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А все же стоит удивиться,  
что огородный перегной 

вот эта дачная землица —  
она и есть ведь Шар Земной.  

И что в любое время года  
с нехитрым родственна леском  

загадка мудрая — Природа,  
где звери ходят босиком… 

 
Виктор Максимов  

 
 
 
 
 

Знання законів та принципів зональних і регіональних особливостей ґрунтового 
покриву та вмісту металів у ньому необхідне для раціонального використання 
земельних ресурсів, охорони та підвищення родючості ґрунтів. Особливої актуальності 
ця проблема набуває у зв’язку з прийняттям постанови НАН України № 55 від 
16.02.2011 Національного інноваційного кластеру «Родючість ґрунтів», спрямованого 
на забезпечення екологічної та продовольчої безпеки України та впровадження 
інноваційних технологій збереження і розширеного відтворення родючості ґрунтового 
покриву країни.  

Ґрунт – це самостійне природно-історичне органо-мінеральне тіло, що виникло в 
результаті впливу живих і мертвих організмів та природних вод на поверхневі 
горизонти гірських порід у різних умовах клімату та рельєфу в гравітаційному полі 
Землі. Ґрунт являє собою біокосне багатокомпонентне тіло біогеоценозу, що відіграючи 
роль підсистеми, характеризується саморегуляцією, стійкістю, прямими та зворотними 
зв’язками, родючістю, що самовідновлюється, специфічним біологічним кругообігом 
речовин та потоку енергії на фоні конкретної природно-географічної зони.  

Ґрунти є геомембраною планети, яку розглядають як напівпроникнену земну 
оболонку, здатну вибірково відображати, поглинати, пропускати й трансформувати 
енергетичні та матеріальні потоки між внутрішніми та зовнішніми оболонками Землі.  
Ґрунт – це механізм, який регулює взаємодію між геосферами, гідросферою та 
атмосферою в межах біосфери планети.  
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Ґрунт – найважливіший компонент біологічного середовища, глобальна, складна 
й багатофункціональна частина біосфери, що містить усі хімічні елементи періодичної 
системи Д. І. Мендєлєєва.  

Поширеність металів у ґрунтах впливає на надходження цих елементів у живі 
організми і тому має велике значення в галузі охорони навколишнього середовища та 
охорони здоров’я людини. Без урахування різноманіття ґрунтів та їх особливостей не 
можливе правильне розміщення, функціонування та спеціалізація лісової, 
сільськогосподарської та інших галузей державного та приватного господарства, 
пов’язаних із використанням земельного фонду області. Особливої актуальності це 
питання набуває для Дніпропетровщини, яка відзначається винятковою 
різноманітністю природних та економічних умов.  

Ґрунти складаються з органічної, мінеральної та органо-мінеральної частин. 
Метали (мікроелементи, слідові елементи, важкі метали) у кількісному співвідношенні 
становлять дуже незначну частку в складі ґрунту, але вони важливі в якості необхідних 
для нормального існування елементів живлення живих організмів – рослин, тварин та 
людини.  

Відомо, що поведінка (уміст і розповсюдження) металів у ґрунті – як групи 
елементів, так і конкретного елементу в окремих ґрунтах – неоднозначна. Знання цих 
відмінностей необхідне для надання прогнозів і підбору методів ефективного 
управління вмістом та розповсюдженням елементів у компонентах навколишнього 
середовища (ґрунтах, рослинах і тваринах) і є необхідною умовою для використання  
металів як достовірних показників для вибору деревних порід при створенні 
полезахисних лісових насаджень у конкретних лісорослинних умовах степової зони. 

Уміст важких металів у ґрунтах успадковується в основному від материнських 
ґрунтоутворюючих порід, розподіл яких у ґрунтових профілях і між компонентами 
ґрунтів пов’язаний із різноманітними ґрунтотвірними процесами та втручанням у ці 
процеси зовнішніх факторів, таких як сільськогосподарська та лісогосподарська 
діяльність, техногенез, антропогенне забруднення тощо. 

Поведінка металів у ґрунтах визначається міцністю їх зв’язку з деякими 
властивостями, фазами та компонентами ґрунтів.  

Кларковий склад металів (слідових елементів, мікроелементів) у ґрунтах світу 
відносно відомий, але знання сфери поширення цих елементів між компонентами 
ґрунтів та окремими ґрунтами регіонів потребують більш ретельних досліджень та 
значної обережності при використанні теоретичних моделей для передбачення 
поведінки та міграції мікроелементів у ґрунтах.  

У представленій роботі надано інформацію, отриману в Комплексній експедиції 
ДНУ з вивчення лісів степової зони України, про ґрунти Дніпропетровської області та 
метали у них, узгоджено наявні дані з тими факторами, властивостями і процесами, які 
зумовлюють поширення Ti, Pb, Cu, Mn, V, Cr, Ni, Mo, Zn, Fe, Cd у ґрунтах у природних 
умовах та під впливом діяльності людини.  

У ґрунтах Дніпропетровської області досліджувалися вміст та розподіл слідових 
елементів І, ІІ та ІІІ категорій небезпеки (Pb, Cd, Cr, Ni, Cu, Mn, Ti, V, Mo, Zn).  

Метали, що вивчалися у роботі: Cu (І група); Zn, Cd (ІІ група); Pb, Ti (IV група); 
V (V група); Cr, Mo (VI група); Mn (VII група); Fe, Ni (VIII група періодичної системи 
Д. І. Мендєлєєва) за даними різних дослідників (Виноградов, 1957; Якушевская, 1973; 
Ковда, 1993; Безуглова, Орлов, 2000; Жовинский, Кураева, 2002; Фоновий вміст…, 
2003; Чмиленко, Коробова, 2005 та ін.) віднесено до слідових та розсіяних елементів, 
мікроелементів і важких металів.  

У роботі встановлено допустимий уміст цих металів у компонентах 
навколишнього середовища і конкретно в ґрунтах. На підставі отриманих даних 
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запропоновано методи рекультивації ґрунтів, забруднених зазначеними важкими 
металами. Представлено достовірну інформацію про вміст та поширення металів 
(валова та рухома форма) у головних типах ґрунтів Дніпропетровської області та 
визначено вплив на них екологічних властивостей ґрунтів і антропогенного фактору. 

Усі ґрунти Дніпропетровської області для виявлення концентрації та міграції металів 
поділено на дві групи: природні та антропогенно-змінені.  

Генезис природних ґрунтів визначається п’ятьма основними ґрунтоутворюючими 
факторами (рельєф, ґрунтоутворююча материнська порода, клімат, час, впродовж якого 
утворюється ґрунт, тваринний і рослинний світ) і відносно незначним впливом 
антропогенного, водночас антропогенно-змінені ґрунти – ґрунти, які знаходяться під дією 
природних факторів і зазнають інтенсивного впливу антропогенного фактора.  

Хоча зібрані у роботі статистично оброблені дані дають достатньо надійну 
інформацію про поширеність металів у ґрунтах Дніпропетровської області визнаємо, 
що деякі представлені показники можуть містити випадкові аналітичні помилки й 
неточності.  

У зв’язку з тим, що видання роботи співпало з всеукраїнським процесом 
переіменування районів, міст, установ тощо (у межах процесу декомунізації) звертаємо 
увагу на те, що більшість наіменувань у монографії залишені у старому варіанті. 

Автори сподіваються, що подана у монографії інформація буде корисною для 
наукових співробітників, викладачів, аспірантів і студентів та фахівців з біології, 
екології та охорони навколишнього середовища.  

Автори будуть вдячні за всі зауваження та корисні поради від читачів.  
Адресуємо щирі слова вдячності співробітникам та учням, що словом і ділом 

сприяли появі цієї роботи – чл.-кор.НАН України, професору А. П. Травлєєву, 
кандидату біологічних наук О. О. Дідуру, аспірантам Тагуновій Є. О. Гунько С.О. та 
іншим. 
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ІІССТТООРРИИЧЧННАА  ДДООВВІІДДККАА..  ФФІІЗЗИИККОО--
ГГЕЕООГГРРААФФІІЧЧННАА  ТТАА  ЕЕККООЛЛООГГІІЧЧННАА  ССППЕЕЦЦИИФФІІККАА
ДДННІІППРРООППЕЕТТРРООВВССЬЬККООЇЇ  ООББЛЛААССТТІІ  

   

1.1. Загальні відомості про Дніпропетровську область 

Дніпропетровська область – один з найбільш економічно розвинених регіонів 
України (Історія міст…, 1969; Мыцик, 1997; Экологические основы…, 1998). 
Дніпропетровщина характеризується вигідним географічним положенням, багатими 
природними ресурсами, потужним промисловим і науковим потенціалами, високим 
рівнем розвитку транспорту і зв’язку, високорозвиненим сільськогосподарським 
виробництвом. Відстань від Дніпропетровська до Києва: залізницею – 530 км, 
шосейними дорогами – 480 км. На території області 31,9 тис. км2 (5,3 % площі України) 
мешкають, за даними на 2014 рік, 3285,6 тис. осіб (7,3 % населення України). Високий 
рівень урбанізації (83 % жителів проживають в 66 міських поселеннях) визначає 
найвищу в Україні щільність населення – 108 чоловік на один квадратний кілометр 
(середня по Україні – 77,4). В області проживають представники більш ніж 80 
національностей.  

В адміністративно-територіальному відношенні Дніпропетровська область 
поділяється на 22 адміністративні райони і 13 міст обласного підпорядкування (рис 1.1). 

 
 

Рис. 1.1.  Адміністративний устрій Дніпропетровської області 
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Головна водна артерія України – ріка Дніпро (довжина по території 
Дніпропетровської області – 261 км), магістральні залізничні і шосейні дороги мають 
вихід до Донбасу, Криму, портів Чорного і Азовського морів, індустріальних центрів 
України та близького зарубіжжя.  

Лісистість Дніпропетровської області становить близько 6 % (Пащенко, 1989; Горб, 
Дук, 2006). За цим показником вона належить до лісодефіцитних (Бельгард, 1951; Травлеев, 
Травлеев, 1988; Цветкова, 1992; Белова, Травлеев, 1999 ).  

Сучасні лісові насадження Дніпропетровщини переважно штучні, і представлені 
лісопарками, лісосмугами, насадженнями санітарних зон. Із природних лісів збереглися 
лише соснові бори лівого берега Самари, заплавні ліси лівого берега Дніпра та байрачні 
ліси і чагарники. Вік насаджень молодий; лише 5% лісів належать до категорії стиглих та 
достигаючих. У видовому складі домінують сосна та дуб. У Дніпропетровській області у 
численних лісових заказниках та Дніпровсько-Орільському природному заповіднику 
постійно проводяться заходи щодо розширення площі лісів  природоохоронно-
рекреаційного значення.  

