підприємств, діяльність яких ста-

новить підвищену екологічну небезпеку для біоти й населення приватного сектора. 

За результатами екотоксикологічної оцінки Кізіяр відноситься до сильнозабрудненої 

території [11]. Це підтверджується і даними, отриманими в ході ліхеноіндикації. 

Так, серед накипних лишайників виявлені токситолерантні евритрофні представни-

ки роду Lecanora і S. chlorococcum [34; 35]. Показник життєвості Gн не перевищував 

10 %. На багатьох ділянках функціональної зони ліхенофлора відсутня взагалі. На 

деревах і каменях був зафіксований зелений наліт водоростей Plevrococcus, що та-

кож свідчить про несприятливу екологічну ситуацію [7; 21]. На деяких форофітах 

зустрічалися поодинокі епіфіти родів Xanthoria і Physcia з чахлими деформованими 

сланями. Поблизу заводу будматеріалів виявлена зона екологічної аномалії, протяж-

ністю 200×300 м. Кризовий екологічний стан території функціональної зони багато в 

чому обумовлений підприємствами, що виробляють будівельні матеріали та ПЕТ-

тару, а також токсичними вихлопними газами автотранспорту, які накопичуються в 

низині Кізіярської балки [15; 41]. 

Зона, екологічний стан території якої характеризується як сприятливий, роз-

ташована в північно-східній частині міста. Місце локалізації даної зони пов’язане з 

територією рекреаційної зони Лісопарку [4]. Ліхенофлора Лісопарку відрізняється 
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порівняно великим видовим розмаїттям і включає всі життєві форми епіфітних ли-

шайників. Таке видове різноманіття епіфітів обумовлено наявністю добре освітле-

них відкритих просторів, окремих форофітів, а також наявністю водотоку – річки 

Молочної [22]. Все це створює сприятливі для розвитку ліхенофлори мікроклімати-

чні умови [28; 29]. Крім того, Лісопарк відрізняється помірним, у порівнянні з ін-

шими функціональними зонами, рівнем забруднення. Згідно з результатами екоток-

сикологічної оцінки район відноситься до слабкозабрудненої території міста. Осно-

вні аерополютанти – діоксид азоту, чадний газ, зважені частки, джерелом яких ви-

ступають маршрутні таксі. Різноманітний спектр рослин-форофітів з оптимальною 

для епіфітів структурою кори також сприяє розвитку лишайників [16]. 

У зоні Лісопарку спостерігається найбільше видове різноманіття лишайників 

за участю видів, чутливих до атмосферного забруднення: R. fraxinea й E. prunastri. 

Встановлено, що в районі Лісопарку були виявлені два види кущистих лишайників – 

R. fraxinea й E. prunastri, що свідчить про відносно сприятливий екологічний стан 

території, оскільки кущисті лишайники зникають вже при малих дозах токсикантів 

[1; 7; 24; 29]. 

Проте дані представники ліхенофлори характеризувалися низькими коефіцієн-

тами життєвості (Gк <10%). Крім того, на території Лісопарку були знайдені такі ви-

ди листуватих лишайників: 

P. acetabulum зустрічається на слабкозабруднених і незабруднених територіях. 

Лімітуючим фактором для даного виду лишайників виступають забруднення повітря 

різними сполуками (сірчистими, азотистими, фтористими), а також високий рівень 

запиленості [7; 24; 29; 34; 35]. 

X. polycarpa, як правило, зустрічається в помірно антропогенно змінених міс-

цепроживаннях. У Лісопарку даний вид лишайників характеризувався високим по-

казником життєвості (Gл≥70%) [16; 41]. 
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Також на території Лісопарку зафіксовані ще два види-нітрофіти – P. stellaris і 

X. parietina, які можуть рости як на помірно, так і сильнозабруднених територіях 

[24; 27; 29; 34; 35]. 

X. parietina широко поширена в урбосистемі внаслідок своєї полеотолерантно-

сті. Було встановлено, що зміна щільності популяції цього виду відображає різний 

ступінь антропогенного навантаження в урбосистемі та є ефективним показником 

при ліхеноіндікаційному зонуванні території. Крім того, X. parietina добре адапто-

вана як до високих, так і низьких концентрацій сполук азоту. Також відомо, що 

представники роду Xanthoria містять пігмент парієтін, який включає в себе антрак-

вінони та активні антиокислювачі, що нейтралізують вільні радикали, які утворю-

ються в слані під впливом різних аеротоксикантів [7; 8]. 

Показник життєвості листуватих лишайників, локалізованих в районі Лісо-

парк, склав 80 %, що свідчить про сприятливий екологічний стан території та слаб-

кий рівень забруднення атмосферного повітря. 

У парку культури та відпочинку імені М. Горького на форофітах виявлені ви-

ди, характерні як для помірно- та слабкозабруднених ділянок (E. prunastri, P. 

sulcata), так і для середньо- і сильно забруднених територій (X. parietina, L. hagenii, 

P. orbicularis, H. physodes) [7; 24; 29; 34; 35]. Причому, кущиста ліхенофлора мала 

найнижчий показник життєвості (Gк<10%). Лишайники розподілялися по території 

парку нерівномірно. Поява таких токсикотолерантних нітрофільних видів, як H. 

physodes, P. orbicularis і X. parietina в Центральному міському парку можна поясни-

ти добре розвиненою (кільцевою) транспортною системою і пов’язаними з нею ви-

кидами автотранспорту [15; 41]. 

Найбільше представництво епіфітної ліхенофлори було зафіксовано на дубах і 

кленах, де спостерігались добре розвинені таломи P. stellaris, P. orbicularis, P. 

adscendens, P. sulcata. Кущисті лишайники представлені окремими зразками E. 

prunastri, яка зростає в помірно антропогенно змінених місцепроживаннях [24; 29; 

34; 35]. На стовбурах і гілках форофітів з північної сторони розвинені накипні ли-
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шайники – S. chlorococcum і представники роду Lecanora, що утворюють блакитно-

сіруватий наліт. На окремо розташованих тополях поблизу дороги зафіксовані еври-

топні види – P. orbicularis, H. physodes, X. parietina. Ліхенофлора розвинена слабо. 

На деяких видах дерев, таких як сосна, ялина, епіфітні лишайники виявлені не були. 

Коефіцієнт життєвості листуватих лишайників, локалізованих в районі парку, склав 

48 %, що свідчить про задовільний екологічний стан території та слабкий рівень за-

бруднення атмосферного повітря.  

 

6.3. Характеристика екологічного стану атмосфери урбосистеми м. 

Мелітополь за результатами інтегральної біоіндикаційної оцінки 

 

На рисунку 6.14. наведено залежність проективного покриття морфо-

екологічних типів лишайників від забруднення повітря. Аналіз даних, наведених на 

рисунку, свідчить про те, що кущисті лишайники є найбільш чутливими до аеротех-

ногенного забруднення. Їх проективне покриття знижується зі збільшенням забруд-

нення повітря. При значеннях комплексного індексу забруднення атмосферного по-

вітря, яке перевищує 9, ці лишайники майже не зустрічаються. Це свідчить про те, 

що наявність кущистих лишайників в урбосистемах м. Мелітополь свідчить про те, 

що категорія забруднення повітря не переважає рівень слабкого забруднення.  

Листуваті лишайники зустрічаються майже у всьому діапазоні рівнів забруд-

нення, зафіксованому в м. Мелітополь. При малих рівнях забруднення ця група ли-

шайників є домінуючою. До рівня значимості комплексного індексу забруднення 

атмосферного повітря, який не перевищує 10–11, проективне покриття листуватих 

лишайників різко знижується зі збільшенням рівня забруднення. При збільшенні за-

бруднення проективне покриття листуватих лишайників стає дуже не значним, а чу-

тливість їх реагування на забруднення знижується.  
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Рис. 6.14. Залежність проективного покриття морфо-екологічних типів лишайників від забруднення повітря. Ось абсцис 

– комплексний індекс забруднення атмосферного повітря, ось ординат – проективне покриття, %; лінії – апроксимація за до-

помогою зваженої відстані за методом найменших квадратів. 
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Накипні лишайники при порівняно чистому повітрі поступаються значенням 

листуватим формам, але при середніх та більших рівнях забруднення накипні ли-

шайники переважають в угрупованнях. Також чинником послаблення біотичних 

конкурентних взаємовідносин можна пояснити збільшення проективного покриття 

накипних лишайників при найбільших рівнях забруднення. У діапазоні значень 

комплексного індексу забруднення атмосферного повітря 6–16 накипні лишайники 

демонструють монотонне зниження свого проективного покриття у відповідь на збі-

льшення забруднення повітря.  

Інформація про проективне покриття лишайників можна застосувати для ліхе-

ноіндикаційної моделі оцінки рівня забруднення повітря (табл. 6.2). Ця модель до-

зволяє пояснити 63 % варіабельності аеротехногенного забруднення у місті. Її про-

гностична здатність досить висока (рис. 6.15). Константа регресійної моделі дорів-

нює 14,46±0,41, що обмежує верхній рівень забруднення повітря, за якого можливе 

користування цією моделлю. При більш високому забрудненні проективне покриття 

лишайників дуже низьке, що не дозволяє робити обґрунтовану кількісну біоіндика-

ційну оцінку забруднення повітря. 

Стандартизовані регресійні коефіцієнти дозволяють порівняти предиктивну 

значимість проективного покриття листуватих та накипних лишайників для оцінки 

аеротехногенного забруднення. Одержана модель вказує на більшу значимість лис-

туватих лишайників, хоч це переважання дуже не значне. 

Таблиця 6.2 

Регресійна модель ліхеноіндикації рівня забруднення повітря  

(R2 = 0,63) 

Предиктори b* b t(87) p-рівень 

Константа – 14,46±0,41 35,35 0,000 

Листуваті, % –0,50±0,08 –0,06±0,01 –5,96 0,000 

Накипні, % –0,38±0,08 –0,05±0,01 –4,50 0,000 

Примітка: b* – стандартизований регресійний коефіцієнт 
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Рис. 6.15. Прогностична здатність регресійної моделі. 

На рисунку 6.16 представлені результати кластерного аналізу даних аеротех-

ногенного забруднення атмосферного повітря міста Мелітополь в 2008-2012 рр. 
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Рис. 6.16. Результати кластерного аналізу даних по забрудненню атмосферно-

го повітря в 2008-2012 рр. (відстань – Евкліда, метод – Варда). 
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На рис. 6.17 виділені функціональні зони міста Мелітополя з кризовим та ка-

тастрофічним станом території.   

 

 Рис. 6.17. Загальні результати екотоксикологічної та біондикаційної оцінки 

стану території міста Мелітополь.



259 

 

 

 

Відносно сприятливі умови виявлені на території рекреаційних зон (Т-11, Т-9), 

житлового масиву (Т-4) і промзони (Т-3). Причому, в рекреаційній зоні Лісопарку 

(Т-9) зафіксовано сприятливий екологічний стан, тоді як в парку ім. Горького (Т-11), 

Авіамістечку (Т-4) та Південному переїзді (Т-3) екологічний стан території – задові-

льний.  

До групи екологічно несприятливих районів відносяться функціональні зони 

Т-1, Т-2, Т-5, Т-7, Т-8, Т-10. Критичний стан атмосферного повітря зафіксовано в 

районі житлових масивів Нового Мелітополя (Т-1) і Мікрорайону (Т-5), а також те-

риторії промзони Нового Мелітополя (Т-2) та житлового масиву Піщане (Т-8).  

Найменш сприятливі умови відзначені в районі промзони Рефма (Т-10) та 

житлового масиву Кізіяр (Т-7). Екологічний стан території зазначених зон визначе-

ний як кризовий. 

У функціональній зоні Телецентр (Т-6) екологічний стан території характе-

ризується як задовільний.  

За результатами кластерного аналізу виявлено, що якість повітря в районах 

житлових масивів (наприклад, Новий Мелітополь, Піщане) не суттєво відрізняється 

від районів, де розташовані промислові підприємства і автомагістралі. Екологічний 

стан території даних зон оцінюється як критичний. У зв’язку із скороченням вироб-

ництва на деяких промислових підприємствах міста, значну роль в структурі аеро-

техногенного забруднення повітряного басейну відіграє автотранспорт. Згідно з 

отриманими результатами кластерного аналізу, функціональні зони м. Мелітополя 

ранжуються за рівнем забруднення атмосферного повітря таким чином: 

1. Кризовий екологічний стан території - Т-7 і Т-10; 

2. Критичний екологічний стан території - Т-1, Т-2, Т-5, Т-8; 

3. Задовільний екологічний стан території Т-3, Т-4, Т-6; Т-11; 

4. Сприятливий екологічний стан території - Т-9. 

