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ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН ГЕОЛОГІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА 

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Вплив антропогенної діяльності людини визначається якісною та 

кількісною зміною параметрів природних умов геологічного середовища 

Херсонської області. Більша частина обласних земель знаходиться у зоні 

активної діяльності людини, пов’язаної з сільськогосподарським та 

промисловим виробництвом, комплексна взаємодія яких сприяє підвищенню 

рівня екологічного навантаження на різні ділянки геологічне середовище. 

В результаті узагальнення та аналізу всього комплексу даних [1, 2, 3, 5] та 

вихідних матеріалів власних польових робіт [4], згідно з критеріями оцінки 

екологічного стану геологічного середовища, в межах Херсонської області 

виділяються площі з різним ступенем змін геологічного середовища: дуже 

напружений, напружений, помірно напружений, задовільний стан: 

– задовільний (20 %). Ландшафти сприятливі для всіх видів господарської 

діяльності і екологічно комфортного проживання населення. Для них 

характерна висока дренованість (потужність зони аерації до 10 м), захищеність 

підземних вод, незначний прояв ЕГП (5-10 %), відсутність площинного 

забруднення ґрунтів і підземних вод. Простягаються смугою широтного 

напрямку в центральній частині Херсонської області. 

– помірно напружений (50 %). Ландшафти поділяються на три групи, в 

яких спостерігається: перша – локальне і площинне забруднення ґрунтів 

важкими металами, площинне і локальне забруднення підземних вод не 

перебільшує ГДК (потужність зони аерації – 5-10 м), ураженість ЕГП 5-10 %, 

псевдоформами. Ландшафт характерний для крайньої північно-східної частини 

Херсонської області та правобережної частини р. Дніпро; друга – з точковим 
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локальним забрудненням ґрунтів важкими металами, ГДК 2-4 поверхневих і 

підземних вод важкими металами та азотними сполуками в межах 1-2 ГДК 

(потужність зони аерації 2 м, засолення ґрунтів, заболочення, абразія. 

Ландшафти простягаються широкою полосою в субширотному напрямку 

вздовж південної межі області. На узбережжях морів, Сиваша і озер 

знаходяться ділянки, де часто проявляються обвально-осипні процеси; третя – 

точковим локальним забрудненням ґрунтів важкими металами, площинне 

забруднення підземних вод важкими металами, сполуками ГДК >2, потужність 

зони аерації 2-5 м; незахищені підземні води, ураженість ЕГП 5-10 %. 

Ландшафти приурочені до північної і частково центральної частини 

Херсонської області і примикають на півдні до зони з задовільним 

середовищем; 

– напружений (10 %). Ландшафти несприятливі для господарської 

діяльності. Поділяються на три групи: перша – з високою щільністю дрібних 

об’єктів забруднювачів ґрунтів, рослинності, повітря, поверхневих і підземних 

вод важкими металами та азотними сполуками в межах 1-2 ГДК (потужність 

зони аерації 5-10 м) ураженість ЕГП – 10 %. Виділяються в межах невеликих 

населених пунктів; друга – локальним і площинним забрудненням ґрунтів 

важкими металами, площинне забруднення поверхневих і підземних вод 

важкими металами, помірний розвиток окремих ЕГП (потужність зони аерації 

2-5 м), ураженість ЕГП 5-10 %. Приурочена до північно-східної частини області 

з тенденцією збільшення концентрації на північ; третя – з високою щільністю 

дрібних об’єктів забруднювачів ґрунтів, рослинності, повітря, поверхневих і 

підземних вод важкими металами в межах >2 ГДК, помірний розвиток окремих 

ЕГП (потужність зони аерації 2-5 м), ураженість ЕГП (5-10 %). Характерна для 

міст, селищ міського типу. 

– дуже напружений (10 %) – локальні об’єкти з екстремальними 

забрудненням ґрунтів важкими металами, а також підземних вод > 2 ГДК, 



 

17 
СЕКЦІЯ: ПРОБЛЕМИ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА 

ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 

засолення ґрунтів, заболочування, абразія, інтенсивне підтоплення. Ділянка 

підвищеної небезпеки розташована в межах Перекопського перешийка.  

Таким чином, більша частина території Херсонської області 

характеризується достатнім резервом стійкості щодо існуючого рівня 

техногенного навантаження. Техногенної активізації екзогенних геологічних 

процесів теж не спостерігається. 

Отримані результати по оцінки рівня забруднення вод і донних відкладів 

токсикантами дозволяють намітити геохімічну зональність нагромадження 

важких металів і хімічних сполук у прибережній частині Чорного і Азовського 

морів, що приводить до напруженого геолого-екологічного стану, критичного 

стану – в Дніпровському лимані акваторії (Чорного моря), поблизу 

м. Генічеська (Азовське море), з відповідно задовільного і біологічно 

нормального в акваторії цих морів. 

Аналізуючи дані вище викладеного матеріалу ми доходимо висновку, що 

погіршення стану геологічного середовища Херсонської області, як однієї із 

складових частин життя людини викликає необхідність застосування мір по 

зменшенню техногенного впливу на геологічне середовище, за рахунок 

підвищення загальної культури як промислового так і сільськогосподарського 

виробництва, дотримання технологічних процесів і впровадження нових 

екологічно чистих технологій, які мають мінімальний вплив на навколишнє 

середовище. Впровадження таких мір сформують умови для запобігання 

незворотних негативних змін геологічного середовища і встановлення 

розумного балансу між її природними можливостями та інтенсивністю 

природовикористання. 
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