1.2. Історичні відомості 

Дніпропетровщина має багату і славну історію, яка сягає у сиву давнину століть і 
тисячоліть (Історія міст…, 1969; Мыцик, 1997). Перші сліди пралюдини, знайдені тут, 
належать ще до епохи раннього кам’яного віку, вже 150 тисяч років тому давні люди 
почали заселяти береги Дніпра.  

У VIII ст. до нашої ери у степові райони Дніпропетровщини прийшли скіфські 
племена і в цей час виникли перші залізодобувні рудні родовища Криворіжжя. У VIII – 
IX ст. до нашої ери на території області знаходився центр держави – Великої Скіфії. За 
тих часів у межах сучасної області було створено 9,5 тис. курганів – місць захоронення 
древніх скіфів.  

Знахідки археологів, серед них всесвітньовідомі золоті пектораль з Товстої 
Могили та гребінь з кургану Солоха, свідчать про високий рівень матеріальної 
культури племен, що населяли Придніпров’я і про їх високу духовну культуру. За часів 
Київської Русі (IX–XII ст.) Придніпров’я межувало з кочівниками і мало з ними активні 
торговельні контакти. Дніпром пролягав знаменитий торговельний шлях світового 
значення «Із варяг у греки». Дніпром вели на Візантію свої дружини київські князі. 

Яскравою сторінкою історії краю були часи козацтва та виникнення однієї з 
перших у світі демократичних республік – Запорізької Січі. У 1783 р., згідно з указом 
Катерини II про ліквідацію Січі, територія області увійшла до складу 
Катеринославського намісництва. 

Великі зрушення в житті краю пов’язані з відкриттям наприкінці ХІХ ст. значних 
родовищ корисних копалин – вугілля, залізної та марганцевої руд, тощо. В цей час 
Катеринославська губернія швидко перетворюється на центр промисловості Півдня 
Російської імперії. У ті часи Дніпропетровщину називали Новою Америкою – краєм 
промислової революції та індустріалізації, який приваблював до себе людей. У жовтні 
1802 р. була створена Катеринославська губернія, до складу якої увійшла і територія 
сучасної Дніпропетровської області.  

На початку ХХ ст. область посідала одне з перших місць в світі за рівнем 
концентрації промисловості. У 1923–1925 рр. у зв’язку з адміністративною реформою 
Катеринославська губернія була поділена на сім округів. 

У 1926 р. Катеринославський округ об’єднано з Павлоградським у 
Дніпропетровський, а 27 лютого 1932 р. на базі п’яти округів була створена 
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Дніпропетровська область. Пізніше, в 1938 та 1939 рр., частина її території увійшла до 
складу Запорізької, Миколаївської та Кіровоградської областей і Дніпропетровщина 
набула сучасних кордонів (рис.1.1). 

1.3. Природні ресурси Дніпропетровщини  

Дніпропетровська область відома різноманітністю і запасами корисних копалин 
не тільки у державі, Європі, а й у світі. На території області зосереджено близько 50 % 
загальнодержавних запасів корисних копалин. Забезпеченість мінеральними ресурсами 
більша ніж втричі, порівняно із загальнодержавним рівнем (Павлов, Перемтник…, 
1999; Географія України, 2000; Екологічний паспорт…, 2014). 

 В області видобувається 100 %, від загальнодержавної кількості, марганцевої та 
майже 80 % залізної руди. Інтенсивно розробляються відкладення вугілля, урану, 
рідкоземельних металів, каоліну та гранітів, нафти і газу. Криворізький залізорудний 
басейн, що на Дніпропетровщині, займає перше місце в Україні  за кількістю 
розвіданих запасів та річним обсягом видобутку. Одним з найбільших у світі є 
Нікопольський басейн марганцевих руд. Загалом, в області видобувається 40 видів 
мінеральної сировини. За даними фахівців майбутнє області у розвитку кольорової, 
золотовидобувної та золотопереробної галузей (Атлас природных…, 1978; Барг, 1997).  

Область володіє єдиним в Україні родовищем талько-магнезитів. Його введення 
в експлуатацію дасть можливість на 60–70 % забезпечити потреби України у 
вогнетривкій сировині та значно зменшити її імпорт з інших країн. 

У надрах області зосереджені значні відкладення каменеоблицювальної сировини 
багатої кольорової гами. У краї розвідано 15 родовищ мінеральних вод, що дає 
можливість повністю забезпечити потреби населення у лікувальних, лікувально-
столових і столових мінеральних водах (Барг, 1997). 

Сприятливі природно-кліматичні умови області дозволяють вести інтенсивне 
сільське господарство, сприяють вирощуванню усіх зернових культур та отримувати 
високоякісне продовольче зерно (Чугай, 1973; Почвы Украины…, 1988; Пащенко, 1989; 
Грицан, 2002; Назаренко, 2004; Класифікація ґрунтів…, 2005; Горб, 2006). На 
Дніпропетровщині вирощуються всі види агрокультур, щороку збирається до 3 млн. т. 
зернових. Крім того, основними напрямками рослинництва є вирощування соняшників 
та цукрових буряків. 

За різноманітністю і значущістю природних ресурсів Дніпропетровська область є 
однією з найбагатших в Україні. На території Дніпропетровщини знаходяться більше 
270 річок, понад 300 озер, близько 1,5 тисячі водойм та ставків площею понад 26 тисяч 
гектарів. На півдні територія області омивається водами рукотворного Каховського 
моря. В області протікає найчистіша річка Європи – Оріль. 3,9 % території області 
займають ліси, головним чином по долинах річок Дніпра, Орілі, Самари і Вовчої 
(Физико-географическое…, 1968; Бельгард, 1971; Чугай, 1973; Травлеев, Травлеев, 
1988; Пасічний, 1992; Топографическая карта…, 1998 ). 

Природа Дніпропетровщини багата і неповторна. Рослинний світ налічує більше 
1700 видів, тваринний – більше 7500 видів. 450 видів представників фауни 
Дніпропетровщини охороняються законом (Тарасов, 2005). Під охороною держави 
також 350 км2 заповідних територій, 15 державних заказників, три пам’ятки природи  
(Заповідна природа…, 2000; Тарасов, 2005; Булахов, Пахомов, 2006;  Оксамитний, 
Обухова…, 2009; Природно-заповідний…, 2010). 
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1.4. Промисловий комплекс та інфраструктура 

Дніпропетровської області характеризується високим рівнем розвитку важкої 
індустрії. У регіоні діють понад 700 основних промислових підприємств, на яких 
працюють 340,6 тис. осіб. На Дніпропетровщині виробляється 17,7 % (більше ніж 
157,4 млрд. грн.) усієї реалізованої промислової продукції України. За цим показником 
область посідає друге місце в Україні (Грушка, 2009). 

Видобувна промисловість. У видобувній промисловості Дніпропетровщини у 
2010 р. виробництво промислової продукції становило 112,0 % від рівня 2009 р. Обсяг 
реалізованої продукції склав 42,1 млрд. грн.,  у тому числі з видобування паливно-
енергетичних корисних копалин – 93,3 %, добування корисних копалин, крім паливно-
енергетичних – 116,8 %. Чисельність працюючих – 84,5 тис. осіб. 

Видобування енергетичних матеріалів. Область володіє значними запасами 
кам’яного та бурого вугілля і має всі можливості для подальшого розвитку вугільної 
галузі. Балансові запаси вугілля, що зосереджені в області, складають більше 21 млрд. 
тонн. У 2010 р. видобуток вугілля зменшився на 8,1 % і склав 10,9 млн. тонн. 
Дніпропетровщина видобуває 20,0 % від загального обсягу вугілля по Україні. 

Видобування неенергетичних матеріалів. До складу гірничорудного комплексу 
області входять 28 підприємств. Серед них 10 – з видобування металевих руд. Річний обсяг 
реалізованої продукції становить близько 23 % промислового виробництва в області. 
Питома вага області у загальному обсязі виробництва неенергетичних матеріалів України 
склала 68,1 %. На ВАТ «Марганецький ГЗК», ВАТ «Орджонікідзевський ГЗК» добувається 
100,0 % марганцевої руди в Україні. Гірничо-збагачувальні комбінати та шахти Кривбасу 
видобувають майже 80 % залізної руди країни. 

Переробна промисловість. У переробній промисловості у 2010 р. обсяг реалізованої 
продукції склав 94,9 млрд. грн., або 60,3 % усієї реалізованої продукції області. Найбільші 
обсяги реалізації промислової продукції  займають: металургія та обробка металу (36,3 %), 
виробництво харчових продуктів (5,7 %), машинобудування (6,4 %), хімічна і нафтохімічна 
(5,2 % ), легка промисловість (0,2 % від загального обсягу по області). 

Металургія та обробка металу. Основа промисловості області – металургія. На 
підприємствах цього виду діяльності зайнято 96,2 тис. осіб. Обсяги реалізованої продукції 
складають 36,3 % від загального обсягу по області. В області виробляється 58,4 % труб, 
32,5 % чавуну, 48,7 % сталі, 24,2 % коксу від загального обсягу по Україні.  

У металургії впроваджена технологія виробництва сталі з місткістю сірки та 
фосфору не більше 0,025 %, проводиться додаткове легування сталі молібденом, ванадієм, 
титаном. Це дозволяє виготовляти прокат, який відповідає вимогам стандартів DIN, EN, 
ASTM, API та іншим.  

На підприємствах області виготовляються труби більш ніж 140 тис. типорозмірів 
з 400 марок сталей різними способами гарячої і холодної деформації, відцентрового 
литва, методом зварювання. Виробляються суцільновальцьовані залізничні колеса і осі, 
бандажі, кільцеві вироби, які експортуються більш ніж у 35 країн світу. 

Харчова промисловість та перероблення сільськогосподарських продуктів. 
Виробництвом продуктів харчування і переробкою сільгосппродуктів зайнято 134 
основних підприємства, на яких працює 25,5 тис. осіб. Обсяг реалізованої промислової 
продукції по галузі складає 5,7 % від загального обсягу реалізованої промислової 
продукції в області. 

Хімічна та нафтохімічна промисловість представлена 47 підприємствами, обсяг 
реалізованої продукції складає 5,2 % від обсягу  виробництва області. Чисельність 
працюючих – 10,5 тис. осіб. Лакофарбове виробництво є одним з найбільших по Україні. 
На ВАТ «Дніпропетровський лакофарбовий завод», ВАТ «Завод “Спектр”», ТОВ ПП «ЗІП» 
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освоєно понад 120 видів лакофарбової продукції. На ВАТ «Дніпроазот» виробляється 
близько 15 % загальноукраїнського випуску мінеральних добрив і 17,6 % сірчаної кислоти.  