 



260 

 

 

Висновок. В результаті проведених досліджень встановлено, що: 

- для оцінки екологічного стану території урбосистеми доцільно викорис-

товувати показник  життєвості епіфітної ліхенофлори (G), який враховує частку ко-

жної біоморфи в сумарному різноманітті лишайників та щільність популяції біоін-

дикатора; 

- комплексний показник  аеротехногенного забруднення Pа, який характеризує 

стан атмосферного повітря, збільшується обернено пропорційно показнику життє-

вості епіфітної ліхенофлори (G). Найбільший внесок у забруднення повітряного ба-

сейну міста вносять діоксид азоту, діоксид сірки, чадний газ та пил;  

- превалювання в епіфітній ліхенофлорі таких токситолерантних видів, як 

X. parietina та лишайників роду Lecanora свідчить про високий ступінь забруднення 

повітря аеротехногенними полютантами (в першу чергу діоксидом сірки та діокси-

дом азоту). У Мелітополі спостерігається експансія групи нітрофітних лишайників, 

які зустрічаються у більшості функціональних зон; 

- на основі показників життєвості епіфітних лишайників у різних функціона-

льних зонах міста Мелітополь були визначені ділянки з різним ступенем забруднен-

ня атмосферного повітря. Сприятливий екологічний стан території – Лісопарк; задо-

вільний – Телецентр, Авіамістечко, Південний переїзд, Міський парк; критичний – 

Новий Мелітополь (житловий масив, район заводу МЗТГ), Мікрорайон, Піщане; 

кризовий – район заводу Рефма, Кізіяр; 

- на основі інформації про проективне покриття лишайників побудована ліхе-

ноіндикаційна модель оцінки рівня забруднення повітря. Ця модель дозволяє пояс-

нити 63 % варіабельності аеротехногенного забруднення у місті, а її прогностична 

здатність досить висока. При високому забрудненні проективне покриття лишайни-

ків дуже низьке, що не дозволяє робити обґрунтовану кількісну біоіндикаційну оці-

нку забруднення повітря за її допомогою. 
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ВИСНОВКИ 

 

Дослідження впливу забруднення ґрунту, водного середовища та повітря на 

стан ґрунтової біоти, водних молюсків та лишайників на прикладі м. Мелітополь до-

зволило нам прийти до наступних висновків. 

1. На основі комплексу екотоксикологічних та біоіндикаційних дослі-

джень, що передбачали визначення показників життєвості епіфітної ліхенобіоти, 

ґрунтової мезофауни та прісноводної малакофауни проведено оцінювання екологіч-

ного стану урбосистеми м. Мелітополь.  

2. За показниками рН та вмістом рухомих форм важких металів виявлено 

відмінності ґрунтів у різних функціональних зонах. За зниженням сумарного показ-

ника забруднення Zс функціональні зони м. Мелітополь утворюють такий ряд: район 

заводу «Рефма» → район заводів «Автокольорлит» та МЕМЗ → район заводу МЗТГ 

→ Бердянський міст → Кізіярська балка → Піщане → Південний переїзд → Інсти-

тут зрошуваного садівництва → Мікрорайон → Телецентр → Авіамістечко → район 

готелю «Мелітополь» → район дач на Новому Мелітополі → Міський парк.  

3. Встановлено тісну пряму кореляцію між показником життєвості ґрунтової 

мезофауни та сумарним показником рівня забруднення ґрунтів (r = 0,84; p < 0,05). 

Визначено функціональні зони з катастрофічним (заводи «Рефма», «Автокольор-

лит», МЗТГ, Кізіяр), сприятливим (Лісопарк), напруженим (Міський парк та Інсти-

тут зрошуваного садівництва, Мікрорайон та Новий Мелітополь), критичним (Центр 

міста, Авіамістечко, Телецентр) та кризовим (Піщане, Бердянський міст, Південний 

переїзд) екологічним станом території на основі екоморфічних особливостей угру-

повань мезопедобіонтів.  

4. Доведено, що в антропогенно змінених ділянках зростає заселеність зоофа-

гами, спостерігається гомогенізація ценоморфічного складу основних груп мезопе-

добіонтів з домінуванням окремих видів. У лужних ґрунтах відмічене переважання 
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кальцефілів – багатоніжок, мокриць, черевоногих молюсків, що дозволяє викорис-

товувати їх для індикації рівня алкалізації ґрунтів.  

5. Екотоксикологічна оцінка рівня забруднення поверхневих водойм свідчить 

про їх несприятливий стан (5 клас – забруднені). Основними полютантами виступа-

ють розчинені тверді речовини (сухий залишок), сульфати, хлориди, рухомі форми 

важких металів – свинцю, цинку, хрому та кадмію, що зумовлено стоками основних 

підприємств і підвищеним рівнем дефляції. За показником Рв до найбільш забрудне-

них відносяться водойми промислових об’єктів – заводу МЗТГ (Рв=10) та «Рефма» 

(Рв=15,9), до найменш забруднених – на території житлового масиву Авіамістечка 

(Рв=3,2). 

6. Встановлено функціональні зони з напруженим («Рефма», G̅=24 %), кризо-

вим (Лісопарк, G̅=67 %, Піщане, G̅=72 %) та катастрофічним (Новий Мелітополь,  G̅ 

= 95 %; Авіамістечко, G̅ = 96 %) екологічним станом поверхневих вод за показником 

життєвості малакофауни. Відмічене переважання функціональних зон з кризовим та 

катастрофічним екологічним станом водойм. 

7. Основними аерополютантами функціональних зон міста є діоксид сірки, ді-

оксид азоту та зважені частки. Найбільш забрудненими функціональними зонами за 

індексом Ра виявилися території промислового об’єкта «Рефма» (Ра=18,6) та житло-

вого масиву Кізіяр (Ра=18,8), найменш – рекреаційної зони Лісопарк (Ра=7,5). За 

зниженням комплексного індексу аеротехногенного забруднення Ра досліджувані 

функціональні зони утворюють такий ряд: Кізіяр → район заводу «Рефма» → Піща-

не → Новий Мелітополь (район заводу МЗТГ) → Мікрорайон → Новий Мелітополь 

(житловий масив) → Південний переїзд → Телецентр → Авіамістечко →  Центр 

(міський парк) → Лісопарк. 

8. Виділено зони з різним екологічним станом території на основі життєвості 

епіфітної ліхенобіоти. Кризовий екологічний стан зафіксовано в районі «Рефма» 

(Gн=8 %), Кізіяр (Gн=9 %), критичний – Новий Мелітополь (Gн=30 %), Мікрорайон 

(Gн=26 %), Піщане (Gн=12 %) та МЗТГ (Gн=19 %), задовільний – Міський парк 
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(G=48 %), Південний переїзд (Gл=35 %), Авіамістечко (Gл=45 %), Телецентр 

(Gл=14 %), сприятливий – Лісопарк (Gл=80 %). Встановлено тісну обернену кореля-

цію між показником життєвості епіфітів та комплексним індексом аеротехногенного 

забруднення (r = –0,80; p < 0,05). 
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РЕКОМЕНДАЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ 

З метою оптимізації екологічного стану урбосистеми міста Мелітополь реко-

мендовано:  

- використовувати воздухоочисні споруди на підприємствах;  

- дотримуватися санітарно-захисних зон;  

- щокварталу здійснювати виміри ГДК за основними аерополютантами на те-

риторіях підприємств;  

- укладати договори по утилізації відходів, що утворюються внаслідок діяль-

ності промислових підприємств;  

- контролювати ГДК забруднювачів в господарчо-побутових стічних водах;  

- удосконалювати процес виробництва (герметизація обладнання, викорис-

тання нетоксичних технологій та сучасних засобів очищення технологічних і венти-

ляційних викидів, введення рециклінгу промислових відходів); 

- для своєчасного визначення стану територій промислових об’єктів викорис-

товувати індикаторні групи організмів, враховувати їх індикаційні властивості та 

співвідношення цено-, гігро-, трофо- та трофоценоморф;  

- застосовувати хемосорбційні методи в процесі очищення газів від домішок 

двоокису азоту і сірки, чадного газу на машинобудівних підприємствах; 

- виконувати роботи з очищення викидів промислового виробництва від пилу, 

газоподібних полютантів, а також з очищення вод від кислот, лугів, солей і металів; 

- підвищувати репрезентативність та збільшення площі природно-заповідного 

фонду міста, до якого входять ключові рекреаційні території Мелітополя; 

- здійснювати ряд заходів з біоремедіації забруднених функціональних зон ур-

босистеми. 
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Додаток 1 

Таблиця Д1.1 

Вміст рухомого свинцю в ґрунтах урбосистем м. Мелітополь (мкг/г) 

№ Зона 
2008 2009 2010 2011 2012 

Весна Осінь Весна Осінь Весна Осінь Весна Осінь Весна Осінь 

1 РЗР 34,99±1,89 39,02±1,24 41,31±2,19 38,60±1,80 40,17±2,39 44,99±2,49 39,75±2,16 44,63±0,57 41,80±2,17 42,52±2,00 

2 МП 5,41±0,58 5,45±0,13 4,55±0,25 5,52±0,29 5,14±0,14 5,17±0,08 5,50±0,26 5,10±0,05 5,65±0,32 5,56±0,13 

3 РЗМ 32,19±1,03 35,79±1,44 38,33±1,88 34,43±2,99 36,00±1,99 41,46±2,14 36,55±2,80 39,21±3,39 38,42±3,73 41,02±2,59 

4 МН 50,75±2,92 51,20±3,93 33,95±1,03 38,61±2,80 39,59±0,26 42,24±2,24 42,03±0,88 42,39±1,86 45,26±2,41 44,83±1,27 

5 РЗАМ 40,68±2,11 43,65±3,50 38,28±1,61 40,68±1,68 43,02±2,85 39,02±2,47 33,74±1,80 39,73±3,34 45,68±2,20 41,15±1,31 

6 ІЗС 8,66±0,38 6,39±0,19 5,77±0,59 7,54±0,11 7,90±0,26 8,88±0,34 7,05±0,28 8,93±0,67 9,88±0,51 8,60±0,81 

7 РГМ 13,29±1,28 10,54±0,78 12,39±1,03 14,40±0,80 13,25±0,92 14,82±0,70 16,52±1,25 17,02±0,71 16,40±0,71 18,87±0,65 

8 РДНМ 5,45±0,35 7,22±0,55 7,82±0,60 6,49±0,10 7,26±0,34 8,11±0,52 8,61±0,45 9,96±0,31 9,62±0,42 8,34±0,48 

9 КБ 32,67±1,68 31,56±1,30 35,03±0,88 40,00±2,05 37,18±1,57 47,54±3,00 50,44±3,17 57,81±3,20 47,51±1,81 55,20±2,72 

10 ТЦ 25,56±1,31 18,79±1,53 19,38±0,53 23,93±1,11 23,96±0,62 23,44±1,25 28,61±2,76 28,39±0,86 20,27±1,47 24,39±1,46 

11 ПП 40,87±1,45 40,29±1,25 44,21±2,37 40,49±2,01 46,22±1,49 48,68±3,29 43,84±2,86 40,07±1,95 37,58±2,29 42,52±1,88 

12 БМ 47,03±1,41 54,94±2,61 56,08±4,28 54,61±2,95 53,02±1,01 54,21±3,11 62,68±1,98 47,31±5,31 56,23±2,12 56,69±5,23 

13 ПЩ 6,93±0,05 7,02±0,34 6,61±0,43 9,37±0,93 7,81±0,20 10,65±0,31 9,24±0,47 11,92±0,40 9,90±0,49 15,21±0,74 

14 ЛС 5,32±0,36 4,82±0,06 6,25±0,27 4,24±0,37 5,72±0,18 4,75±0,49 4,87±0,20 5,65±0,25 5,16±0,13 5,36±0,04 

15 АМ  20,69±0,97 24,35±1,01 23,59±0,85 24,82±1,13 25,19±0,96 25,10±1,72 28,53±1,41 23,47±1,74 28,96±1,36 29,88±1,24 
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Таблиця Д1.2 

Вміст рухомого міді в ґрунтах урбосистем м. Мелітополя (мкг/г) 

№ Зона 
2008 2009 2010 2011 2012 

Весна Осінь Весна Осінь Весна Осінь Весна Осінь Весна Осінь 

1 РЗР 42,99±2,26 37,96±1,21 32,43±2,09 35,69±2,48 33,39±3,61 33,40±2,35 30,09±0,75 31,57±1,27 29,43±0,45 32,08±1,79 

2 МП 2,67±0,16 2,03±0,04 1,55±0,07 2,01±0,13 1,44±0,11 2,24±0,09 2,49±0,15 2,89±0,17 2,65±0,20 3,09±0,05 

3 РЗМ 9,85±0,66 9,91±0,37 9,65±0,42 13,02±0,36 13,93±0,75 14,71±1,48 17,44±0,63 14,73±0,55 18,29±1,08 15,94±1,02 

4 МН 1,60±0,10 2,48±0,17 3,65±0,34 4,01±0,10 3,13±0,17 3,45±0,24 2,67±0,13 3,03±0,14 2,65±0,24 2,87±0,13 

5 РЗАМ 25,80±0,58 22,86±0,33 20,08±0,73 20,62±1,73 20,30±0,67 23,44±1,55 19,01±1,42 20,27±1,24 19,84±0,09 18,86±0,72 

6 ІЗС 10,37±0,75 11,82±0,31 10,81±0,59 16,47±0,95 13,10±1,19 13,41±0,57 12,36±0,50 14,86±0,75 12,09±0,83 13,90±0,46 

7 РГМ 5,70±0,25 5,65±0,51 5,27±0,49 5,51±0,32 5,49±0,25 6,71±0,35 4,73±0,36 5,40±0,37 5,56±0,31 5,08±0,30 

8 РДНМ 1,42±0,07 1,36±0,07 1,53±0,05 1,91±0,11 2,28±0,14 2,90±0,17 1,48±0,07 1,83±0,07 1,82±0,06 1,27±0,11 

9 КБ 13,90±0,87 15,02±0,74 14,38±0,52 13,08±0,60 12,66±0,67 13,81±0,54 15,84±0,74 15,03±0,92 16,38±1,59 16,84±0,37 

10 ТЦ 2,71±0,11 3,12±0,12 2,46±0,15 3,79±0,21 3,01±0,10 4,77±0,19 4,76±0,24 3,69±0,26 3,24±0,17 2,96±0,21 

11 ПП 11,57±0,37 13,89±0,72 10,99±0,17 12,89±1,08 11,67±0,61 11,24±0,68 11,13±0,04 11,35±0,61 11,70±0,48 12,80±0,63 

12 БМ 12,56±0,56 14,00±0,79 10,94±0,66 14,38±1,01 14,08±0,29 13,01±1,01 11,49±0,46 15,72±0,78 11,95±0,81 14,02±0,46 

13 ПЩ 11,76±0,77 11,76±0,53 10,22±0,64 13,85±0,56 14,70±0,56 11,81±1,00 11,25±0,47 12,55±0,80 12,90±0,53 12,75±0,89 

14 ЛС 1,23±0,05 0,72±0,05 0,91±0,02 1,38±0,06 0,66±0,02 1,02±0,06 0,91±0,04 1,42±0,01 0,87±0,02 1,28±0,04 

15 АМ  2,30±0,09 2,51±0,16 3,22±0,13 4,07±0,32 2,95±0,08 3,43±0,02 3,22±0,21 3,96±0,22 3,41±0,18 2,98±0,11 
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Таблиця Д1.3 

Вміст рухомого кадмію в ґрунтах урбосистем м. Мелітополя (мкг/г) 

№ Зона 
2008 2009 2010 2011 2012 

Весна Осінь Весна Осінь Весна Осінь Весна Осінь Весна Осінь 

1 РЗР 1,43±0,063 1,78±0,037 1,64±0,107 1,36±0,073 1,23±0,040 1,44±0,028 1,22±0,043 1,56±0,030 1,75±0,076 1,24±0,092 

2 МП 0,04±0,002 0,03±0,002 0,01±0,000 0,06±0,004 0,06±0,004 0,09±0,003 0,04±0,003 0,08±0,003 0,07±0,003 0,10±0,002 

3 РЗМ 1,14±0,036 1,37±0,070 1,65±0,076 2,03±0,064 1,13±0,046 1,54±0,116 1,28±0,090 1,21±0,115 1,76±0,032 1,79±0,054 

4 МН 0,08±0,003 0,04±0,001 0,06±0,005 0,04±0,002 0,08±0,005 0,11±0,005 0,06±0,002 0,08±0,005 0,07±0,003 0,04±0,001 

5 РЗАМ 1,61±0,087 2,09±0,150 1,86±0,148 1,36±0,032 1,51±0,075 1,24±0,066 1,61±0,089 1,93±0,100 1,88±0,011 1,55±0,066 

6 ІЗС 0,05±0,004 0,08±0,001 0,04±0,002 0,01±0,001 0,03±0,001 0,04±0,003 0,03±0,002 0,07±0,006 0,02±0,001 0,08±0,006 

7 РГМ 0,04±0,003 0,07±0,008 0,03±0,002 0,02±0,001 0,02±0,001 0,05±0,002 0,03±0,002 0,04±0,000 0,03±0,001 0,07±0,003 

8 РДНМ 0,08±0,002 0,03±0,001 0,04±0,004 0,06±0,003 0,03±0,001 0,06±0,005 0,08±0,001 0,09±0,006 0,05±0,002 0,08±0,004 

9 КБ 0,18±0,014 0,28±0,002 0,37±0,016 0,28±0,013 0,36±0,030 0,36±0,014 0,20±0,014 0,27±0,026 0,26±0,009 0,31±0,004 

10 ТЦ 0,11±0,011 0,13±0,009 0,13±0,007 0,13±0,008 0,13±0,004 0,11±0,008 0,13±0,012 0,14±0,007 0,14±0,010 0,10±0,003 

11 ПП 0,27±0,006 0,31±0,012 0,27±0,007 0,30±0,028 0,17±0,007 0,19±0,009 0,27±0,014 0,16±0,009 0,20±0,008 0,25±0,016 

12 БМ 0,69±0,061 0,74±0,064 0,66±0,019 0,73±0,073 0,65±0,071 0,74±0,039 0,69±0,031 0,67±0,028 0,71±0,042 0,72±0,032 

13 ПЩ 0,32±0,027 0,40±0,019 0,33±0,017 0,43±0,023 0,41±0,043 0,39±0,017 0,45±0,031 0,43±0,023 0,42±0,020 0,44±0,024 

14 ЛС 0,01±0,001 0,01±0,000 0,02±0,001 0,01±0,001 0,02±0,002 0,03±0,001 0,01±0,001 0,02±0,000 0,02±0,001 0,01±0,001 

15 АМ  0,03±0,001 0,06±0,004 0,04±0,003 0,07±0,005 0,07±0,005 0,08±0,004 0,10±0,002 0,08±0,002 0,09±0,003 0,11±0,010 
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Таблиця Д1.4 

Вміст рухомого цинку в ґрунтах урбосистем м. Мелітополя (мкг/г) 

№ Зона 
2008 2009 2010 2011 2012 

Весна Осінь Весна Осінь Весна Осінь Весна Осінь Весна Осінь 

1 РЗР 57,41±1,66 62,47±4,96 64,17±1,70 71,64±7,76 68,03±3,52 84,17±2,67 83,38±2,52 88,09±4,02 81,49±4,05 84,86±6,79 

2 МП 6,24±0,07 6,75±0,39 4,84±0,19 5,90±0,10 5,41±0,08 6,19±0,38 5,45±0,37 6,22±0,38 5,88±0,20 6,80±0,35 

3 РЗМ 54,55±2,20 56,55±2,19 52,18±1,38 59,41±4,39 50,45±3,50 57,93±3,01 54,74±1,44 56,35±3,31 60,93±3,72 71,09±0,88 

4 МН 12,96±0,47 14,16±1,17 11,49±0,29 11,53±0,59 15,87±0,33 17,30±1,13 16,07±0,69 13,39±0,76 13,36±0,68 16,26±0,66 

5 РЗАМ 27,94±2,53 26,42±1,68 23,99±1,03 28,05±0,50 28,67±1,25 28,42±1,80 29,63±0,94 31,53±1,37 25,76±1,32 27,62±1,06 

6 ІЗС 6,19±0,15 6,44±0,40 6,05±0,19 6,38±0,05 5,76±0,19 6,44±0,15 5,82±0,10 6,92±0,11 5,67±0,59 6,84±0,37 

7 РГМ 6,90±0,35 6,93±0,43 6,99±0,50 7,74±0,28 8,42±0,21 9,50±0,12 8,81±0,34 7,69±0,50 9,52±0,44 8,82±0,52 

8 РДНМ 11,31±0,95 11,84±0,26 13,05±0,64 13,43±0,27 13,42±0,58 13,10±0,92 11,26±0,68 12,48±0,84 14,07±0,60 13,59±0,27 

9 КБ 52,74±4,00 56,32±3,66 56,60±1,56 53,04±3,13 51,78±3,89 54,56±4,01 50,82±2,78 57,79±4,85 56,17±3,42 57,90±2,02 

10 ТЦ 14,18±0,63 13,50±0,34 12,04±0,38 12,98±0,55 14,05±0,69 13,49±0,48 15,21±1,07 14,52±0,14 13,38±0,54 14,75±1,06 

11 ПП 12,96±0,72 14,94±1,03 13,09±0,83 13,24±0,37 14,89±1,19 14,94±0,64 13,72±0,67 14,63±0,86 14,10±0,42 14,25±1,07 

12 БМ 59,76±1,97 61,65±5,46 61,45±0,76 56,91±3,19 55,36±3,45 59,39±3,21 68,98±5,31 64,95±4,31 65,01±5,42 55,77±3,34 

13 ПЩ 7,85±0,49 8,33±0,81 6,31±0,44 7,28±0,54 7,64±0,49 7,28±0,43 6,85±0,24 7,03±0,24 7,89±0,23 7,17±0,16 

14 ЛС 3,83±0,19 3,96±0,18 5,21±0,17 5,21±0,49 4,07±0,18 5,18±0,22 4,43±0,30 4,14±0,15 4,52±0,23 5,94±0,32 

15 АМ  7,30±0,18 8,87±0,39 7,46±0,54 7,84±0,41 7,70±0,44 6,36±0,42 8,17±0,61 7,52±0,63 8,18±0,51 6,97±0,29 
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Додаток 2 

Таблиця Д2.1 

Таксономічний склад та чисельність (екз./м2±ст. помилка) угруповання  

мезопедобіонтів едафотопів у межах району заводу «Рефма»  

Клас Отряд Вид 
Роки 

2010 2011 2013 

Arachnida Araneae Pardosa lugubris 0,30±0,14 0,40±0,19 0,20±0,05 

Gastropoda Pulmonata Helix albescens 0,50±0,19 1,20±0,14 0,70±0,05 

    Xerolenta obvia 1,00±0,19 1,80±0,33 1,00±0,19 

    Xeropicta derbentina 3,50±0,28 7,00±3,21 2,00±0,52 

Insecta Coleoptera Agriotes brevis 0,40±0,09 0,40±0,09 – 

    Agriotes sputator 0,40±0,09 0,60±0,05 0,30±0,09 

    Aleochara bipustulata – 0,50±0,24 – 

    Amara similata – 1,30±0,57 0,20±0,05 

    Athous haemorrhoidalis 0,40±0,14 0,40±0,19 – 

    Calathus melanocephalus 0,60±0,05 0,90±0,33 – 

    Clytra quadripunctata 0,30±0,14 0,30±0,14 0,40±0,19 

    Harpalus griseus 0,80±0,14 0,40±0,14 0,20±0,05 

    Harpalus rufipes – 0,60±0,14 – 

    Melanotus brunnipes – 0,80±0,38 0,40±0,09 

    Melolontha melolontha 0,60±0,09 – 0,30±0,05 

    Otiorhynchus ligustici – 0,70±0,24 0,30±0,14 

    Oxyporus rufus 0,20±0,09 – – 

    Rhizotrogus aestivus 1,20±0,38 0,90±0,24 1,60±0,42 

    Staphylinus caesareus 0,30±0,05 1,30±0,47 0,40±0,05 

    Zabrus spinipes 0,50±0,19 1,20±0,09 – 

Oligochaeta Haplotaxida Aporrectodea rosea  0,50±0,24 0,10±0,05 0,20±0,05 

Всього 11,5±2,50 20,80±7,21 8,20±1,98 
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Таблиця Д2.2 

Таксономічний склад та чисельність (екз./м2±ст. помилка) угруповання мезопедобі-

онтів едафотопів у межах міського парку  

Клас Отряд Вид 
Роки 

2010 2011 2013 

Arachnida Araneae Pardosalugubris 0,50±0,14 0,80±0,14 0,60±0,19 

Diplopoda Julida Rossiuluskessleri 2,60±0,90 3,70±1,65 2,70±0,19 

Gastropo-

da  

Pulmonata  Fruticicolafruticum 5,10±0,75 6,00±0,09 5,90±2,03 

Helixalbescens 2,50±0,42 2,70±0,61 2,60±0,19 

Limaxecarinatus 0,50±0,09 0,60±0,28 0,50±0,05 

Insecta Coleoptera Agriotesbrevis 0,80±0,24 – 3,40±0,71 

    Agriotessputator 1,40±0,66 2,00±0,75 0,90±0,24 

    Aleocharabipustulata 2,00±0,28 1,20±0,47 3,60±0,66 

    Amarasimilata 1,60±0,24 1,40±0,61 1,30±0,19 

    Athoushaemorrhoidalis 1,80±0,42 2,20±0,09 0,40±0,05 

    Calathusmelanocephalus 1,20±0,47 1,60±0,52 2,70±0,94 

    Clytraquadripunctata 1,70±0,33 2,10±0,66 2,30±0,94 

    Harpalusgriseus 1,20±0,19 – 1,40±0,14 

    Harpalusrufipes 1,30±0,24 2,70±1,13 0,60±0,24 

    Melanotusbrunnipes 1,30±0,14 1,40±0,28 0,30±0,09 

    Melolonthamelolontha 1,00±0,05 1,90±0,66 1,30±0,57 

    Otiorhynchusligustici 1,70±0,05 0,80±0,05 1,10±0,14 

    Oxyporusrufus 1,80±0,24 1,90±0,71 – 

    Rhizotrogusaestivus – 1,80±0,09 – 

    Staphylinuscaesareus 1,10±0,33 2,00±0,71 2,30±0,19 

    Zabrusspinipes 1,50±0,57 1,20±0,42 0,80±0,09 

Malacos-

traca 

Isopoda Armadillidiumvulgare 
3,40±1,08 3,20±0,47 5,90±0,09 

    Trachelipusrathkii 3,00±0,61 3,00±1,13 0,60±0,24 

Oligochae-

ta 

Haplotaxida Aporrectodearosea 
0,20±0,09 0,90±0,38 0,60±0,24 

    Aporrectodeatrapezoides 2,20±0,71 2,50±0,80 1,30±0,28 

    Dendrobaenanassonovi 0,30±0,14 0,40±0,09 0,40±0,09 

    Dendrobaenaoctaedra 0,20±0,05 0,30±0,09 0,30±0,14 

    Octolasionlacteum 0,80±0,14 0,70±0,05 0,80±0,33 

Усього 42,70 ± 9,57 49,00±12,96 44,60±9,24 
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Таблиця Д2.3 