Машинобудування, монтаж та ремонт машин й устаткування. У цій галузі на 
території області нараховується 155 підприємств основної діяльності, на них працює майже 
51,1 тис. осіб. Обсяг реалізованої продукції машинобудівного комплексу становить 6,4 % 
обсягу промислової продукції області. Продукція машинобудування широко відома не 
тільки в Україні, а й далеко за її межами. За останні роки на підприємствах області освоєно 
ряд нових видів продукції – тролейбусів, автобусів, магнітних сепараторів і великої низки 
обладнання для гірничо-металургійного комплексу, вугільної промисловості, сільського 
господарства, легкої та переробної промисловості. 

Дніпропетровщина – один із світових центрів ракетно-космічного будування. 
Високе технічне оснащення та кваліфікація інженерного і робітничого персоналу ВО 
«Південмаш» та КБ «Південне» дозволили розробити і виготовити екологічно чисті 
ракетоносії та космічні апарати, які не мають аналогів у світовій практиці. 

Легка промисловість області представлена понад 90 підприємствами, на яких 
випускаються швейні і трикотажні вироби, взуття, іграшки, вовняна та бавовняна 
пряжа, швейні нитки. Продукція, яка виробляється за прогресивними технологіями 
експортується до різних країн світу.  

Виробництво та розподіл електроенергії, тепла, води, газоподібного палива. 
Дніпропетровська область – одна з найбільш енергонасичених в Україні. Тут 
енергогенеруючі підприємства: Криворізька та Придніпровська теплоелектростанції, 
Дніпродзержинська гідро-електростанція та Дніпродзержинська теплоелектроцентраль, які 
виробляють 7 % від обсягу виробництва електроенергії в Україні.  

Науковий потенціал. Дніпропетровщину вважають «кузнею» вчених кадрів, 
широко відомих і за її межами. В далекі довоєнні часи Дніпропетровщину славили 
наукові школи академіків Писаржевського Л. В., Яворницького Д. І., Бродського О. К., 
Свиренка Д. О. У післявоєнні роки і зараз, у роки незалежності, цю славнозвісну 
традицію підтримують наукові школи Янгеля М. К., Чекмарьова О. П., 
Потураєва В. М., Пилипенка В. В., Лазаряна В. А., Півняка Г. Г., Моссаковського В. І., 
Дзяка Г. В., Масюка М. Т., Лошкарьова М. І., Бельгарда О. Л. та інших. 

Широко відомі в Україні і далеко за її межами механіко-математичні школи, 
школи в області гірничих, сільськогосподарських та медичних наук, в металургії, хімії, 
екології  та на залізничному транспорті.  

В області зосереджено значний науково-технічний потенціал. Науково-технічні 
роботи виконують майже 90 організацій та підприємств. Більше 63 % з них належать до 
галузевого сектора науки, шоста частка – до академічного, 14,3 % – до сектора 
освітянської науки, близько 6 % представляють заводську науку. У наукових 
організаціях області, які об’єднує Придніпровський науковий центр НАН та МОН 
України, працює майже 12 тис. наукових фахівців, з них майже 8 тис. – доктори та 
кандидати наук, які виконували науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи. 

Щороку кількість наукових та науково-технічних робіт складає понад три тис. 
одиниць. Кожна третя розробка має інноваційну спрямованість, більше двох третин 
наукових та науково-технічних робіт впроваджено у виробництво. У загальному обсязі 
більше 60 % складають фундаментальні дослідження з питань природничих, 
суспільних і гуманітарних наук, розробки щодо новітніх технологій в енергетиці, 
промисловості та в аграрному комплексі. Обсяг виконаних наукових та науково-
технічних робіт щороку складає близько 1 млрд. грн. 

Інноваційна діяльність. Дніпропетровщина є одним з інноваційно розвинених 
регіонів України, де впроваджено понад 1500 нових технологічних процесів, у тому 
числі майже 500 з них – маловідходні та ресурсоощадні, освоєно виробництво майже 
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300 нових видів техніки. Впроваджено нові технології вибухових робіт з 
використанням без тротилових речовин. Введено в дію завод з виробництва 
акумуляторних батарей нового покоління та інтегрованих вітросонячних систем, 
впроваджуються сучасні технології та устаткування для підготовки та обробки ґрунтів. 

Транспорт та зв’язок. Високий рівень економічного потенціалу області, густа 
заселеність території зумовили розвиток різних видів транспорту. 

В області діють два міжнародні аеропорти, які зв’язують регіон з країнами 
далекого та близького зарубіжжя. Територію Дніпропетровщини перетинають дві 
міжнародні та три національні автомагістралі. Центральний автовокзал в обласному 
центрі – другий в Європі за розмірами та можливостями пасажироперевезень. 

Розвинена мережа залізничних магістралей, які поєднують промислові райони 
країни, перевищує 3 тис. км. Залізничні магістралі з’єднують головні сировинні бази 
країни – кам’яновугільний Донбас, залізорудне Криворіжжя і Нікопольський 
марганцевий басейн. З півночі на південь Дніпропетровщину перетинає головна водна 
артерія країни – річка Дніпро. В області діють Дніпропетровський і 
Дніпродзержинський річкові порти.  

Сільське господарство. Більш ніж 80 % площі області зайнято під 
сільгоспвиробництво (понад 25 тис. км2 – 5,3 % сільгоспугідь України). Основними 
напрямками розвитку сільського господарства області є виробництво: зернових, 
технічних, овочевих культур; м’ясо-молочної продукції; продукції птахівництва. 
Структуру сільськогосподарського виробництва складають: рослинництво – 67%, 
тваринництво – 33%. 

Клімат Дніпропетровщини – помірно континентальний. Середня температура 
січня становить від -5°С в південно-західній частині до -6,5°С на північному сході; 
липня – відповідно +23,5°С та +22°С. Опадів за рік випадає від 450 мм на півдні до 400 
мм – на півночі. Термін вегетаційного періоду – 210 днів.  

Враховуючи якість ґрунтів та кліматичні умови в області вирощуються всі види 
агрокультур. Зернове господарство є стратегічною і найбільш вагомою галуззю 
народного господарства. Природнокліматичні умови та родючість ґрунту області 
сприяють вирощуванню усіх зернових культур і дозволяють отримувати високоякісне 
продовольче зерно. 

Природно-кліматичні умови області сприяють вирощуванню усіх зернових 
культур і дозволяють отримувати високоякісне продовольче зерно (Крикунов, 1987; 
Горб, 2006). Загальна кількість сільськогосподарських суб’єктів господарювання – 
3684, у тому числі: фермерські господарства – 3010, господарські товариства – 449, 
приватні підприємства – 153, колективні підприємства – 12, інші суб’єкти 
господарювання – 60. Чисельність працюючих – 32,9 тис. осіб.  

Питома вага основних їх видів в Україні складає: зернових та зернобобових – 
6,9 %, соняшнику – 12,6, картоплі – 2,3, овочів – 6,9, плодів та ягід – 7,5. З метою 
поліпшення структури земель, підвищення родючості ґрунтів упроваджено 
безвідвальний обробіток ґрунту, відновлюються споруди зрошувальної системи 
(Бекаревич, 1966; Крикунов, 1987). Основним напрямком розвитку сільського 
господарства області є виробництво на продовольчі та фуражні цілі зерна, соняшнику, 
цукрового буряку, овочів і продукції тваринництва. 

В області за всіма категоріями господарств рілля в обробітку складає 2097 тис.га. 
Чисті пари займають площу 300 тис.га, або 14%. За виробництвом зерна і насіння 
соняшнику область знаходиться на першому місці в Україні. 

Виробництво валової продукції сільського господарства складає 6,3 % від загального 
обсягу по Україні (Екологічний атлас ..., 1995; Экологические основы ..., 1998). 
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Дніпропетровщина є племінною базою України. Генетичні ресурси області 
сконцентровані у 21 племінному заводі та 41 племінному репродукторі. Всього в 
області налічується 74 суб’єкта племінної справи.  

Будівництво. Будівельний комплекс області за кількістю працюючих, 
виробничими потужностями, основними фондами, обсягами виконаних будівельно-
монтажних робіт має виражений загально-будівельний характер і налічує 500 великих і 
середніх підприємства та більш ніж 4000 малих. 

Фінансова діяльність. На Дніпропетровщині створено потужну банківську 
систему. Широкий спектр банківських послуг надають близько 1,7 тис. банківських 
установ, серед них 13 самостійних банків-юридичних осіб із загальним капіталом 
14 млрд. грн., близько 50 філій та 1,6 тис. відділень банків. 

Житлово-комунальне господарство області об’єднує понад 250 підприємств і 
організацій, з загальною чисельністю 39 тис. працюючих. Житловий фонд області 
обслуговує 1570 підприємств, у тому числі: 125 комунальних житлово-експлуатаційних 
організацій, 703 житлово-будівельних кооперативів, 742 об’єднання співвласників 
багатоквартирних будинків і приватних підприємств. 

Підприємництво. Чисельність малих підприємств понад 23,8 тисяч, чисельність 
працюючих на малих підприємствах становить 151,7 тис. осіб. Питома вага продукції, 
виробленої малими підприємствами, в загальному обсязі виробництва складає 14,1 %.  

Освіта. На початок 2009/10 навчального року в області функціонувало 1032 
загальноосвітні навчальні заклади та 22 вечірні школи. За кількістю вищих навчальних 
закладів Дніпропетровська область посідає одне з перших місць в Україні.  

Мережа вищих навчальних закладів Дніпропетровщини представлена 34 вищими 
навчальними закладами І-ІІ рівнів акредитації та 25 вищими навчальними закладами ІІІ-ІV 
рівнів акредитації. В області забезпечено функціонування 951 дошкільного закладу, де 
здобувають дошкільну освіту 94,9 тис. дітей. Професійну підготовку в області здійснюють 
68 учбових закладів професійно-технічної освіти. 
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2.1. Райони та міста обласного підпорядкування, їх загальна 
характеристика (історія, територія, населення, 
промисловість, сільське господарство та ґрунти) 

На території Дніпропетровської області виділено 22 адміністративні райони і  
13 міст обласного підпорядкування. 

Апостолівський район знаходиться на півдні області. Відстань до 
обласного центру залізницею 177 км, шосейними дорогами 190 км. По території району 
протікають річки Кам’янка, Базавлук, канал Дніпро – Кривий Ріг, південно-східну 
частину району омивають води Каховського водосховища. З природних ресурсів у 
районі є запаси марганцевих руд, боксити, глина, руда, кварц, буре вугілля, граніт, 
вапняк. Видобувають граніт і глину. Запаси граніту тут становлять понад 70 млн. м3.  