Таксономічний склад та чисельність (екз./м2±ст. помилка) угруповання мезопедобі-

онтів едафотопів у районі заводу МЗТГ 

Клас Отряд Вид 
Роки 

2010 2011 2012 

Arachnida Araneae Pardosa lugubris 0,20±0,05 0,50±0,05 0,30±0,09 

Gastropoda Pulmonata Xeropicta derbentina 1,30±0,28 1,20±0,05 0,90±0,28 

Insecta Coleoptera Agriotes brevis – 0,20±0,09 0,20±0,09 

    Agriotes sputator 0,10±0,05 0,20±0,09 – 

    Aleochara bipustulata – 0,20±0,05 0,10±0,05 

    Amara similata 0,10±0,05 0,10±0,05 – 

    Athous 

haemorrhoidalis 
0,10±0,05 0,10±0,05 0,10±0,05 

    Calathus 

melanocephalus 
0,10±0,05 – 0,10±0,05 

    Clytra quadripunctata 0,20±0,09 0,10±0,05 0,10±0,05 

    Harpalus griseus 0,10±0,05 – 0,10±0,05 

    Harpalus rufipes 0,10±0,05 0,10±0,05 0,10±0,05 

    Melanotus brunnipes 0,10±0,05 0,10±0,05 0,10±0,05 

    Melolontha 

melolontha 
0,20±0,05 0,10±0,05 – 

    Otiorhynchus ligustici 0,20±0,05 0,20±0,05 0,10±0,05 

    Oxyporus rufus 0,10±0,05 0,10±0,05 0,10±0,05 

    Staphylinus caesareus 0,20±0,09 0,20±0,05 – 

    Zabrus spinipes 0,10±0,05 – 0,10±0,05 

Oligochaeta Haplotaxida Aporrectodea rosea  0,20±0,05 0,40±0,14 0,20±0,05 

Усього 3,40±1,08 3,80±0,90 2,60±0,99 
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Таблиця Д2.4 

Таксономічний склад та чисельність (екз./м2±ст. помилка) угруповання  

мезопедобіонтів едафотопів у межах Мікрорайону 

Клас Отряд Вид 
Роки 

2010 2011 2012 

Arachnida Araneae Pardosa lugubris 0,30±0,09 0,40±0,19 0,40±0,05 

Diplopoda Julida Rossiulus kessleri  0,70±0,19 0,70±0,24 0,80±0,28 

Gastropoda Pulmonata Chondrula tridens 2,50±0,85 2,30±0,14 2,70±0,05 

    Limax ecarinatus 0,30±0,05 0,20±0,05 0,50±0,05 

    Monacha cartusiana 3,30±0,42 3,10±1,46 3,90±1,04 

    Xerolenta obvia 2,30±0,52 2,20±0,94 2,50±0,71 

Insecta Coleoptera Agriotes brevis 2,40±0,85 2,20±0,66 2,70±0,24 

    Agriotes sputator 1,40±0,19 2,00±0,33 1,20±0,24 

    Aleochara bipustulata 1,20±0,57 1,10±0,05 1,10±0,19 

    Amara similata 3,10±0,75 – – 

    Athous 

haemorrhoidalis 
2,90±1,04 2,70±0,80 – 

    Calathus 

melanocephalus 
– 2,70±0,57 2,40±0,09 

    Clytra 

quadripunctata 
– 1,30±0,09 2,80±0,80 

    Harpalus griseus 0,80±0,38 0,70±0,24 2,50±0,66 

    Harpalus rufipes – 1,80±0,66 1,10±0,52 

    Melanotus brunnipes 2,80±0,05 1,30±0,33 1,90±0,24 

    Melolontha 

melolontha 
– 1,90±0,19 1,20±0,38 

    Otiorhynchus ligustici 2,40±0,57 – – 

    Oxyporus rufus 26,40±6,51 26,60±6,93 27,70±5,52 

    Rhizotrogus aestivus 0,50±0,09 – 2,80±0,80 

    Staphylinus caesareus 1,60±0,42 1,10±0,05 2,10±0,99 

    Zabrus spinipes 2,00±0,61 1,90±0,19 – 

Mala-

costraca 

Isopoda Armadillidium  

vulgare 
2,80±0,61 3,20±0,28 1,60±0,28 

Oligochaeta Haplo-

taxida 

Aporrectodea rosea  
1,50±0,33 0,50±0,14 1,10±0,19 

    Aporrectodea 

trapezoides 
8,70±0,61 8,00±3,25 9,30±2,26 

    Octolasion lacteum  1,00±0,05 1,20±0,57 1,80±0,75 

Усього 70,90±15,74 69,10±18,34 74,10±16,31 
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Таблиця Д2.5 

Таксономічний склад та чисельність (екз./м2±ст. помилка) угруповання  

мезопедобіонтів едафотопів у межах районів заводів Автокольорлит та МЕМЗ 

Клас Отряд Вид 
Роки 

2010 2011 2012 

Arachnida Araneae Pardosa lugubris 0,20±0,05 0,10±0,05 0,40±0,05 

Chilopoda Geophilo-

morpha 

Geophilus proximus 
0,10±0,05 0,20±0,09 0,30±0,05 

Diplopoda Julida Rossiulus kessleri  0,60±0,19 0,80±0,33 0,60±0,05 

Insecta Coleoptera Agriotes brevis – 0,30±0,09 0,30±0,05 

    Agriotes sputator 0,23±0,10 0,27±0,10 0,10±0,05 

    Aleochara bipustulata 0,20±0,09 0,30±0,05 0,30±0,09 

    Amara similata – 0,10±0,05 0,20±0,09 

    Athous 

haemorrhoidalis 
0,20±0,09 0,20±0,05 0,10±0,05 

    Calathus 

melanocephalus 
– 0,20±0,05 0,10±0,05 

    Clytra quadripunctata 0,20±0,05 0,40±0,14 0,30±0,05 

    Harpalus griseus – 0,20±0,05 0,10±0,05 

    Harpalus rufipes – 0,20±0,09 0,20±0,09 

    Melanotus brunnipes – 0,30±0,14 0,30±0,14 

    Melolontha 

melolontha 
0,10±0,05 0,10±0,05 0,10±0,05 

    Otiorhynchus ligustici 0,20±0,09 0,30±0,05 0,20±0,05 

    Oxyporus rufus – 0,35±0,06 – 

    Staphylinus caesareus 0,20±0,09 0,50±0,05 0,20±0,09 

    Zabrus spinipes 0,20±0,09 0,40±0,19 0,10±0,05 

Oligochaet

a 

Haplotaxida Aporrectodea rosea  
1,70±0,47 2,10±0,90 1,50±0,14 

Усього 4,13±1,42 7,32±2,56 5,40±1,23 
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Таблиця Д2.6 

Таксономічний склад та чисельність (екз./м2±ст. помилка) угруповання  

мезопедобіонтів едафотопів у межах скверу Інституту зрошуваного  

садівництва 

Клас Отряд Вид 
Роки 

2010 2011 2012 

Arachnida Araneae Pardosa lugubris 0,40±0,09 0,30±0,09 0,60±0,28 

Chilopoda Lithobio-

morpha 

Lithobius curtipes 
0,30±0,05 0,10±0,05 0,20±0,05 

Diplopoda Julida Megaphyllum rossicum  0,70±0,09 1,00±0,28 0,40±0,19 

Gastropo-

da 

Pulmonata Fruticicola fruticum  
5,50±0,52 5,90±2,12 5,30±1,41 

    Helix albescens 7,00±0,80 8,50±1,37 8,10±2,92 

    Limax ecarinatus 0,50±0,24 0,30±0,14 0,40±0,09 

Insecta Coleoptera Agriotes brevis 1,80±0,42 1,10±0,47 0,30±0,05 

    Agriotes sputator 0,80±0,14 1,50±0,28 2,10±0,61 

    Aleochara bipustulata 0,80±0,19 0,70±0,24 1,90±0,09 

    Amara similata 1,50±0,57 2,20±0,57 1,00±0,19 

    Athous 

haemorrhoidalis 
1,00±0,38 0,60±0,05 1,70±0,80 

    Calathus 

melanocephalus 
0,10±0,05 2,90±0,66 0,40±0,14 

    Clytra quadripunctata 1,70±0,66 – 0,20±0,05 

    Harpalus griseus 0,20±0,05 – 1,20±0,09 

    Harpalus rufipes 0,30±0,05 3,10±0,57 2,30±0,38 

    Melanotus brunnipes 3,70±0,38 2,50±0,14 1,60±0,28 

    Melolontha melolontha 3,10±0,85 2,30±0,33 2,20±0,14 

    Otiorhynchus ligustici 2,60±0,05 2,10±0,09 0,80±0,33 

    Oxyporus rufus 1,70±0,05 0,90±0,24 1,20±0,28 

    Rhizotrogus aestivus 0,20±0,05 3,20±0,09 0,70±0,19 

    Staphylinus caesareus 0,10±0,05 0,20±0,05 2,00±0,38 

    Zabrus spinipes 2,30±0,42 – 2,20±0,66 

Mala-

costraca 

Isopoda Armadillidium  vulgare 
2,50±0,38 1,20±0,52 1,90±0,09 

Oligochaet

a  

Haplo-

taxida  

Aporrectodea rosea  0,80±0,38 0,50±0,19 1,20±0,52 

Aporrectodea 

trapezoides 
3,40±0,99 3,80±0,47 2,90±0,75 

Octolasion lacteum  1,50±0,71 1,80±0,05 1,10±0,52 

Усього 44,50±8,58 46,70±9,05 43,90±11,50 
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Таблиця Д2.7 

Таксономічний склад та чисельність (екз./м2±ст. помилка) угруповання  

мезопедобіонтів едафотопів у районі готелю «Мелітополь» 

Клас Отряд Вид 
Роки 

2010 2011 2012 

Arachnida Araneae Pardosa lugubris 0,20±0,09 0,10±0,05 0,10±0,05 

Diplopoda Julida Rossiulus kessleri  2,20±0,90 2,00±0,38 2,40±0,28 

Gastro-

poda 

Pulmonata Chondrula tridens 
3,30±0,47 3,40±0,75 3,20±0,94 

    Fruticicola fruticum  1,90±0,42 2,00±0,52 2,00±0,24 

    Limax ecarinatus 0,10±0,05 0,10±0,05 0,20±0,05 

Insecta Coleoptera Agriotes brevis 0,40±0,05 0,50±0,05 1,40±0,61 

    Agriotes sputator 0,50±0,24 0,50±0,14 1,60±0,52 

    Aleochara 

bipustulata 
0,80±0,14 1,30±0,19 0,80±0,14 

    Amara similata 1,40±0,57 0,40±0,09 1,60±0,38 

    Athous 

haemorrhoidalis 
0,50±0,05 1,20±0,14 1,10±0,38 

    Calathus 

melanocephalus 
0,50±0,05 0,90±0,42 0,50±0,05 

    Clytra 

quadripunctata 
1,50±0,09 1,20±0,47 0,50±0,14 

    Harpalus griseus 0,80±0,19 0,70±0,14 0,40±0,05 

    Harpalus rufipes 1,60±0,28 1,10±0,47 1,00±0,47 

    Melanotus brunnipes 0,40±0,19 1,10±0,38 1,90±0,24 

    Melolontha 

melolontha 
1,20±0,47 0,60±0,05 0,90±0,24 

    Otiorhynchus 

ligustici 
1,50±0,09 0,50±0,05 0,40±0,14 

    Oxyporus rufus – 0,30±0,05 – 

    Rhizotrogus aestivus 1,50±0,05 1,90±0,14 0,30±0,09 

    Staphylinus 

caesareus 
1,20±0,24 1,20±0,38 1,40±0,28 

    Zabrus spinipes 1,10±0,47 1,50±0,52 1,40±0,05 

Malacostr

aca 

Isopoda Armadillidium  

vulgare 
3,60±1,65 3,80±1,04 3,40±1,18 

Oligochaet

a  

Haplo-

taxida  

Aporrectodea rosea  0,70±0,05 0,40±0,14 0,80±0,19 

Aporrectodea 

trapezoides 
0,90±0,05 0,80±0,28 1,20±0,42 

Octolasion lacteum  2,00±0,33 2,20±0,90 1,80±0,52 

Усього 29,80±7,17 29,70±7,78 30,30±7,64 
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Таблиця Д2.8 

Таксономічний склад та чисельність (екз./м2±ст. помилка) угруповання  

мезопедобіонтів едафотопів у районі дач у Новому Мелітополі 

Клас Отряд Вид 
Роки 

2010 2011 2012 

Arachnida Araneae Pardosa lugubris 0,40±0,19 0,10±0,05 0,20±0,05 

Diplopoda Julida Rossiulus kessleri  1,20±0,47 0,40±0,05 0,80±0,14 

Gastropoda Pulmo-

nata 

Helix albescens 
2,50±0,14 2,20±0,61 2,50±0,52 

    Limax ecarinatus 1,20±0,42 0,20±0,09 0,70±0,05 

    Xeropicta derbentina 12,30±0,94 14,60±0,38 13,10±3,58 

Insecta Coleopte

ra 

Agriotes brevis 
1,60±0,75 2,30±1,04 1,70±0,33 

    Agriotes sputator 2,90±0,71 – – 

    Aleochara 

bipustulata 
1,20±0,33 2,70±1,27 1,40±0,24 

    Amara similata 1,40±0,09 1,10±0,19 1,30±0,19 

    Athous 

haemorrhoidalis 
1,60±0,19 1,70±0,42 2,50±0,28 

    Calathus 

melanocephalus 
2,30±0,75 2,00±0,24 2,60±0,85 

    Clytra 

quadripunctata 
0,70±0,05 0,60±0,09 1,10±0,42 

    Harpalus rufipes – 1,80±0,47 2,40±0,99 

    Melanotus brunnipes 2,60±0,57 1,90±0,28 1,90±0,85 

    Melolontha 

melolontha 
0,60±0,19 2,80±0,14 1,00±0,05 

    Otiorhynchus 

ligustici 
2,00±0,80 0,70±0,09 1,10±0,47 

    Oxyporus rufus 1,50±0,19 1,10±0,09 1,40±0,42 

    Rhizotrogus aestivus 1,00±0,19 0,30±0,09 – 

    Staphylinus 

caesareus 
2,90±0,05 1,10±0,47 2,40±0,38 

    Zabrus spinipes 1,50±0,66 1,50±0,24 2,20±0,24 

Mala-

costraca 

Isopoda Trachelipus rathkii 
2,00±0,33 1,10±0,19 2,10±0,94 

Oligochaeta

  

Haplo-

taxida  

Aporrectodea rosea  1,00±0,05 0,40±0,05 0,50±0,14 

Aporrectodea 

trapezoides 
2,00±0,71 1,50±0,24 2,00±0,14 

Octolasion lacteum  1,40±0,05 1,00±0,05 1,10±0,14 

Усього 47,80±8,82 43,10±6,84 46,00±11,41 
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Таблиця Д2.9 

Таксономічний склад та чисельність (екз./м2±ст. помилка) угруповання  

мезопедобіонтів едафотопів у районі Кізіярської балки 

Клас Отряд Вид 
Роки 

2010 2011 2012 

Arachnida Araneae Pardosa lugubris 0,20±0,09 0,40±0,14 0,10±0,05 

Chilopoda Geophilomorpha Geophilus proximus 0,20±0,09 0,10±0,05 0,30±0,05 

Diplopoda Julida Rossiulus kessleri  0,40±0,14 0,20±0,05 0,10±0,05 

Gastropoda Pulmonata Eobania vermiculata 1,00±0,19 0,90±0,28 0,50±0,19 

    Xerolenta obvia 1,10±0,14 0,80±0,14 1,00±0,33 

Insecta Coleoptera Agriotes brevis 0,20±0,05 – 0,20±0,09 

    Agriotes sputator – – 0,10±0,05 

    Aleochara bipustulata 0,10±0,05 0,20±0,05 – 

    Amara similata 0,10±0,05 0,30±0,05 0,30±0,09 

    Athous 

haemorrhoidalis 
0,40±0,14 0,10±0,05 – 

    Calathus 

melanocephalus 
0,20±0,05 – – 

    Clytra quadripunctata 0,40±0,05 0,10±0,05 0,10±0,05 

    Harpalus griseus – 0,10±0,05 0,10±0,05 

    Harpalus rufipes 0,20±0,09 0,20±0,05 – 

    Melanotus brunnipes 0,20±0,09 0,20±0,05 0,10±0,05 

    Melolontha 

melolontha 
– – 0,10±0,05 

    Otiorhynchus ligustici 0,20±0,05 0,10±0,05 0,10±0,05 

    Oxyporus rufus 0,40±0,19 0,10±0,05 0,10±0,05 

    Rhizotrogus aestivus 0,80±0,28 1,00±0,09 0,70±0,05 

    Staphylinus caesareus – – 0,20±0,09 

    Zabrus spinipes -±- – 0,20±0,05 

Oligochaeta Haplotaxida Aporrectodea rosea  0,30±0,09 0,20±0,05 0,20±0,09 

Усього 6,40±1,84 5,00±1,23 4,50±1,46 
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Таблиця Д2.10 

Таксономічний склад та чисельність (екз./м2±ст. помилка) угруповання  

мезопедобіонтів едафотопів у районі Телецентру 

Клас Отряд Вид 
Роки 

2010 2011 2012 

Arachnida Araneae Pardosa lugubris 0,10±0,05 0,10±0,05 0,20±0,09 

Diplopoda Julida Rossiulus kessleri  0,40±0,05 0,20±0,09 0,50±0,24 

Gastropoda Pulmonata Helix albescens 1,20±0,42 1,20±0,31 1,20±0,09 

    Limax ecarinatus 0,50±0,05 0,60±0,14 0,70±0,33 

    Xeropicta derbentina 16,00±4,01 15,60±1,60 15,90±4,62 

Insecta Coleoptera Agriotes brevis 1,10±0,28 0,90±0,24 1,80±0,33 

    Agriotes sputator – 1,50±0,61 2,10±0,47 

    Aleochara 

bipustulata 
1,00±0,09 1,90±0,33 0,70±0,09 

    Amara similata 0,40±0,05 1,70±0,33 0,90±0,09 

    Athous 

haemorrhoidalis 
1,30±0,33 0,70±0,24 1,70±0,24 

    Calathus 

melanocephalus 
– 0,90±0,24 1,80±0,19 

    Clytra 

quadripunctata 
0,50±0,09 0,50±0,14 – 

    Harpalus griseus – 1,90±0,66 0,40±0,14 

    Harpalus rufipes 2,00±0,66 1,70±0,05 0,70±0,14 

    Melanotus brunnipes 2,60±0,57 1,40±0,57 – 

    Melolontha 

melolontha 
0,60±0,09 1,60±0,19 1,90±0,71 

    Otiorhynchus 

ligustici 
2,50±0,52 – 1,00±0,14 

    Oxyporus rufus 1,50±0,42 0,90±0,24 1,60±0,42 

    Rhizotrogus aestivus 2,30±0,14 2,10±0,19 3,40±0,24 

    Staphylinus 

caesareus 
2,10±0,80 1,10±0,14 2,10±0,61 

    Zabrus spinipes 2,70±0,71 1,00±0,28 1,00±0,09 

Oligochaeta Haplotaxida Aporrectodea rosea  1,10±0,38 0,80±0,38 1,40±0,24 

Усього 39,90±9,70 38,30±7,00 41,00±9,52 
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Таблиця Д2.11 

Таксономічний склад та чисельність (екз./м2±ст. помилка) угруповання  

мезопедобіонтів едафотопів у районі Південного переїзду 

Клас Отряд Вид 
Роки 

2010 2011 2012 

Arachnida Araneae Pardosa lugubris 0,30±0,09 0,40±0,14 0,30±0,05 

Chilopoda Geophilomorpha Geophilus 

proximus 
0,20±0,05 0,40±0,09 0,20±0,05 

Diplopoda Julida Rossiulus kessleri  0,40±0,19 0,50±0,24 0,30±0,14 

Gastropoda Pulmonata Xeropicta 

derbentina 
6,20±2,78 7,10±1,27 6,90±0,24 

Insecta Coleoptera Agriotes brevis 0,10±0,05 0,80±0,24 0,50±0,14 

    Agriotes sputator 0,20±0,05 0,50±0,19 – 

    Aleochara 

bipustulata 
0,60±0,24 – 0,20±0,09 

    Amara similata 0,70±0,28 0,50±0,09 0,70±0,19 

    Athous 

haemorrhoidalis 
– 0,50±0,05 0,60±0,28 

    Calathus 

melanocephalus 
0,50±0,05 0,90±0,19 – 

    Clytra 

quadripunctata 
0,50±0,14 0,20±0,05 0,80±0,38 

    Harpalus griseus 0,40±0,09 0,60±0,28 – 

    Harpalus rufipes 0,70±0,28 0,40±0,09 0,60±0,24 

    Melanotus 

brunnipes 
0,60±0,05 0,30±0,05 0,70±0,19 

    Melolontha 

melolontha 
0,60±0,24 0,60±0,19 0,80±0,28 

    Otiorhynchus 

ligustici 
0,40±0,05 0,60±0,28 0,50±0,24 

    Oxyporus rufus – 0,30±0,09 0,30±0,05 

    Rhizotrogus 

aestivus 
1,60±0,14 1,50±0,47 2,10±0,61 

    Staphylinus 

caesareus 
0,40±0,19 – 0,30±0,14 

    Zabrus spinipes – 0,90±0,33 – 

Oligochaeta Haplotaxida Aporrectodea 

rosea  
0,30±0,09 0,40±0,05 0,50±0,05 

Усього 14,70±5,04 17,40±4,38 16,30±3,35 
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Таблиця Д2.12 

Таксономічний склад та чисельність (екз./м2±ст. помилка) угруповання  

мезопедобіонтів едафотопів у районі Бердянського мосту 

   
 

2010 2011 2012 

Arachnida Araneae Pardosa lugubris 0,50±0,09 0,20±0,05 0,30±0,14 

Chilopoda Geophilo-

morpha 

Geophilus proximus 
0,10±0,05 0,10±0,05 0,20±0,09 

Gastropoda Pulmonata Chondrula tridens 2,50±0,61 3,00±0,24 2,40±0,57 

    Eobania vermiculata 1,10±0,52 1,50±0,52 1,20±0,28 

    Helix albescens 0,30±0,09 0,50±0,05 0,40±0,19 

    Limax ecarinatus 0,20±0,05 1,00±0,05 0,10±0,05 

    Xeropicta derbentina 5,70±0,28 8,10±0,61 7,70±0,66 

Insecta Coleoptera Agriotes brevis 0,40±0,09 0,90±0,38 0,60±0,09 

    Agriotes sputator 0,20±0,09 1,50±0,71 0,60±0,19 

    Aleochara bipustulata 1,10±0,24 0,40±0,19 1,20±0,42 

    Amara similata 0,40±0,14 0,90±0,38 – 

    Athous 

haemorrhoidalis 
0,50±0,09 0,50±0,09 1,00±0,33 

    Calathus 

melanocephalus 
0,50±0,19 0,60±0,28 0,90±0,28 

    Clytra quadripunctata – – 0,30±0,05 

    Harpalus griseus 0,20±0,05 1,30±0,42 0,90±0,28 

    Harpalus rufipes 0,80±0,33 0,90±0,28 0,50±0,14 

    Melanotus brunnipes 0,80±0,05 0,50±0,19 0,70±0,24 

    Melolontha melolontha 0,30±0,09 1,40±0,05 0,80±0,24 

    Otiorhynchus ligustici 0,40±0,09 1,10±0,05 0,80±0,33 

    Oxyporus rufus 0,80±0,24 1,60±0,75 1,10±0,33 

    Rhizotrogus aestivus 1,90±0,09 2,00±0,80 1,80±0,61 

    Staphylinus caesareus 1,00±0,33 0,60±0,05 0,50±0,19 

    Zabrus spinipes 1,10±0,38 0,30±0,09 0,90±0,42 

Oligochaeta Haplotaxida Aporrectodea rosea  0,30±0,09 0,10±0,05 0,40±0,05 

Усього 21,10±4,29 29,00±6,32 25,30±6,18 

 



286 

 

 