Територія району складає 138,1 тис. га. Станом на 01.02.2011  р. у 
Апостолівському районі проживало 57,8 тис. осіб. 

Апостолівський район, із центром м. Апостолове, створено у 1923 р. Назва міста 
походить від прізвища відставного секунд-майора Ямбурського полку Михайла 
Апостола, правнука гетьмана Данила Апостола, який у 1793 р. одержав земельний 
наділ у районі нинішньої станції для створення нових поселень. На честь відкриття в 
новоутвореному селі церкви Святої Покрови воно стало називатися Покровським. 
Селище, що виникло при станції, об’єднали у 1923 р. із селом Покровським. Об’єднане 
поселення отримало назву Апостолове, а у 1936 р. було перейменовано на Косіорове. У 
1938 р. селище знову стало іменуватись Апостоловим. У 1956 р. отримало статус міста, 
відтоді м. Апостолове – районний центр. 

У районі 104,7 тис. га сільськогосподарських угідь, із них 92,1 тис. га ріллі 
(88,0 %). Тут працюють 277 агропідприємств, що спеціалізуються на вирощуванні 
зернових культур, соняшнику, картоплі, овочів, баштанних культур та цукрових 
буряків, а також розведенні домашньої худоби та птиці. 

У районі 11 великих підприємств: Криворізька ГРЕС, Токівський гранітний 
кар’єр, ВП «Київський кар’єр», ВАТ «Підстепнянський завод будівельних матеріалів», 
ВАТ «Завод «Континент» (виробництво електронагрівальних пристроїв), ВАТ 
«Апостолівський маслозавод», СП «Консервний завод» та інші. Перетинають район 
54,8 км доріг республіканського значення, 48,6 км – обласного, 239,4 км – місцевого. 
Протяжність газопроводу по району – 754,5 км . 

Ґрунти: природні – чорноземи південні, лучні ґрунти; антропогенно-змінені – 
орні та міські.  
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Васильківський район. Селище Васильківка розташоване на річці Вовчій 
за 95 км від м. Дніпропетровськ. Район перетинає Придніпровська залізниця із 
станціями Письменна, Ульянівка, Чаплине. Територія району складає 133,0 тис. га. 
Населення – 37,3 тис. осіб. З природних ресурсів в районі є запаси глини, піску, граніту. 

Васильківка, як районний центр була утворена в 1707 р., коли на території 
селища був заснований зимівник (хутір). Назва його походить від наіменування 
урочища на річці Вовчій і пов’язана з іменем першого поселенця Василя Покваліпта. У 
1775 р. зимівник перетворили на військову слободу Василькову, а восени цього ж року 
вона стала селищем Васильківкою. Те, що через Васильківку проходив запорізький 
шлях, а потім – залізниця, сприяло швидкому розвитку села. В 1914 р. населення 
перевищило 12 тис. осіб. У 1923 р. Васильківка стала районним центром 
Васильківського району (Мицик, 1997). 

Васильківський район розташований на території агроґрунтової провінції – Степ 
Південний та Лівобережно-Дніпровської агроґрунтової провінції.  Район – 
сільськогосподарський, поширене вирощування зерново-кормових культур та м’ясо-
молочне тваринництво. У сільському господарстві використовується 118,4 тис. га 
сільськогосподарських угідь, з них ріллі – 100,3 тис. га. У районі працюють 264 
агроформування та 6 промислових підприємств. 

Основні ґрунти району: чорнозем звичайний, чорнозем звичайний орний  
(табл. 2.1; табл. 2. 2). 

Таблиця 2.1 

Характеристика основного типу ґрунтів Васильківського району – чорнозему 
звичайного малогумусного важкосуглинистого на лесовій легкій глині 

(Васильківський район, с. Павлівка) 
Генетичний 
горизонт, см H (0–38) Hp (38–51) PHk (51–69) Pk (91–150) 

Глибина 
визначень, см 0–10 30–40 50–55 70–80 140–150 

Фізичні властивості 
Об’ємна вага, г/см3 1,09 1,29 1,32 1,49 1,60 

Питома вага 2,61 2,63 2,65 2,66 2,68 
Порозність, %  58,2 51,0 48,7 44,0 40,3 

Водні властивості 
Максимальна 

гігроскопічність 3,1 8,5 8,3 8,2 7,8 

Вологість в’янення 10,9 11,3 11,1 11,0 9,6 
Польова 

вологоємність 31,0 24,6 24,2 21,6 20,1 

Гранулометричний склад 
< 0,001 36,6 39,6 39,7 38,2 37,2 
< 0,01 55,8 54,8 54,0 59,6 65,0 

 
Верхньодніпровський район (районний центр – м. Верхньодніпровськ) 

розташований на правому березі Дніпра у північно-західній частині Дніпропетровської 
області. Територія району – 128,6 тис. га.  

Заселення території і освоєння земель у межах сучасного району проводилося з 
давніх часів, про що свідчать сліди часів стоянок епохи неоліту. Після повалення ярма 
Золотої Орди (кінець ХV ст.) велику роль в освоєнні земель Придніпров’я відіграло 
українське козацтво (Мицик, 1998). Для постачання козацькому центру – Запорозькій 
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Січі продовольства на початку ХVІ ст. навколо неї виникли поселення сімейних 
запорожців, одне з таких  було розташоване на місці сучасного Верхньодніпровська. 
 

Таблиця 2. 2 
 

Характеристика  ґрунту Васильківського району (Степ Південний, 
Лівобережно-Дніпровська агроґрунтова провінція) -  чорнозем звичайний 

малогумусний легкосуглинистий на лесоподібній легкій глині 
(Васильківський район, с. Велика Михайлівка) 

Генетичний 
горизонт, см H (0–40) Hp (40–60) Ph,k (60–80) Pk (80–100) 

Глибина 
визначень, см 0–10 25–35 45–55 65–75 140–150 

Фізичні властивості 
Об’ємна вага, г/см3 1,02 1,20 1,32 1,44 1,43 

Питома вага 6,1 7,2 7,5 7,6 6,6 
Порозність, % від 

обсягу 60,6 54,0 49,6 45,5 46,4 

Водні властивості 
Максимальна 

гігроскопічність 8,9 8,9 8,5 7,9 6,9 

Вологість в’янення 12,0 12,0 11,5 10,6 9,2 
Польова 

вологоємність 36,3 27,6 26,7 25,1 22,7 

Гранулометричний склад 
< 0,001 37,8 40,8 43,1 42,6 36,4 
< 0,01 59,3 61,9 61,2 67,7 59,7 

 
На місці козацького зимівника князь Г. Потьомкін заснував слободу і наказав 

іменувати її на свою честь – Григорівкою. Заселення слободи в основному було 
завершено до 1779  р. До цього часу історики і відносять дату заснування міста 
Верхньодніпровська (Мицик, 1997). У 1805 р. слобода стала повітовим центром і 
дістала теперішню назву – Верхньодніпровськ. Центром повіту Верхньодніпровськ був 
до 1923  р., того ж  року він став центром новоутвореного Верхньодніпровського 
району. До Верхньодніпровського повіту, що простягався майже на 200 км, входили 
населені пункти, які стали тепер великими індустріальними центрами області, зокрема 
Кривий Ріг та Дніпродзержинськ (Кам’янське). 

У теперішньому Верхньодніпровському районі поєднано розвинену 
багатогалузеву мережу промислових підприємств та аграрний сектор економіки, тут 
діють 11 промислових підприємств. Своїми досягненнями промисловий комплекс 
району завдячує харчовій та переробній промисловості. Десять промислових 
підприємств з одинадцяти виробляють товари народного вжитку. У районі функціонує 
68 фермерських господарств. 

Ґрунти: чорнозем звичайний, лучно-лісові ґрунти; антропогенно-змінені – 
чорнозем звичайний орний, ґрунти міста. 

Дніпропетровський район межує з Магдалинівським, Новомосковським, 
Синельниківським, Солонянським, Криничанським, Петриківським районами. 
Населення району на теперішній час складає 83,5 тис. осіб. Дніпропетровський район 
було створено у 1965  р. (до цього часу він мав назву Приміський).  
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На території Дніпропетровського району знайдено поселення пізнього палеоліту, 
могильник та поселення часів мезоліту. Досліджені поселення епохи неоліту, знайдено 
предмети черняхівської культури. Цікавим історичним фактом є виникнення 
Підгородного як одного з найбільших нині міст району. Перші згадки датуються ще 
1600 р. Саме тоді вздовж узбережжя річок Кільчені та Самари до нинішнього села 
Спаського (зараз – Новомосковський район) запорозькі козаки заснували зимівники. 
Одне з таких поселень, що мало назву Богородичкове, розташувалося на березі старої 
Самари. Козацькі хутори на території нинішнього міста Підгородного були об’єднані в 
1778 р. в одне селище-громаду – «Воїнську слободу» Підгородного (Мицик, 1997). 
Сьогодні район об’єднує всі приміські господарства двох потужних індустріальних 
центрів – Дніпропетровська та Дніпродзержинська і забезпечує ці міста овочевою та 
молочною продукцією.  

Загальна площа сільськогосподарських земель району становить 112,4 тис. га, у 
тому числі сільгоспугідь 111,3 тис. га, із них 92,7 тис. га – рілля. Площі, виділені під 
посіви сільськогосподарських культур, складають 83,5 тис. га. Господарства району 
спеціалізуються: у землеробстві – на вирощуванні пшениці, кукурудзи, соняшнику та 
цукрових буряків; у тваринництві – на виробництві молока, м’яса, яєць. У районі діють 
12 будівельних організацій та 16 промислових підприємств. 

Ґрунти – чорнозем звичайний, чорнозем звичайний орний. 
Криворізький район (районний центр – м. Кривий Ріг) знаходиться на 

правому березі Дніпра, у південно-західній частині Дніпропетровської області. У 
районі протікають річки Інгулець та Саксагань. Загальна площа району - 133,1 тис. га. 
Станом на 2008 р. район нараховував 44,0 тис. жителів. 

Криворізький район було створено у 1925 р. У 1962 р., у зв’язку з реорганізацією 
сільських районів, він був ліквідований, його територія розділилася і відійшла 
частинами до складу інших районів області. У 1965 р. район було поновлено. 

Мінеральні ресурси району представлені сировиною для виробництва 
будівельних матеріалів (глина і пісок). У районі ведеться промислове видобування 
залізної руди та будівельного каменю місцевого значення. У Криворізькому районі 
налічується 7 промислових підприємств, найбільший з яких – «АрселорМіттал Кривий 
Ріг» (колишній Криворізький металургійний завод імені В. І. Леніна).  

Економічну основу району складає сільськогосподарське виробництво. У районі 
працює 155 агрогосподарств. Загальна площа сільгоспугідь – 103,0 тис. га, з них 
86,5 тис. га орних земель. 

Ґрунти: чорнозем звичайний, чорнозем звичайний лісопокращений, чорнозем 
звичайний орний, долинні ґрунти. 

Криничанський район знаходиться на правобережній частині 
Дніпропетровської області і займає площу 167,5 тис. га. На території району проходять 
залізничні шляхи: Дніпропетровськ–Верхівцеве та Дніпродзержинськ–Довгинцеве, а 
також дві автомагістралі – Київ – Донецьк та Дніпропетровськ – Кривий Ріг. 

Загальна площа сільгоспугідь району складає 149 тис. га, у тому числі 121,1 тис. 
га орної землі. Штучні водойми, які використовують для зрошення полів та розведення 
риби, займають 3,4 тис. га, лісові насадження – 3 тис. га. Серед мінеральних ресурсів 
району – поклади граніту та піску. 

Чисельність населення району станом на 1.02.2008 – 37,3 тис. осіб. 
Село Кринички виникло у ХVIII ст. з вільних козацьких поселень. За 

територіально-адміністративним поділом село з часів його заснування було центром 
Криничанської волості. Криничанський район було створено у 1923 р., а у 1962 р. 
організовано укрупнений район з центром Кринички, до складу якого увійшли селища 
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міського типу Аули, Кринички, Щорськ, а також сільради Криничанського і Щорського 
районів. 

У районі працюють п’ять промислових підприємств. Діють гранітні кар’єри: 
Грушівський, Калинівський і Кудашівський, де видобувається сірий граніт, придатний 
для виробництва облицювальних блоків та Світлогірський піщаний кар’єр. 

Основним в економіці Криничанського району є виробництво продукції 
сільського господарства. У районі створені 47 агроформуваннь, 301 фермерське 
господарство, рибне господарство.  

Провідними галузями у сільськогосподарському виробництві району є 
рослинництво, яке займає 73 % від загальної кількості виробництва валової продукції, і 
тваринництво – 27 %. Головне місце у структурі галузі рослинництва посідає 
вирощування зернових культур, які займають до 50 % посівних площ району. Питома 
вага посівних площ соняшнику в загальній структурі становить до 20 %. Цукровий буряк 
вирощується на площі 200–300 га. У тваринництві основна увага приділяється 
вирощуванню м’яса великої рогатої худоби та свиней, а також виробництву молока. 

Ґрунти: чорнозем звичайний, чорнозем звичайний орний, чорнозем звичайний 
лісопокращений та інші. 

Магдалинівський район знаходиться у північній частині 
Дніпропетровщини. Площа району складає 159,9 тис. га, з якої 76 % – орні землі, 
5,9 тис. га – ліси, 3,85 тис. га – ріки, озера та водойми. На території району протікають 
чотири річки – Оріль, Кільчень, Чаплинка, Заплавка. У південно-західній частині 
району проходить Фрунзенська зрошувальна система. У районі є лісовий заповідник 
(6,2 тис. га). У надрах землі району винайдено запаси газу, нафти.  

На території району станом на 01.02.2008 проживали 35,6 тис. жителів.  
Перші відомості про поселення району зустрічаються в реєстрових книгах 

Запорозької Січі в 1738 р. До 1700 р. тут був дикий степ, по якому кочували племена 
половців, сарматів, печенігів (Історія міст…, 1969).  

Як адміністративна одиниця Магдалинівський район, із центром в селі 
Магдалинівка, заснований у 1925 р. У 1958 р. до нього було приєднано частину 
колишнього Котівського району. У 1962 р. район був розформований, частина його 
відійшла до Царичанського, а частина – до Новомосковського району. З 1965 р. район 
знову повернувся у свої межі і в такому складі існує й зараз. У районі працюють  
54 агроформування та 268 фермерських господарств .  

Ґрунти: лучні, лучно-лісові, чорнозем звичайний. 
Межівський район розташований у південно-східній частині області. 

Основними водними артеріями району є річки Вовча, Солона та Бик. Площа району – 
125,1 тис. га. Населення – 25,8 тис. осіб. Межівський район створений у 1923 р. з  
Павлоградського повіту Катеринославської губернії.  

У 1884 р. у зв’язку з будівництвом залізниці Юзівка – Катеринослав була 
збудована залізнична станція Межова, яка дала назву сучасному селищу. Селище 
міського типу Межова створено в 1957 р. об’єднанням сіл Григорівка, Кам’янка й 
Новослов’янка (Історія міст…, 1969; Мицик, 1997).  

Основні галузі сільського господарства – рослинництво та м’ясо-молочне 
тваринництво. Загальна площа сільгоспугідь району складає 112,2 тис. га, з них ріллі – 
93,4, багаторічних насаджень – 1,0, сіножатей – 0,5, пасовищ – 17,3 тис. га, відповідно. 
У структурі посівних площ зернові складають 54, технічні – 2, кормові – 17,5, картопля 
та овоче-баштанні культури – 0,5 %. На території району є 24 агротовариства та  
64 фермерських господарства. У районі працюють три промислових підприємства. 

Основні ґрунти: чорнозем звичайний, чорнозем звичайний орний, чорнозем 
звичайний солонцюватий. 
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Нікопольський район (центр – м. Нікополь) розташований на півдні 
Дніпропетровської області і межує із Солонянським, Софіївським, Апостолівським та 
Томаківським районами. Південна частина Нікопольщини омивається Каховським 
водосховищем. На території району протікають річки Базавлук, Солона, Кам’янка, 
Ревун. Площа району – 194,3 тис. га. Чисельність населення – 42,9 тис. осіб. 

Нікопольщина була центром запорізького козацтва, де протягом більше двохсот 
років знаходились п’ять з восьми Запорізьких Січей. Усі вони (крім Буцько-
Томаківського острова) нині перебувають під водами Каховського водосховища. На 
Микитинській Січі у 1648 р. Богдан Хмельницький був обраний Гетьманом України. 
Поблизу с. Капулівка знаходиться могила славного кошового отамана Івана Сірка.  

У надрах Нікопольщини залягають багаті поклади марганцевої руди і граніту. На 
території району зустрічаються й інші мінерали: боксити, нікелевмісні руди, буре 
вугілля, вапняк-черепашник, глини, мергелі. Основним підприємством, яке займається 
добуванням корисних копалин, є Орджонікідзевський ГЗК, який розташований у 
Нікопольському районі.  

Родючі землі, сприятливі кліматичні умови, рівнинна поверхня рельєфу дають 
можливість вирощувати високі врожаї пшениці, кукурудзи, соняшнику, овочів та 
фруктів. У сільському господарстві району налічується  41 агроформування. Основна 
спеціалізація аграрного сектору району – виробництво зерна, питома вага якого у 
валовому виробництві складає 57 %, і тваринницької продукції м’ясо-молочного 
напряму – 43 %. У сільськогосподарському виробництві використовується 132,7 тис. га 
сільгоспугідь, з яких 111,2 тис. га – рілля. Під садами зайнято 1783 га. Зрошувана 
площа становить 19,5 тис. га. Завдяки помірно-континентальному клімату, жаркому 
літу і м’якій зимі садівники Нікопольщини мають можливість отримувати найвищі 
врожаї  в Україні.  

Ґрунти: чорнозем звичайний, чорнозем звичайний орний, лучні, лучно-лісові 
ґрунти. 

Новомосковський район (районний центр –  м. Новомосковськ) займає 
площу понад 199 тис. га. Новомосковський район було створено у 1923 р. За останні 
чотири десятиріччя його межі кілька разів змінювались. У нинішніх територіальних 
межах Новомосковський район існує з 1962 р. 

Новомосковщина багата на ліс (23,5 тис. га), водне дзеркало покриває понад 
7 тис. га. На території району протікають річки Самара, Самарчук, Оріль, Кільчінь, 
Багата, Татарка, Підпільнянка та ін. На півночі проходить 30 км каналу «Дніпро – 
Донбас», а на заході – канал Фрунзенської зрошувальної системи. Район багатий на 
корисні копалини. Освоєно Багатське газоконденсатне родовище, розвідані великі 
запаси коксового вугілля, нафти.  

Сільськогосподарські угіддя займають 147,6 тис. га, із них під пасовищами – майже 
19 тис., під сінокосами – 3,2 тис. га. На Новомосковщині працюють 7 
сільськогосподарських виробничих кооперативів, два приватно-орендних підприємства, 20 
товариств з обмеженою відповідальністю, 28 інших суб’єктів господарювання, 208 
фермерських господарств, 9 промислових підприємств і 8 будівельних організацій, 297 
малих підприємств різної форми власності, приватні підприємці. Новомосковський район 
займає одне з передових місць серед сільських районів області. 

Район є здравницею Дніпропетровської області (Бельгард, 1938; Бельгард, 
Травлеев, 1981). За рішенням уряду села Орлівщина і Новотроїцьке визнані 
курортними зонами. На території району розташовано 119 туристичних баз відпочинку 
та оздоровчих таборів. Для збереження природи в районі створено заказники й 
заповідники. У Новомосковську існує Троїцький собор, збудований ще козацькою 
громадою, відроджується монастир, у селах збудовано 15 храмів. 
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Ґрунти: чорнозем звичайний, лучно-лісові, лучні, дерново-борові та ін. 
(табл. 2. 3 – 2. 6). 

Таблиця 2.3 
 

Ґрунт лучно-чорноземний слабкосолонцюватий важкосуглинистий  
на важкому оглеєному суглинку. 

Степ Південний, Лівобережно-Дніпровська агроґрунтова провінція  
(Новомосковський район, с. Піщанка) 

 
Генетичний 
горизонт, см 

He (0–36) Hpi/k  
(36–59) 

Pk/lk  
(59–73) 

Plk(gl) 
(73–85) 

Pikgl  
(85–128)

Pkgl 
(128–150) 

Глибина 
визначень, см 0–10 30–35 40–50 61–71 75–80 95–105 140–150 

Фізичні властивості 
Об’ємна вага, г/см3 1,03 1,30 1,43 1,57 1,71 1,68 1,67 

Питома вага 2,64 2,67 2,67 2,68 2,66 2,69 2,69 
Порозність, %  61,0 51,3 46,4 41,4 36,2 37,6 37,9 

Водні властивості 
Максимальна 

гігроскопічність 7,4 7,7 8,0 7,7 7,7 7,7 8,2 

Вологість в’янення 9,9 10,4 10,8 10,3 10,4 10,4 11,0 
Польова 

вологоємність 25,3 22,3 21,5 20,3 19,3 19,3 24,2 

Гранулометричний склад 
< 0,001 34,8 38,1 36,9 39,1 36,7 37,2 40,6 
< 0,01 51,8 52,7 53,1 52,9 55,4 59,3 60,7 

  

Таблиця 2.4 
 

Чорнозем звичайний малогумусний середньосуглинистий  
на середньосуглинистому лесі.  