Таблиця Д2.13 

Таксономічний склад та чисельність (екз./м2±ст. помилка) угруповання  

мезопедобіонтів едафотопів у районі Піщаного 

Клас Отряд Вид 
Роки 

2010 2011 2012 

Arachnida Araneae Pardosa lugubris 0,30±0,09 0,20±0,05 0,40±0,14 

Chilopoda Geophilo-

morpha 

Geophilus proximus 
0,20±0,05 0,60±0,28 0,30±0,09 

Gastropoda Pulmonata Helix albescens 1,50±0,61 1,10±0,24 1,20±0,52 

    Limax ecarinatus 1,00±0,42 0,50±0,14 0,60±0,05 

    Xerolenta obvia 4,50±1,27 3,50±1,13 3,30±0,94 

    Xeropicta derbentina 8,40±0,85 8,70±3,58 9,50±3,58 

Insecta Coleoptera Agriotes brevis 0,70±0,28 0,80±0,33 0,90±0,19 

    Agriotes sputator 0,80±0,33 1,50±0,42 1,80±0,38 

    Aleochara bipustulata 1,60±0,33 – 1,80±0,61 

    Amara similata 1,70±0,66 1,30±0,38 0,80±0,05 

    Athous haemorrhoidalis 2,00±0,85 – 0,80±0,05 

    Calathus melanocephalus 1,90±0,75 0,50±0,19 0,90±0,28 

    Clytra quadripunctata 1,30±0,57 – 0,30±0,09 

    Harpalus griseus 0,80±0,24 0,80±0,38 – 

    Harpalus rufipes 0,70±0,09 1,50±0,42 1,40±0,09 

    Melanotus brunnipes 1,00±0,09 0,80±0,38 1,40±0,14 

    Melolontha melolontha – 0,60±0,24 0,80±0,09 

    Otiorhynchus ligustici 1,00±0,19 1,40±0,61 1,30±0,09 

    Oxyporus rufus – 1,70±0,42 0,70±0,28 

    Rhizotrogus aestivus 1,40±0,14 0,90±0,19 2,50±0,09 

    Staphylinus caesareus 0,80±0,33 1,80±0,14 – 

    Zabrus spinipes 0,50±0,05 1,30±0,24 0,30±0,05 

Oligochaeta  Haplotaxida  Aporrectodea rosea  0,20±0,05 0,10±0,05 0,40±0,09 

Aporrectodea trapezoides 0,10±0,05 0,10±0,05 0,10±0,05 

Octolasion lacteum  0,10±0,05 0,10±0,05 0,10±0,05 

Усього 32,50±8,34 29,80±9,90 31,60±8,01 
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Таблиця Д2.14 

Таксономічний склад та чисельність (екз./м2±ст. помилка) угруповання  

мезопедобіонтів едафотопів у районі Лісопарку 

Клас Отряд Вид 
Роки 

2010 2011 2012 

Arachnida Araneae Pardosa lugubris 0,40±0,05 0,30±0,09 0,40±0,19 

Diplopoda Julida Megaphyllum rossicum  0,70±0,19 1,10±0,47 1,50±0,33 

Gastropoda  Pulmo-

nata 

Chondrula tridens 3,70±0,85 2,50±0,47 2,20±0,61 

Eobania vermiculata 1,20±0,05 2,20±0,33 3,20±0,05 

Helix albescens 1,80±0,61 2,50±0,94 3,10±0,14 

Limax ecarinatus 1,50±0,71 1,60±0,33 1,80±0,52 

Xerolenta obvia 2,20±0,61 1,80±0,52 2,00±0,71 

Xeropicta derbentina 7,60±2,78 9,20±0,19 8,20±2,64 

Insecta  Coleo-

ptera  

Agriotes brevis 2,20±0,52 – 1,40±0,66 

Agriotes sputator – 0,60±0,19 – 

Aleochara bipustulata 1,70±0,47 1,40±0,57 1,70±0,75 

Amara similata 1,30±0,57 1,90±0,09 – 

Athous haemorrhoidalis – 1,20±0,57 3,50±0,99 

Calathus melanocephalus 0,50±0,05 2,10±0,19 1,90±0,09 

Clytra quadripunctata – 3,00±1,08 3,60±0,99 

Harpalus griseus 1,90±0,85 2,90±0,42 2,10±0,28 

Harpalus rufipes 1,10±0,47 2,10±0,80 0,60±0,14 

Melanotus brunnipes 2,40±0,05 2,20±0,80 – 

Melolontha melolontha 3,20±0,24 1,90±0,52 0,70±0,14 

Otiorhynchus ligustici – 0,90±0,33 2,90±1,23 

Oxyporus rufus 0,60±0,19 1,30±0,42 3,70±0,66 

Rhizotrogus aestivus 2,80±0,28 2,40±1,04 5,10±0,19 

Staphylinus caesareus 3,00±0,85 0,90±0,24 2,60±0,75 

Zabrus spinipes 3,10±1,04 2,60±0,28 – 

Malacostraca Isopoda Armadillidium  vulgare 1,00±0,05 1,20±0,33 1,10±0,05 

Trachelipus rathkii 2,40±0,75 4,10±1,93 4,80±1,84 

Oligochaeta 

 

Haplo-

taxida  

Aporrectodea rosea  0,70±0,24 0,30±0,09 0,90±0,05 

Aporrectodea trapezoides 0,30±0,14 0,30±0,09 0,30±0,05 

Dendrobaena nassonovi 0,20±0,05 0,10±0,05 0,20±0,05 

Dendrobaena octaedra  0,10±0,05 0,10±0,05 0,10±0,05 

Octolasion lacteum  0,20±0,09 0,20±0,05 0,20±0,05 

Усього 47,80±12,78 54,90±13,48 59,80±14,19 
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Таблиця Д2.15 

Таксономічний склад та чисельність (екз./м2±ст. помилка) угруповання  

мезопедобіонтів едафотопів у районі Авіамістечка 

Клас Отряд Вид 
Роки 

2010 2011 2012 

Arachnida Araneae Pardosa lugubris 0,10±0,05 0,30±0,09 0,40±0,09 

Chilopoda Geophilo-

morpha 

Geophilus proximus 
0,90±0,14 1,20±0,14 0,60±0,05 

Diplopoda Julida Megaphyllum rossicum  0,40±0,09 0,60±0,09 0,80±0,24 

    Rossiulus kessleri  1,00±0,42 1,20±0,38 0,90±0,09 

Gastropoda Pulmonata Fruticicola fruticum  0,90±0,28 0,80±0,19 0,70±0,09 

    Helix albescens 8,20±0,99 7,60±0,75 7,40±2,26 

    Limax ecarinatus 0,10±0,05 0,20±0,09 0,10±0,05 

Insecta Coleoptera Agriotes brevis 1,00±0,19 0,90±0,38 1,70±0,09 

    Agriotes sputator 0,60±0,09 1,60±0,38 0,60±0,14 

    Aleochara bipustulata 1,70±0,05 0,80±0,28 1,50±0,66 

    Amara similata – 0,50±0,14 1,20±0,42 

    Athous haemorrhoidalis 2,40±0,66 0,40±0,14 1,20±0,19 

    Calathus melanocephalus 1,30±0,33 – – 

    Clytra quadripunctata 0,40±0,05 0,40±0,09 1,20±0,05 

    Harpalus griseus 1,50±0,09 2,00±0,09 1,10±0,14 

    Harpalus rufipes 0,40±0,09 1,50±0,19 0,60±0,24 

    Melanotus brunnipes 0,40±0,09 1,60±0,57 0,40±0,05 

    Melolontha melolontha 0,60±0,09 2,00±0,85 1,70±0,71 

    Otiorhynchus ligustici 0,80±0,33 1,90±0,38 1,20±0,47 

    Oxyporus rufus 2,30±0,19 1,20±0,24 0,40±0,14 

    Rhizotrogus aestivus 2,00±0,05 1,50±0,28 2,60±0,42 

    Staphylinus caesareus 1,80±0,61 1,60±0,33 1,20±0,09 

    Zabrus spinipes 0,40±0,19 0,80±0,33 1,00±0,05 

Malacostraca Isopoda Armadillidium  vulgare 2,80±1,27 4,00±0,75 3,50±0,19 

Oligochaeta  Haplotaxida  Aporrectodea rosea  0,60±0,19 0,30±0,05 0,60±0,09 

Aporrectodea trapezoides 2,00±0,71 2,20±0,71 2,20±0,94 

Octolasion lacteum  0,50±0,19 0,40±0,05 0,60±0,19 

Усього 35,10±7,50 37,50±7,97 35,40±8,16 
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Додаток 3 

Таблиця Д3.1 

Вміст сухого залишку (середнє ± ст.помилка, мг/л) в поверхневих водах м. Мелітополь 

Об’єкт дослідження 
2010 2012 

Весна Осінь Весна Осінь 

АМ 1165,88±37,91 1214,23±35,60 1361,89±78,43 1289,54±62,12 

КБ 1109,95±88,81 1317,04±61,14 1372,59±4,18 1611,88±147,69 

ЛС 1517,23±76,44 1239,83±72,92 1315,79±67,25 1269,18±44,79 

ПЩа 1406,35±76,99 1419,62±73,99 1222,92±50,63 1461,83±98,54 

ПЩж 1569,72±144,21 1188,27±70,45 1416,67±64,59 1122,17±102,63 

РДНМ 1268,07±42,85 1273,87±21,60 1299,76±9,02 1185,69±62,05 

РЗМ 1393,02±75,46 1424,05±89,41 1557,71±130,05 1102,75±133,35 

РЗР 1398,10±61,26 1170,37±65,74 1308,78±59,02 1542,93±75,64 

ТЦ 1206,90±53,56 1137,68±78,76 1297,14±30,32 1283,39±26,63 
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Таблиця Д3.2 

Біохімічне поглинання кисню (середнє ± ст.помилка, мг О2/л) в поверхневих водах м. Мелітополь 

Об’єкт дослідження 
2010 2012 

Весна Осінь Весна Осінь 

АМ 1,08±0,04 1,04±0,02 1,05±0,09 1,02±0,03 

КБ 1,25±0,08 1,68±0,09 1,26±0,06 1,72±0,01 

ЛС 1,47±0,02 1,51±0,07 1,31±0,04 1,59±0,06 

ПЩа 1,30±0,09 1,51±0,06 1,62±0,09 1,13±0,08 

ПЩж 1,29±0,13 1,62±0,10 1,45±0,04 2,09±0,10 

РДНМ 1,26±0,10 1,14±0,04 1,25±0,03 1,10±0,03 

РЗМ 1,16±0,05 1,39±0,05 1,67±0,08 1,92±0,11 

РЗР 1,30±0,13 1,89±0,06 1,30±0,04 1,92±0,08 

ТЦ 0,92±0,04 1,30±0,05 1,72±0,12 0,98±0,07 
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Таблиця Д3.3 

Хімічне поглинання кисню (середнє ± ст.помилка, мг О2/л) в поверхневих водах м. Мелітополь 

Об’єкт дослідження 
2010 2012 

Весна Осінь Весна Осінь 

АМ 4,01±0,04 4,19±0,20 4,55±0,07 4,45±0,28 

КБ 5,83±0,22 5,61±0,33 5,16±0,44 5,54±0,49 

ЛС 6,18±0,37 5,28±0,39 6,84±0,32 7,18±0,69 

ПЩа 4,70±0,10 5,68±0,35 5,06±0,13 5,00±0,05 

ПЩж 5,22±0,53 7,21±0,48 6,92±0,26 5,55±0,30 

РДНМ 4,09±0,18 4,59±0,22 4,89±0,25 5,12±0,21 

РЗМ 4,76±0,21 4,59±0,24 5,45±0,32 5,53±0,25 

РЗР 5,70±0,16 6,13±0,09 6,79±0,30 6,14±0,19 

ТЦ 3,89±0,44 5,06±0,08 4,76±0,09 4,35±0,33 
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Таблиця Д3.4 

Водневий показник поверхневих вод м. Мелітополь 

Об’єкт дослідження 
2010 2012 

Весна Осінь Весна Осінь 

АМ 8,20±0,02 8,05±0,32 8,05±0,17 8,39±0,10 

КБ 7,82±0,30 7,18±0,66 8,10±0,26 8,06±0,32 

ЛС 7,57±0,20 7,63±0,38 8,11±0,11 7,71±0,39 

ПЩа 7,99±0,22 8,27±0,01 8,15±0,13 7,92±0,46 

ПЩж 7,81±0,27 7,24±0,48 6,74±0,65 8,26±0,03 

РДНМ 7,15±0,32 6,75±0,74 7,77±0,31 7,36±0,35 

РЗМ 8,14±0,05 8,37±0,06  8,41±0,07 8,39±0,11 

РЗР 7,37±0,57  7,84±0,16  7,98±0,40 8,16±0,09 

ТЦ 7,96±0,17 7,61±0,40 7,62±0,36 7,81±0,34 
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Таблиця Д3.5 

Концентрація сульфатів SO4
2– (середнє ± ст.помилка, мг/л) в поверхневих водах м. Мелітополь 

Об’єкт дослідження 
2010 2012 

Весна Осінь Весна Осінь 

АМ 409,00±5,83 384,87±9,71 384,60±9,41 409,85±10,70 

КБ 517,87±24,06 491,71±18,23 441,97±29,19 482,56±36,66 

ЛС 443,17±16,22 536,61±40,36 461,75±21,06 467,72±23,80 

ПЩа 475,20±14,41 480,29±21,45 411,71±18,83 514,61±33,34 

ПЩж 383,30±31,63 505,34±45,10 446,39±24,04 557,12±36,18 

РДНМ 372,73±23,51 442,53±12,74 458,09±21,37 426,17±23,25 

РЗМ 436,24±4,68 417,09±22,18 453,00±25,02 383,07±24,51 

РЗР 431,99±21,15 506,16±12,09 458,69±7,68 485,77±10,60 

ТЦ 451,34±21,62 410,79±16,21 396,68±19,80 429,18±14,82 
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Таблиця Д3.6 