Степ Південний, Лівобережно-Дніпровська агроґрунтова провінція  
(Новомосковський район, с. Одинківка) 

Генетичний 
горизонт, см H (0–44) HpK  

(44–70) 
Phk  

(70–92) 
Pk  

(92–150) 
Глибина 

визначень, см 0–10 20–30 50–60 75–85 140–150 

Фізичні властивості 
Об’ємна вага, 

г/см3 1,25 1,35 1,35 1,51 1,41 

Питома вага 2,67 2,67 2,69 2,70 2,71 
Порозність, %  53,2 48,3 49,8 44,1 48,0 

Водні властивості 
Максимальна 

гігроскопічність 6,1 6,1 6,1 6,1 6,5 

Вологість 
в’янення 8,2 8,2 8,2 8,1 8,4 

Польова 
вологоємність 24,2 23,4 21,4 19,7 21,1 

Гранулометричний склад 
< 0,001 32,6 28,9 30,4 32,5 37,4 
< 0,01 45,1 40,6 44,2 53,1 59,3 
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Таблиця 2.5 
 

Чорнозем звичайний малогумусний важкосуглинистий на лесоподібній легкій глині.  
Степ Південний, Лівобережно-Дніпровська агроґрунтова провінція  

(Новомосковський район, с. Троїцьке) 
Генетичний 
горизонт, см H (0–40) Hp 

(40- 54) 
HPk  

(54–78) 
P/k  

(78–150) 
Глибина 

 визначень, см 0–10 30–40 42–52 60–70 140–150 

Фізичні властивості 
Об’ємна вага, г/см3 1,16 1,27 1,41 1,47 1,46 

Питома вага 2,63 2,64 2,67 2,72 2,73 
Порозність, %  55,9 51,9 47,2 46,0 45,6 

Водні властивості 
Максимальна 

гігроскопічність 6,6 7,0 7,1 6,6 7,1 

Вологість в’янення 8,9 9,4 9,5 8,8 9,6 
Польова 

вологоємність 27,4 24,5 23,2 21,3 20,2 

Гранулометричний склад 
< 0,001 37,9 34,6 34,2 40,9 40,4 
< 0,01 58,8 55,9 54,6 60,7 65,4 

 
 

Таблиця 2.6 
 

Чорнозем звичайний малогумусний важкосуглинистий на важкосуглинистому лесі.  
Степ Південний, Лівобережно-Дніпровська агроґрунтова провінція  

(Новомосковський район, с. Піщане) 
Генетичний  
горизонт, см H (0–47) HP/k 

 (47–70) 
Phk  

(70–90) 
Pk 

(90–150) 
Глибина визначень, см 0–10 30–40 55–65 75–85 140–150 

Фізичні властивості 
Об’ємна вага, г/см3 1,00 1,29 1,32 1,35 1,39 

Питома вага 2,69 2,71 2,73 2,74 2,75 
Порозність, %  62,8 52,4 51,6 50,7 49,6 

Водні властивості 
Максимальна 

гігроскопічність 6,2 6,6 6,3 6,7 6,8 

Вологість в’янення 8,3 8,9 8,4 8,9 9,1 
Польова 

вологоємність 28,0 23,4 22,3 21,0 20,4 

Гранулометричний склад 
< 0,001 31,6 30,8 29,5 27,3 33,3 
< 0,01 46,7 44,9 46,1 46,6 57,1 

 
Павлоградський район із центром у м. Павлоград знаходиться на сході 

Дніпропетровської області, у зоні центрального степу з дефіцитом зволоження. Район 
охоплює центральну територію Західного Донбасу площею 145,3 тис. га. 

Павлоградський район створено в 1923 р. (у 1959 та 1991 роках територія району 
змінювалася). У ХVIII–XIX ст. на території тогочасного повіту історики налічують  
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28 поселень. Основним заняттям для їх мешканців було землеробство, пізніше – 
тваринництво, а згодом і рослинництво. Для другої половини XX ст. характерна 
розробка покладів кам’яного вугілля. Останнім часом на території району споруджено 
7 гірничовидобувних шахт,  будівельні, автотранспортні та агропромислові 
підприємства. У районі налічується 113,3 тис. га сільгоспугідь, у тому числі ріллі – 86,8 
і зрошуваних земель – 5,1 тис. га. 

Ґрунти: чорнозем звичайний, лучні ґрунти (табл. 2.7 – 2.10). 
Таблиця 2.7 

 
Ґрунт  лучний потужний середньосуглинистий  

на алювіальному середньому суглинку. 
Степ Південний,  Лівобережно-Дніпровська агроґрунтова провінція  

(Павлоградський район, с. Червона нива) 
Генетичний 
 горизонт, см H/k (0–40) Hpk  

(40–70) 
Phk/gl  

(70–100) 
Pkgl  

(140–150) 
Глибина визначень, см 0–10 30–40 50–60 80–90 140–150 

Фізичні властивості 
Об’ємна вага, г/см3 1,33 1,35 1,32 1,43 1,53 

Питома вага 2,60 2,60 2,63 2,63 2,65 
Порозність, %  48,8 48,1 46,6 46,1 43,1 

Водні властивості 
Максимальна 

гігроскопічність 5,0 5,1 5,2 5,1 4,6 

Вологість в’янення 6,7 6,9 6,9 6,9 6,0 
Польова 

вологоємність 23,3 22,0 21,5 23,0 21,3 

Гранулометричний склад 
< 0,001 26,8 21,0 28,2 30,9 26,1 
< 0,01 38,0 38,6 44,6 47,4 45,7 

 
Таблиця 2.8 

Ґрунт лучний солончаковий важкосуглинистий  
на алювіальному важкому суглинку.  

Степ Південний,  Лівобережно-Дніпровська агроґрунтова провінція  
(Павлоградський район, с. Троїцьке) 

Генетичний  
горизонт, см 

H/k 
 (0–32) 

Hk  
(32–56) 

Hpkgl 
(56–80) 

Phk  
(80–100) 

Глибина визначень, см 0–10 40–50 63–73 85–75 
Фізичні властивості 

Об’ємна вага, г/см3 1,07 1,48 1,54 1,57 
Питома вага 2,59 2,65 2,69 2,70 

Порозність, %  58,7 44,2 42,8 41,8 
Водні властивості 

Максимальна 
гігроскопічність 11,6 8,5 8,8 6,4 

Вологість в’янення 15,6 11,7 11,8 6,5 
Польова вологоємність 42,6 28,3 27,5 25,4 

Гранулометричний склад 
< 0,001 52,2 38,8 42,0 37,4 
< 0,01 81,7 57,3 53,4 58,8 
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Таблиця 2.9 
 

Чорнозем звичайний середньосуглинистий на середньосуглинистому лесі. 
 Степ Південний, Лівобережно-Дніпровська агроґрунтова провінція  

(Павлоградський район, с. Богуслав) 
Генетичний 
 горизонт, см H (0–44) Hpk (44–70) Phk (70–92) Pk (92–150) 

Глибина визначень, см 0–10 30–40 50–55 70–80 140–150 
Фізичні властивості 

Об’ємна вага, г/см3 1,13 1,26 1,39 1,42 1,51 
Питома вага 2,62 2,63 2,56 2,67 2,70 

Порозність, %  56,9 50,2 47,7 46,8 44,1 
Водні властивості 

Максимальна 
гігроскопічність 4,3 4,6 4,7 4,8 4,7 

Вологість в’янення 5,8 6,1 6,4 6,4 6,2 
Польова 

вологоємність 20,9 18,2 17,2 16,7 15,6 

Гранулометричний склад 
< 0,001 23,8 23,8 22,2 22,3 28,3 
< 0,01 36,7 36,0 36,0 36,2 42,6 

 
 

Таблиця 2.10 
 

Ґрунт лучно-чорноземний вилужений важкосуглинистий  
на лесоподібному важкому суглинку.  

Степ Південний, Лівобережно-Дніпровська агроґрунтова провінція  
(Павлоградський район, с. Межиріч) 

Генетичний  
горизонт, см 

H  
(0–49) 

Hp  
(49–78) 

Ph/k  
(76–89) 

Pk(gl)  
(89–150) 

Глибина визначень, см 0–10 30–40 56–66 76–86 140–150 
Фізичні властивості 

Об’ємна вага, г/см3 0,95 1,17 1,22 1,26 1,61 
Питома вага 2,56 2,58 2,62 2,63 2,66 

Порозність, %  62,9 54,6 53,4 52,1 39,5 
Водні властивості 

Максимальна 
гігроскопічність 6,7 7,5 7,0 7,1 6,4 

Вологість в’янення 9,0 10,0 9,4 9,6 8,6 
Польова вологоємність 29,7 28,2 26,5 24,6 22,3 

Гранулометричний склад 
< 0,001 31,6 33,1 34,1 29,4 38,2 
< 0,01 54,2 55,1 51,4 55,4 60,7 

 
Петриківський район (районний центр – cмт  Петриківка), розташований у 

північно-західній частині Дніпропетровської області. Площа району – 92,8 тис. га. Як 
адміністративна одиниця район створений у 1926  р. У 1963 р. він був розділений між 
Царичанським та Дніпропетровським районами, а відновлений у 1991 р. 

Рельєф рівнинний, подекуди трапляються балки, байраки й болітця. Омивається 
водами Дніпра та Дніпродзержинського водосховища. Через район тече річка Оріль, 
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яка має притоку – Чаплинку. У надрах землі знайдено поклади кам’яного вугілля, 
природного газу, запаси будівельних глин і піску. 

Основні галузі сільського господарства району: рослинництво, тваринництво та 
переробка сільськогосподарської продукції, яку здійснюють 12 агропромислових 
підприємств.  Загальновідомі своїми художніми виробами фабрика «Петриківський 
розпис» та творче об’єднання «Петриківка» (Мицик, 1997). 

Ґрунти: чорнозем звичайний, лучні, лучно-лісові ґрунти. 
Петропавлівський район (районний центр – смт Петропавлівка) 

розташований у степовій зоні, у східній частині Дніпропетровської області. На 
території району протікає річка Самара з притокою Бик. Площа району – 124,8 тис. га, з 
яких 5 тис. га – ліси, а 2,14 тис. га – водойми. З природних багатств тут є родовища 
кам’яного вугілля. 