Концентрація хлоридів Cl– (середнє ± ст.помилка, мг/л) в поверхневих водах м. Мелітополь 

Об’єкт дослідження 
2010 2012 

Весна Осінь Весна Осінь 

АМ 344,05±16,78 342,68±20,11 321,11±6,59 319,26±9,74 

КБ 328,36±17,08 340,68±11,84 295,55±23,71 367,48±19,27 

ЛС 358,69±5,44 334,43±15,79 352,18±12,13 299,55±29,14 

ПЩа 320,77±7,99 314,46±12,63 310,10±12,65 356,59±18,04 

ПЩж 312,31±6,92 295,45±16,20 386,55±16,47 327,19±24,39 

РДНМ 300,63±14,98 323,21±20,70 408,73±32,88 334,80±12,96 

РЗМ 346,43±11,89 389,83±25,91 317,11±18,40 376,74±12,82 

РЗР 346,91±20,31 372,18±5,72 377,64±23,65 380,58±10,39 

ТЦ 306,95±5,47 289,23±9,36 272,47±20,17 344,91±25,86 
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Таблиця Д3.7 

Концентрація іонів плюмбуму Pb2+ (середнє ± ст.помилка, мкг/л) в поверхневих водах м. Мелітополь 

Об’єкт дослідження 
2010 2012 

Весна Осінь Весна Осінь 

АМ 13,36±1,02 11,93±0,47 11,40±0,08 13,93±0,50 

КБ 19,02±0,50 15,39±0,28 37,46±1,47 24,94±2,08 

ЛС 33,53±1,77 23,15±0,78 37,45±1,85 17,94±0,12 

ПЩа 10,58±0,40 12,57±0,60 9,18±0,43 15,29±1,07 

ПЩж 22,17±1,09 18,50±0,48 29,18±0,47 9,84±1,10 

РДНМ 10,95±0,57 16,35±0,93 20,57±0,71 18,95±1,14 

РЗМ 30,23±0,99 15,79±1,53 38,60±1,89 17,78±0,63 

РЗР 19,81±0,28 14,84±0,73 32,26±0,76 21,90±1,99 

ТЦ 8,52±0,81 9,86±0,44 0,46±0,03 18,37±1,58 
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Таблиця Д3.8 

Концентрація іонів цинку Zn2+ (середнє ± ст.помилка, мкг/л) в поверхневих водах м. Мелітополь 

Об’єкт дослідження 
2010 2012 

Весна Осінь Весна Осінь 

АМ 84,57±2,89 50,94±3,09 86,08±4,77 130,18±6,71 

КБ 160,09±13,09 115,72±7,16 266,36±10,04 89,76±2,75 

ЛС 304,06±9,25 167,00±8,40 373,22±14,39 139,56±2,36 

ПЩа 100,85±4,76 93,98±1,40 143,71±8,55 134,24±2,88 

ПЩж 87,01±7,35 48,26±2,97 332,45±6,69 110,51±6,97 

РДНМ 85,44±4,50 147,60±8,43 76,80±7,31 121,10±5,86 

РЗМ 178,60±6,94 179,14±1,65 206,77±10,23 72,74±6,30 

РЗР 269,83±14,63 75,09±5,47 480,87±22,12 142,11±3,51 

ТЦ 124,78±6,89 79,91±5,07 51,16±2,88 135,91±4,52 
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Таблиця Д3.9 

Концентрація іонів хрому Cr6+ (середнє ± ст.помилка, мкг/л) в поверхневих водах м. Мелітополь 

Об’єкт дослідження 
2010 2012 

Весна Осінь Весна Осінь 

АМ 11,88±0,47 12,53±0,52 13,16±1,00 15,53±0,54 

КБ 14,23±0,94 11,17±0,30 18,19±1,23 10,13±1,05 

ЛС 19,09±0,58 9,99±0,19 28,31±1,06 12,37±0,23 

ПЩа 16,41±1,59 16,30±0,78 14,18±0,47 14,70±0,55 

ПЩж 9,90±0,31 13,00±0,91 19,76±1,06 12,51±0,60 

РДНМ 6,96±0,49 12,51±0,36 17,55±0,91 13,71±1,21 

РЗМ 27,17±1,44 17,10±0,86 40,48±1,09 14,29±0,51 

РЗР 18,82±0,63 8,21±0,93 31,64±2,14 13,13±0,98 

ТЦ 10,73±0,46 14,34±0,73 15,19±0,54 13,57±0,62 
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Таблиця Д3.10 

Концентрація іонів кадмію Cd2+ (середнє ± ст.помилка, мкг/л) в поверхневих водах м. Мелітополь 

Об’єкт дослідження 
2010 2012 

Весна Осінь Весна Осінь 

АМ 3,18±0,04 2,86±0,10 3,47±0,03 4,09±0,17 

КБ 3,01±0,16 3,28±0,08 3,39±0,38 3,07±0,24 

ЛС 3,76±0,10 2,85±0,20 4,43±0,23 3,41±0,12 

ПЩа 3,80±0,20 3,13±0,17 4,07±0,03 3,43±0,04 

ПЩж 3,27±0,03 3,34±0,13 4,42±0,12 3,20±0,11 

РДНМ 3,41±0,12 2,95±0,34 2,83±0,13 3,09±0,29 

РЗМ 3,62±0,19 4,12±0,22 3,81±0,10 3,66±0,07 

РЗР 4,92±0,17 2,67±0,17 9,44±0,43 3,82±0,20 

ТЦ 3,89±0,18 2,65±0,17 5,00±0,35 3,41±0,06 
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Таблиця Д3.11 

Індекс забруднення поверхневих вод м. Мелітополь 

Об’єкт дослідження 
2010 2012 

Весна Осінь Весна Осінь 

АМ 6,58±0,17 5,66±0,45 6,48±0,08 6,96±0,17 

КБ 6,78±0,38 7,28±0,16 8,89±0,64 8,24±0,28 

ЛС 9,33±0,20 7,40±0,42 9,79±0,16 7,27±0,19 

ПЩа 6,58±0,50 6,59±0,22 5,47±0,17 7,62±0,21 

ПЩж 7,66±0,11 7,35±0,20 9,14±0,15 5,80±0,66 

РДНМ 5,86±0,21 6,37±0,41 6,82±0,22 6,53±0,54 

РЗМ 8,75±0,26 7,61±0,13 9,77±0,25 6,85±0,58 

РЗР 8,14±0,12 6,17±0,10 11,03±0,15 8,47±0,39 

ТЦ 5,54±0,07 4,29±0,84 5,31±0,30 7,35±0,20 
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Таблиця Д3.12 

Чисельність індикаторних видів водних молюсків у водоймах м. Мелітополь (екз./м2±ст. помилка) 

Біотоп 

2010 2011 2012 

Lymnaea 

stagnalis 

Viviparus 

viviparus 

Lymnaea 

stagnalis 

Viviparus 

viviparus 

Lymnaea 

stagnalis 
Viviparus viviparus 

АМ 16,33±0,67 2,67±2,67 16,33±1,86 5,33±2,67 10,67±0,33 - 

КБ 11,67±0,33 10,33±6,84 12,67±1,20 9,67±7,17 13,67±1,45 38,33±4,63 

ЛС 12,33±2,19 43,67±4,26 12,33±1,33 39,33±0,67 12,00±0,58 50,67±10,40 

ПЩа 5,33±1,45 7,67±5,17 5,00±2,00 8,00±5,00 5,67±0,33 4,33±3,33 

ПЩж 8,33±0,33 33,00±5,03 12,67±1,33 32,67±4,70 10,33±1,86 53,00±6,24 

РДНМ 12,00±4,36 6,00±6,00 10,33±3,84 5,00±5,00 11,33±4,81 7,67±5,36 

РЗМ 1,33±0,33 5,33±0,33 2,33±0,33 3,67±0,88 3,33±0,33 1,33±0,33 

РЗР 9,67±0,33 34,00±2,65 9,33±1,86 31,67±6,12 4,33±0,67 4,67±3,18 

ТЦ 17,00±0,58 2,33±2,33 17,33±0,67 3,67±3,67 15,67±3,18 0,33±0,33 
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Додаток 4 

 

Таблиця Д4.1 

Вміст домішок оксиду азоту NO2 у повітрі урбосистеми м. Мелітополь та індекс забруднення повітря цією речовиною 

Функціональні зони 
Вміст домішок у повітрі, мг/м3 

Індекс забруднення повітря, 

(Ci/ГДКi)×Кi* 

2008 2011 2012 2008 2011 2012 

АМ 0,036±0,002 0,069±0,004 0,077±0,003 1,16±0,07 2,23±0,11 2,51±0,10 

КБ 0,056±0,001 0,079±0,006 0,087±0,004 1,81±0,02 2,57±0,20 2,84±0,13 

МН 0,044±0,002 0,062±0,002 0,077±0,005 1,44±0,06 2,02±0,08 2,50±0,15 

ПЩ 0,058±0,001 0,074±0,002 0,080±0,004 1,90±0,03 2,39±0,08 2,61±0,15 

РДНМ 0,059±0,003 0,056±0,002 0,078±0,005 1,93±0,09 1,82±0,05 2,54±0,17 

ЛС 0,035±0,002 0,046±0,002 0,044±0,001 1,14±0,05 1,51±0,08 1,43±0,03 

МП 0,034±0,002 0,057±0,003 0,055±0,002 1,09±0,08 1,87±0,10 1,80±0,07 

ТЦ 0,060±0,003 0,088±0,009 0,098±0,009 1,95±0,09 2,85±0,29 3,18±0,29 

ПП 0,068±0,004 0,071±0,002 0,074±0,004 2,22±0,12 2,31±0,05 2,41±0,13 

РЗМ 0,045±0,003 0,080±0,006 0,086±0,005 1,46±0,10 2,61±0,19 2,81±0,17 

РЗР 0,070±0,004 0,095±0,005 0,116±0,003 2,26±0,12 3,09±0,15 3,77±0,11 

Умовні позначки: Ci – середньорічна концентрація домішки; Кi – константа для класу небезпеки речовини 
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Таблиця Д4.2 

Вміст домішок оксиду вуглецю СO у повітрі урбосистеми м. Мелітополь та індекс забруднення повітря  

цією речовиною 

Функціональні зони 
Вміст домішок у повітрі, мг/м3 

Індекс забруднення повітря, 

(Ci/ГДКi)×Кi* 

2008 2011 2012 2008 2011 2012 

АМ 2,49±0,08 1,10±0,02 1,56±0,06 2,77±0,09 1,22±0,03 1,73±0,07 

КБ 2,23±0,11 2,42±0,14 2,51±0,09 2,48±0,12 2,69±0,15 2,79±0,11 

МН 1,73±0,15 2,16±0,09 2,78±0,18 1,92±0,17 2,40±0,10 3,09±0,20 

ПЩ 2,61±0,12 3,04±0,09 3,24±0,17 2,90±0,13 3,37±0,10 3,61±0,19 

РДНМ 2,73±0,03 2,16±0,08 2,39±0,15 3,04±0,04 2,40±0,09 2,66±0,17 

ЛС 1,70±0,11 1,88±0,18 2,13±0,08 1,89±0,12 2,09±0,20 2,37±0,09 

МП 2,39±0,12 0,95±0,02 1,27±0,04 2,66±0,13 1,06±0,02 1,41±0,04 

ТЦ 3,00±0,29 1,26±0,08 1,77±0,03 3,33±0,32 1,40±0,09 1,97±0,04 

ПП 3,07±0,19 0,88±0,02 0,92±0,04 3,41±0,21 0,98±0,02 1,02±0,04 

РЗМ 2,68±0,12 1,55±0,08 1,60±0,05 2,98±0,14 1,73±0,08 1,78±0,06 

РЗР 3,38±0,34 2,16±0,03 2,71±0,09 3,75±0,38 2,40±0,03 3,01±0,11 

Умовні позначки: Ci – середньорічна концентрація домішки; Кi – константа для класу небезпеки речовини 
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Таблиця Д4.3 

Вміст домішок фенолу С6Н5ОН  у повітрі урбосистеми м. Мелітополь та індекс забруднення повітря  

цією речовиною 

Функціональні зони 
Вміст домішок у повітрі, мг/м3*10-2 

Індекс забруднення повітря, 

(Ci/ГДКi)×Кi* 

2008 2011 2012 2008 2011 2012 

АМ – – – – – – 

КБ 0,88±0,01 1,02±0,09 1,23±0,04 3,79±0,06 4,44±0,38 5,33±0,18 

МН – – – – – – 

ПЩ 0,33±0,01 0,39±0,02 0,42±0,01 1,42±0,06 1,68±0,11 1,83±0,06 

РДНМ 0,40±0,04 – – 1,72±0,16 – – 

ЛС – – – – – – 

МП – – – – – – 

ТЦ – – – – – – 

ПП 0,45±0,02 0,19±0,01 0,33±0,02 1,93±0,10 0,83±0,06 1,44±0,07 

РЗМ 0,41±0,01 0,21±0,01 0,31±0,01 1,79±0,06 0,91±0,06 1,36±0,03 

РЗР 0,41±0,01 0,78±0,07 0,99±0,07 1,77±0,02 3,37±0,32 4,28±0,30 

Умовні позначки: Ci – середньорічна концентрація домішки; Кi – константа для класу небезпеки речовини 
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Таблиця Д4.4 

Вміст домішок оксиду сірки SO2 у повітрі урбосистеми м. Мелітополь та індекс забруднення повітря  

цією речовиною 

Функціональні зони 
Вміст домішок у повітрі, мг/м3 

Індекс забруднення повітря, 

(Ci/ГДКi)×Кi* 

2008 2011 2012 2008 2011 2012 

АМ 0,05±0,003 0,05±0,002 0,07±0,003 1,08±0,06 1,07±0,03 1,46±0,06 

КБ 0,13±0,003 0,20±0,010 0,19±0,016 2,68±0,06 4,00±0,20 3,73±0,33 

МН 0,11±0,008 0,14±0,009 0,16±0,010 2,30±0,15 2,88±0,18 3,22±0,19 

ПЩ 0,15±0,008 0,20±0,012 0,23±0,011 3,05±0,16 3,91±0,24 4,63±0,22 

РДНМ 0,13±0,012 0,15±0,013 0,19±0,008 2,67±0,23 2,96±0,26 3,79±0,15 

ЛС 0,04±0,002 0,03±0,001 0,04±0,003 0,84±0,05 0,65±0,03 0,80±0,07 

МП 0,09±0,006 0,08±0,005 0,09±0,003 1,78±0,12 1,66±0,10 1,89±0,06 

ТЦ 0,13±0,006 0,13±0,008 0,13±0,005 2,60±0,13 2,53±0,16 2,65±0,10 

ПП 0,11±0,005 0,08±0,003 0,15±0,010 2,20±0,11 1,69±0,06 2,91±0,21 

РЗМ 0,13±0,006 0,19±0,012 0,18±0,013 2,55±0,13 3,83±0,24 3,64±0,26 

РЗР 0,13±0,007 0,16±0,012 0,15±0,009 2,63±0,13 3,21±0,23 3,06±0,17 

Умовні позначки: Ci – середньорічна концентрація домішки; Кi – константа для класу небезпеки речовини 
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Таблиця Д4.5 

Вміст домішок аміаком NH3 у повітрі урбосистеми м. Мелітополь та індекс забруднення повітря  

цією речовиною 

Функціональні зони 
Вміст домішок у повітрі, мг/м3*102 

Індекс забруднення повітря, 

(Ci/ГДКi)×Кi* 

2008 2011 2012 2008 2011 2012 

АМ 2,19±0,11 – – 0,49±0,02 – – 

КБ 0,68±0,03 – – 0,15±0,01 – – 

МН 6,76±0,50 – – 1,52±0,11 – – 

ПЩ 1,83±0,04 2,02±0,04 1,95±0,03 0,41±0,01 0,45±0,01 0,44±0,01 

РДНМ 1,16±0,07 1,75±0,03 1,82±0,17 0,26±0,02 0,39±0,01 0,41±0,04 

ЛС 0,98±0,02 4,12±0,23 3,89±0,17 0,22±0,00 0,93±0,05 0,88±0,04 

МП 2,70±0,17 0,99±0,04 0,92±0,04 0,61±0,04 0,22±0,01 0,21±0,01 

ТЦ 3,83±0,21 – – 0,86±0,05 – – 

ПП 1,00±0,09 0,86±0,03 1,36±0,09 0,22±0,02 0,19±0,01 0,31±0,02 

РЗМ 3,89±0,37 4,05±0,07 4,02±0,19 0,88±0,08 0,91±0,02 0,91±0,04 

РЗР 1,52±0,08 1,26±0,06 1,40±0,09 0,34±0,02 0,28±0,01 0,32±0,02 

Умовні позначки: Ci – середньорічна концентрація домішки; Кi – константа для класу небезпеки речовини 
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Таблиця Д4.6 

Вміст взважених речовин у повітрі урбосистеми м. Мелітополь та індекс забруднення повітря  

 

Функціональні зони 
Вміст домішок у повітрі, мг/м3 

Індекс забруднення повітря, 

(Ci/ГДКi)×Кi* 

2008 2011 2012 2008 2011 2012 

АМ 0,35±0,02 0,42±0,01 0,47±0,03 2,33±0,11 2,79±0,05 3,12±0,20 

КБ 0,32±0,02 0,44±0,02 0,59±0,04 2,12±0,14 2,90±0,12 3,91±0,27 

МН 0,32±0,02 0,45±0,01 0,55±0,04 2,15±0,16 3,01±0,08 3,64±0,25 

ПЩ 0,35±0,02 0,46±0,01 0,49±0,02 2,31±0,11 3,04±0,05 3,30±0,12 

РДНМ 0,38±0,03 0,41±0,03 0,42±0,02 2,51±0,17 2,73±0,23 2,80±0,13 

ЛС 0,31±0,03 0,32±0,01 0,36±0,02 2,08±0,21 2,15±0,04 2,38±0,14 

МП 0,35±0,03 0,40±0,02 0,40±0,02 2,37±0,18 2,63±0,16 2,69±0,14 

ТЦ 0,43±0,01 0,50±0,04 0,48±0,02 2,85±0,04 3,32±0,24 3,23±0,15 

ПП 0,37±0,01 0,48±0,04 0,51±0,01 2,45±0,09 3,23±0,28 3,37±0,08 

РЗМ 0,39±0,04 0,46±0,01 0,48±0,03 2,60±0,26 3,09±0,10 3,21±0,22 

РЗР 0,38±0,04 0,59±0,04 0,63±0,01 2,50±0,23 3,95±0,27 4,22±0,08 

Умовні позначки: Ci – середньорічна концентрація домішки; Кi – константа для класу небезпеки речовини 
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Таблиця Д4.7 

Проективне покриття лишайників на деревах у межах житлових масивів (у %) 
Рік Тип Вид АМ КБ МН ПЩ РДНМ 

2010     Кущисті Evernia prunastri 3,34±0,18 – – – – 

 

Листуваті Hypogymnia physodes 8,28±0,41 0,10±0,00 – 6,02±0,24 – 

  

Parmelia sulcata 6,35±0,20 – – – – 

  

Physcia stellaris – 0,66±0,02 4,19±0,21 – – 

  

Pleurosticta acetabulum 7,41±0,61 – – – – 

  

Xanthoria parietina – 0,19±0,01 9,57±0,51 – 15,82±0,42 

 

Накипні  Lecanora carpinea – 17,99±0,68 – – 20,42±0,76 

  

Lecanora hagenii 26,03±0,98 – 8,24±0,17 2,96±0,27 24,73±0,59 

  

 

Scoliciosporum chlorococcum 17,94±0,71 2,59±0,09 5,49±0,32 – – 

2011     Кустисті Evernia prunastri 16,44±0,92 – – – – 

 

Листуваті Hypogymnia physodes 2,37±0,14 1,05±0,05 – 4,98±0,50 – 

  

Parmelia sulcata 6,01±0,60 – – – – 

  

Physcia stellaris – 4,78±0,11 19,37±0,82 – – 

  

Pleurosticta acetabulum 54,04±4,41 – – – – 

  

Xanthoria parietina – 4,72±0,12 20,72±1,60 – 1,23±0,08 

 

Накипні  Lecanora carpinea – 5,95±0,54 – – 46,98±1,16 

  

Lecanora hagenii 4,98±0,24 – 42,52±1,93 26,68±0,78 11,58±0,71 

  

 

Scoliciosporum chlorococcum 48,09±2,23 23,25±1,29 14,82±1,51 – – 

2012     Кустисті Evernia prunastri 2,50±0,28 – – – – 

 

Листуваті Hypogymnia physodes 5,12±0,11 0,75±0,04 – 4,74±0,25 – 

  

Parmelia sulcata 8,27±0,43 – – – – 

  

Physcia stellaris – 2,88±0,08 23,47±1,49 – – 

  

Pleurosticta acetabulum 6,80±0,16 – – – – 

  

Xanthoria parietina – 0,30±0,02 23,94±1,90 – 9,15±0,44 

 

Накипні  Lecanora carpinea – 19,72±0,91 – – 10,29±0,88 

  

Lecanora hagenii 18,97±1,22 – 12,56±0,64 3,12±0,17 7,19±0,45 

  

Scoliciosporum chlorococcum 30,98±0,66 5,52±0,26 16,89±0,65 – – 
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Таблиця Д4.8 

Проективне покриття лишайників на деревах у межах рекреаційних зон (у %) 
Рік Тип Вид ЛС МП 

1 2 3 4 5 

2010     Кущисті Evernia prunastri 7,50±0,39 3,03±0,25 

  

Ramalina fraxinea 7,08±0,71 – 

 

Листуваті Hypogymnia physodes – 5,95±0,30 

  

Parmelia sulcata – 5,19±0,25 

  

Phaeophyscia orbicularis – 22,45±0,66 

  

Physcia adscendens – 14,68±0,70 

  

 

Physcia stellaris 28,32±0,92 75,24±3,26 

  

Pleurosticta acetabulum 10,95±0,57 – 

  

Xanthoria parietina 20,20±0,83 21,55±1,04 

  

Xanthoria polycarpa 4,89±0,33 – 

 

Накипні  Lecanora carpinea 63,32±2,69 11,79±1,00 

  

Scoliciosporum chlorococcum – 32,40±1,39 

2011     Кустисті Evernia prunastri 26,27±0,88 3,05±0,19 

  

Ramalina fraxinea 4,94±0,07 – 

 

Листуваті Hypogymnia physodes – 24,90±1,57 

  

Parmelia sulcata – 20,91±1,51 

    Phaeophyscia orbicularis – 18,22±0,78 

  

Physcia adscendens – 3,93±0,26 

  

Physcia stellaris 2,94±0,10 13,76±0,89 

  

Pleurosticta acetabulum 12,08±0,44 – 

  

Xanthoria parietina 4,02±0,01 2,69±0,15 

  

Xanthoria polycarpa 5,73±0,23 – 

 

Накипні  Lecanora carpinea 40,78±3,84 11,66±0,75 

  

Scoliciosporum chlorococcum – 10,19±0,22 
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Закінчення таблиці Д4.8 

 

1 2 3 4 5 

2012     Кущисті Evernia prunastri 5,10±0,30 6,19±0,16 

  

Ramalina fraxinea 16,98±1,69 – 

 

Листуваті Hypogymnia physodes – 10,06±0,64 

  

Parmelia sulcata – 2,97±0,13 

  

Phaeophyscia orbicularis – 2,46±0,06 

  

Physcia adscendens – 4,71±0,27 

  

Physcia stellaris 4,94±0,05 21,83±1,36 

  

Pleurosticta acetabulum 8,38±0,33 – 

  

Xanthoria parietina 5,44±0,36 18,99±0,53 

  

Xanthoria polycarpa 14,79±0,61 – 

 

Накипні  Lecanora carpinea 22,92±1,10 7,82±0,26 

  

Scoliciosporum chlorococcum – 6,25±0,40 
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Таблиця Д4.9 

Проективне покриття лишайників на деревах у межах рекреаційних зон (у %) 

 
Рік Тип Вид ПП ПЩ РЗМ РЗР ТЦ 

2010     Листуваті Hypogymnia physodes – – – – 5,77±0,14 

  

Phaeophyscia orbicularis 10,88±0,44 – – – – 

  

Physcia stellaris 7,98±0,54 – 23,20±0,60 – 5,49±0,36 

  

Xanthoria parietina 4,18±0,16 1,94±0,14 – – 2,97±0,24 

 

Накипні  Lecanora carpinea 3,38±0,18 – – 11,64±0,48 – 

  

Lecanora hagenii – – 7,08±0,52 – – 

  

 

Scoliciosporum chlorococcum 18,90±1,63 3,95±0,37 8,81±0,39 – 59,16±2,61 

2011     Листуваті Hypogymnia physodes – – – – 9,99±0,72 

  

Phaeophyscia orbicularis 29,10±1,00 – – – – 

  

Physcia stellaris 4,28±0,20 – 1,39±0,08 – 2,12±0,09 

  

Xanthoria parietina 7,98±0,51 0,31±0,01 – – 18,55±1,03 

 

Накипні  Lecanora carpinea 9,08±0,45 – – 5,79±0,14 – 

  

Lecanora hagenii – – 12,57±0,51 – – 

  

Scoliciosporum chlorococcum 23,20±0,92 21,67±1,18 10,73±1,00 – 22,33±1,09 

2012     Листуваті Hypogymnia physodes – – – – 10,15±0,16 

  

Phaeophyscia orbicularis 11,92±0,54 – – – – 

  

Physcia stellaris 29,50±2,20 – 27,56±2,07 – 4,41±0,21 

  

Xanthoria parietina 79,36±4,53 6,23±0,50 – – 10,07±0,23 

 
Накипні  Lecanora carpinea 3,39±0,24 – – 2,34±0,09 – 

  

Lecanora hagenii – – 10,13±0,70 – – 

  

Scoliciosporum chlorococcum 9,02±0,69 1,03±0,09 5,21±0,31 – 22,01±1,04 
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