Витоки історії краю відносяться до XVIII ст., коли за наказом азовського 
генерал-губернатора Четкова в 1775 р. на річці Бик, при впадінні її в Самару, оселилася 
перша рота розформованого Луганського пікінерського полку з сім’ями. Так 
утворилася військова слобода, яку за іменами святих Петра й Павла назвали 
Петропавлівкою. Основним зайняттям жителів слободи було хліборобство. 1846 р. 
Петропавлівка стала містечком і центром волості (Історія міст…, 1969; Мицик, 1997). 
Вигідне географічне положення сприяло розвиткові в ній торгівлі та ремесел. У XIX ст. 
тут було 2 цегельно-черепичних заводи, понад 50 крамниць, 48 вітряків, 8 кузень тощо. 

Агропромисловий комплекс, в якому діють 24 сільгосппідприємства, виробляє 
90 % продукції. У сільськогосподарське виробництво залучено 90,40 тис. га ріллі. У 
структурі посівних площ майже 45,1 % зернових. Технічні культури у структурі посівів 
займають 22,7 %, посівні площі кормових рослин займають 15 %. У районі 
функціонують чотири промислових підприємства та п’ять шахт. 

Ґрунти: чорнозем звичайний, чорнозем звичайний орний та лучні ґрунти у 
заплавах річок (табл. 2.11 – 2.13). 

Таблиця 2.11 
 

Ґрунт лучний потужний солонцюватий солончаковий легкоглинистий на 
легкоглинистих алювіальних відкладеннях.  

Степ Південний, Лівобережно-Дніпровська агроґрунтова провінція 
(Петропавлівський район, с. Миколаївка) 

Генетичний  
горизонт, см 

Hed  
(0–19) 

HISk 
 (19–45) 

HpIKgl  
(60–70) 

Phkgl  
(83–130) 

Глибина визначень, см 0–10 30–40 60–70 90–100 
Фізичні властивості 

Об’ємна вага, г/см3 1,27 1,32 1,41 1,37 
Питома вага 2,56 2,65 2,59 2,72 

Порозність, %  50,4 50,2 47,6 49,6 
Водні властивості 

Максимальна 
гігроскопічність 7,4 9,6 7,9 9,6 

Вологість в’янення 9,9 12,9 10,7 12,0 
Польова 

вологоємність 23,0 30,9 25,0 25,7 

Гранулометричний склад 
< 0,001 33,4 41,7 41,9 46,4 
< 0,01 63,8 64,4 70,0 78,2 
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Таблиця 2.12 
 

Чорнозем звичайний малогумусний легкоглинистий  
на лесоподібній легкій глині.  

Степ Південний, Лівобережно-Дніпровська агроґрунтова провінція  
(Петропавлівський район, с. Миколаївка) 

Генетичний  
горизонт, см H (0–39) Hp 

 (39–56) 
PHk  

(36–71) 
Pk 

(71–150) 
Глибина визначень, см 0–10 30–40 43–53 60–70 140–150 

Фізичні властивості 
Об’ємна вага, г/см3 1,21 1,32 1,43 1,44 1,47 

Питома вага 2,63 2,64 2,66 2,68 2,69 
Порозність, %  54,0 50,0 47,2 46,3 45,4 

Водні властивості 
Максимальна 

гігроскопічність 8,2 8,3 8,7 6,9 7,7 

Вологість в’янення 11,0 11,1 11,7 9,2 10,3 
Польова 

вологоємність 30,0 27,2 23,6 23,1 21,6 

Гранулометричний склад 
< 0,001 42,1 40,3 38,7 42,4 40,6 
< 0,01 68,9 66,8 64,1 68,2 68,7 

 
 

Таблиця 2.13 
 

Чорнозем звичайний легкоглинистий на лесоподібній легкій глині. 
Степ Південний, Лівобережно-Дніпровська агроґрунтова провінція 

(Петропавлівський район, с. Преображенка) 
Генетичний  
горизонт, см H (0–39) Hp/k (39–62) Ph,k (62–80) Pk (80–150) 

Глибина визначень, см 0–10 30–40 46–56 68–78 140–150 
Фізичні властивості 

Об’ємна вага, г/см3 1,01 1,32 1,44 1,49 1,53 
Питома вага 2,59 2,63 2,64 2,64 2,66 

Порозність, %  61,4 48,8 45,5 43,6 42,5 
Водні властивості 

Максимальна 
гігроскопічність 8,2 9,2 9,0 8,2 8,6 

Вологість в’янення 11,0 12,3 12,1 11,8 11,5 
Польова 

вологоємність 32,3 28,5 27,2 25,8 22,0 

Гранулометричний склад 
< 0,001 40,2 42,3 39,8 42,5 41,0 
< 0,01 68,4 67,3 69,6 68,7 71,1 

 
Покровський район розташовано вздовж річки Вовчої та її приток Янчулу й 

Гайчуру. Площа району становить 121 тис. га. Населення – 37,9 тис. осіб станом на 
01.02.2012. Територію району перетинають залізничні маршрути Чаплине–Бердянськ, 
Чаплине – Ясинувата, а також дві автотраси: Запоріжжя – Донецьк, Дніпропетровськ – 
Бердянськ.  
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З історичних джерел відомо, що у ХVІ–ХVII ст. територію, на якій зараз 
розташований район, називали Диким Полем. Уздовж Вовчої пролягав горезвісний 
Муравський стратегічний шлях, яким кримські татари і яничари користувалися для 
розбійницьких нападів на Україну. Відтоді лишилися татарські найменування приток 
Вовчої – Гайчур і Янчул (Мицик, 1997). 

Офіційна історія району починається з 1673 р. Історик-академік Д. Яворницький 
у своїй книзі «І. Д. Сірко» пише: «Восени 1673 р. І. Сірко зустрівся на Муравському 
шляху з великим загоном татар, розгромив їх, взяв багато в полон, після чого щасливо 
повернувся на Січ. Ця битва відбулася в районі Покровського в день Покрови 
Пресвятої Богородиці. На знак пам’яті про цю перемогу слободу назвали 
Покровською» (Історія міст…, 1969; Мицик, 1997). Як адміністративну одиницю район 
утворено у 1923 р. 

З природних копалин є поклади каоліну та граніту. У районі п’ять промислових 
підприємств, найбільше з яких – Просянський гірничо-збагачувальний комбінат, 
основною продукцією якого є каолін мокрого та сухого збагачення. 

Сільськогосподарське виробництво характеризується зерно-м’ясо-молочним 
напрямком. У районі працюють 80 агрогосподарств. Загальна площа сільгоспугідь – 
106,2 тис. га, із них орної землі – 86,7 , лісів – 1,9, садів – 2,3, лугів і пасовиськ – понад 
12,2 тис. га. 

Ґрунти: чорнозем звичайний, лучні ґрунти та інші. 
П’ятихатський район знаходиться в межах Придніпровської височини у 

західно-північній частині області. Площа району – 165 тис. га. Поверхня території 
району полого-хвиляста. Лісова рівнина розділена ярами та балками. Протікають річки 
Жовта, Саксагань, Омельник.  

Виникнення П’ятихаток пов’язане з будівництвом Катерининської залізниці, 
зокрема її Саксаганської дільниці. У 1886 р. на території Саксаганської волості 
Верхньодніпровського повіту розпочалося будівництво вузлової станції, поблизу якої 
було побудовано перші п’ять хат, звідки й виникла назва населеного пункту та 
залізничної станції. З 1923 р. селище – центр новоствореного П’ятихатського району 
Криворізького округу. У 1938 р. селище П’ятихатки стало містом районного 
підпорядкування (Історія міст…, 1969). 

Найважливішою галуззю економіки району є сільське господарство (включає  46 
підприємств). Усього сільськогосподарських угідь у районі 141,6 тис. га, із них ріллі – 
121,5 тис. га, посівних площ – 67,1 тис. га. Напрямок тваринництва – м’ясо-молочний. 
Велику роль у розвитку сільського господарства вносять вчені Ерастівської дослідної 
станції. Колективом станції досягнуто найвищий врожай озимої пшениці в Україні – 
73 ц/га. У районі працюють чотири промислові підприємства.  

Ґрунти: чорнозем звичайний, чорнозем звичайний орний (табл. 2.14).  
Синельниківський район – один із найбільших у Дніпропетровській 

області – займає площу 164,7 тис. га. Це, переважно, степова рівнина, одноманітність 
якої порушується сухими балками, кряжами та ярами. Район займає лівобережжя 
Дніпровської дуги. Чисельність населення станом на 01.02.2014 складала 39,4 тис. осіб.  

У 1923 р. згідно з новим адміністративно-територіальним поділом 
Катеринославська губернія була реорганізована на сім округів. Серед 12 районів, які 
увійшли до утвореного Павлоградського, був і Синельниківський (Історія міст…, 1969). 

Синельниківщина – аграрний район. Господарства району спеціалізуються у 
зерновому і м’ясо-молочному напрямках з виробництвом технічних культур. На 
території району працює понад 70 господарств. 

Ґрунт: чорнозем звичайний, чорнозем звичайний орний  (табл. 2.15, 2.16). 
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Таблиця 2.14 
 

Чорнозем звичайний середньогумусний потужний важкосуглинистий  
на легкоглинистому лесі.  

Степ Південний, Лівобережно-Дніпровська агроґрунтова провінція  
(П’ятихатський район, Ерастівське степове поле) 

Генетичний 
 горизонт, см H (0–40) Hpk  

(40–62) 
Phk  

(62–84) 
P(h)k  

(84–100) Pk (100–210) 

Глибина 
визначень, см 0–10 20–30 45–55 65–75 85–95 120–130 150–160 

Фізичні властивості 
Об’ємна вага, 

г/см3 1,02 1,28 1,34 1,41 1,40 1,42 – 

Питома вага 2,67 2,69 2,70 2,73 2,72 2,72 – 
Порозність, % 

від обсягу 61,0 52,4 50,4 48,4 48,5 47,8 – 

Водні властивості 
Максимальна 

гігроскопічність 8,7 9,5 9,3 8,7 8,8 9,8 9,9 

Вологість 
в’янення 11,6 12,7 12,4 11,7 11,8 13,1 13,3 

Польова 
вологоємність 27,1 26,9 25,9 23,7 24,2 22,9 22,7 

Гранулометричний склад 
< 0,001 36,4 37,0 37,2 37,9 34,6 – 34,8 
< 0,01 53,6 56,5 58,9 56,6 65,0 – 67,1 
 
 

   Таблиця 2.15 
 

Чорнозем звичайний середньогумусний важкосуглинистий  
на лесоподібній легкій глині.  

Степ Південний, Лівобережно-Дніпровська агроґрунтова провінція  
(Синельниківський район, с. Водяне) 

Генетичний  
горизонт, см H (0–44) Hp (44–60) Phk (60–78) PK (78–150) 

Глибина визначень, см 0–10 25–30 50–55 65–75 140–150 
Фізичні властивості 

Об’ємна вага, г/см3 0,98 1,34 1,48 1,48 1,50 
Питома вага 2,62 2,67 2,68 2,71 2,74 

Порозність, %  62,6 49,6 44,7 45,3 45,2 
Водні властивості 

Максимальна 
гігроскопічність 8,4 8,5 8,1 7,4 6,5 

Польова 
вологоємність 30,0 27,7 - - - 

Гранулометричний склад 
< 0,001 38,1 38,4 39,2 39,3 41,7 
< 0,01 57,0 59,3 59,8 59,4 66,7 
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Таблиця 2.16 
 

Чорнозем звичайний малогумусний середньосуглинистий  
на середньосуглинистому лесі.  

Степ Південний, Лівобережно-Дніпровська агроґрунтова провінція  
(Синельниківський район, с. Дібровка) 

Генетичний  
горизонт, см H (0–42) Hp (42–68) Phk (68–87) Pk (87–150) 

Глибина визначень, см 0–10 30–35 35–60 75–80 140–150 
Фізичні властивості 

Об’ємна вага, г/см3 1,12 1,17 1,26 1,40 1,35 
Питома вага 2,64 2,65 2,66 2,67 2,69 

Порозність, %  57,6 55,6 52,6 47,6 49,8 
Водні властивості 

Максимальна 
гігроскопічність 4,8 5,0 5,2 4,8 4,5 

Вологість в’янення 6,5 6,7 6,9 6,4 6,0 
Польова 

вологоємність 27,2 22,0 19,1 19,2 19,2 

Гранулометричний склад 
< 0,001 20,5 24,4 21,6 22,3 22,8 
< 0,01 32,4 31,6 34,0 36,1 43,9 

 
Солонянський район має територію 173,2 тис. га. Тут протікають річки 

Дніпро, Грушівка, Сура, Мокра Сура, Камишувата, Солоненька та інші малі річки. З 
корисних копалин є родовища силікатних нікелевих руд, будматеріалів  та бурого 
вугілля. Основною галуззю в районі є сільськогосподарське виробництво.  

Солонянський район був створений у 1923 р. До XVIII ст. території південних 
областей України населяли вільні скіфи. Навколо Запоріжжя знаходилися землі 
запорозьких козаків, центр яких розміщувався на острові Хортиця. Це були перші 
демократичні поселення (Історія міст…, 1969;  Мицик, 1997).  

Проти села Микільське-на-Дніпрі був найстрашніший з дев’яти дніпровських 
порогів – «Ненаситець». Його довжина була 499 м, а висота падіння води – 4,78 м. 
Вище нього знаходився могильник епохи неоліту. На цьому місці в 972 р. загинув у 
нерівному бою з печенігами київський князь Святослав Ігорович. Поблизу 
с. Любимівка магніторозвідкою було виявлено кілька поселень гончарів з печами для 
обпалювання  посуду (VII ст. н. е.). 

Ґрунти: лучні, чорнозем звичайний. 
Софіївський район розташований у південно-західній частині 

Дніпропетровської області на річці Кам’янці. На території району знаходяться дві 
залізничні станції: Девладове та Лошкарівка та розташовані автошляхи 
Дніпропетровськ – Кривий Ріг, П’ятихатки – Апостолове – Нікополь.  

Територія району займає південно-східну частину Придніпровської височини і 
становить 136,4 тис. га, з яких 87 % зайнято сільськогосподарськими угіддями. На 
території району протікають річки Саксагань, Базавлук, Кам’янка, Жовтенька, які 
впадають у Дніпро. Основне джерело водопостачання – ставки. Існують відомості про 
наявність у районі родовища вапна, червоної глини, річкового піску, граніту. 

У 1793 р. на річці Кам’янці виникло село Софіївка, поселенці якого були 
військові. Поповнення новими мешканцями відбувалося за рахунок козаків і 
переселенців з Правобережної України та Центральної Росії. З 1923 р. було утворено 
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Софіївський район з центром у селі Софіївка (з 1957 р. – селище міського типу). 
У XIX–XX ст. землі, що тепер відносяться до Софіївського району, традиційно 
використовувались для сільськогосподарського виробництва. У XIX ст. почали 
працювати переробні господарства.  

В економіці району провідне місце займає сільське господарство. 
Сільськогосподарські угіддя становлять 121,2 тис. га, з них орної землі – 106,9 тис. га, 
під пасовищами – 3 тис. га, багаторічними насадженнями – 1,3 тис. га. Зрошуваних 
земель в районі 8,6 тис. га. Основною галуззю сільського господарства є рослинництво, 
меншу питому вагу мають тваринництво, садівництво, птахівництво, рибництво, 
овочівництво. На території району діють більше 70 агроформувань. 

На території району знаходяться п’ять підприємств з виготовлення промислової 
продукції. Основні галузі – легка промисловість, харчова промисловість, 
борошномельна й комбікормова промисловість та інші галузі.  

Ґрунти: чорнозем звичайний, чорнозем звичайний орний, лучні ґрунти. 
Томаківський район (районний центр – селище міського типу Томаківка) 

знаходиться на правому березі Дніпра (Каховське водосховище) у південній частині 
Дніпропетровської області. Загальна площа району складає 119,1 тис. га. У ньому 
проживає близько 27,3 тис. осіб.  

Томаківка – старовинне запорізьке займище, розташоване на місці злиття двох 
річок – Томаківки і Кисличуватої. Колись це був один з островів Дніпра Томаківка, на 
якому у 1540 р. була заснована Томаківська Січ (столиця козацтва). Заснування 
поселення Томаківка датується 1552 роком. У 1777 р. Томаківка стала державною 
слободою. За рішенням уряду Томаківка, яка раніше входила до складу 
Катеринославського повіту, стає районним центром новоствореного Запорізького 
округу. З 1956  р. Томаківка – селище міського типу. У 1963 р. Томаківський район 
приєднано до Нікопольського, а в 1965 р. знову відокремлено в самостійний район у 
складі Дніпропетровської області (Історія міст…, 1969). 

Значне місце в економіці району займає сільське господарство, що 
спеціалізується на виробництві зерна, м’яса, молока, яєць, вирощуванні технічних та 
овочевих культур. Сільськогосподарські угіддя становлять 94,7 тис. га, з них орної 
землі – 84,2 тис. га, під пасовищами – 9,3 тис. га, багаторічними насадженнями –  
1,1 тис. га. У структурі посівних площ пріоритетне місце належить озимій пшениці –  
44 %. У районі  працюють 34 агроформування та 113 фермерських господарств,   
6 промислових підприємств. Провідним підприємством є ВАТ «Томаківський 
маслозавод», питома вага якого у загальному обсязі промислової продукції становить 
65,5 %. 

Ґрунти: чорнозем звичайний, чорнозем звичайний орний та ін.  
Царичанський район (районний центр – смт Царичанка) знаходиться у 

північно-західній частині Дніпропетровської області, на берегах мальовничої річки 
Оріль. Загальна площа району становить 90,3 тис. га. 

За часів Київської Русі територія району була у складі Переяславського 
князівства, а у ХIV ст. входила до складу Литовської держави. З ХVII ст. 
Приорільський край входив до складу Гетьманщини та земель Війська Запорізького 
низового. Саме в цей час територія сучасного Царичанського району почала активно 
заселятись. Першими виникли приорільські містечка: Царичанка (1604 р.) та 
Китайгород (1667 р.). Царичанський район, як адміністративно-територіальна одиниця, 
утворений в 1923 р. у складі Полтавської губернії. З 1932  р. його територія входить до 
складу Дніпропетровської області (Історія міст…, 1969). 

Економічну основу району складає сільськогосподарське виробництво з 
основними напрямками – рослинництво і тваринництво. Загальна площа сільгоспугідь 
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– 73,1 тис. га, орної землі – 37,3 тис. га.  У районі працюють 6 промислових та 
переробних підприємств.  

Ґрунти: чорнозем звичайний, чорнозем звичайний орний, лучні, лучно-лісові 
ґрунти. 

Широківський район розташований у південно-західній частині 
Дніпропетровської області. Площа району складає 123,9 тис. га. Тут проживає 28,7 тис. 
мешканців. Територія району – одноманітна, злегка хвиляста степова рівнина з 
неглибокими долинами степових річок і слабким розвитком ярів та балок. Район 
розташовано на жорсткій кристалічній платформі, яка має складну геологічну будову і 
містить пісковики й кварцити, сланці, залізні роговики, залізні руди. До селища Шестірня 
простягається Високопільське родовище бокситів, залізоалюмінієва руда яких містить 38 % 
Алюмінію та 33 % Феруму. На берегах річки Інгулець, яка протікає по землях 
Широківщини, багато джерел, воду з яких використовують для пиття. 

Як адміністративно-територіальна одиниця, район формувався упродовж 
тривалого часу. У 1775 р. землі Широківщини були приєднані до Новоросійської 
губернії. До 1965  р. підпорядкування району неодноразово змінювалось (Мицик, 1997). 
Територія району була заселена з глибокої давнини, про що свідчать археологічні 
знахідки, виявлені під час розкопок могил, яких на території Широківщини понад 90.  

Широківський район – район сільськогосподарського виробництва. Тут створено 
39 агроформувань, які мають в обробці 81,1 тис. га ріллі. Значну вагу у 
сільськогосподарському виробництві району має рослинництво та тваринництво, а 
також переробка сільськогосподарської продукції.  

Територія району перебуває під значним впливом техногенної діяльності 
Кривбасу. Тут розміщено чотири діючих кар’єри м. Кривий Ріг.  

Ґрунти: чорнозем звичайний.  
Юр’ївський район знаходиться на сході Дніпропетровської області. У 

південно-східній частині району проходить залізнична магістраль Синельникове – 
Павлоград – Лозова – Харків. Район займає територію 90,2 тис. га. Чисельність 
населення  на 2014 р. складала 14,2 тис. чол. 

Містечко Юр’ївка було засноване на місці козацького селища Мала Тернівка у 
1777 р. губернаторським товаришем Георгієм Горсевановим. Юр’ївський район 
утворено в 1991 р. шляхом виділення з Павлоградського району. Площа сільгоспугідь 
району складає 79,6 тис. га, у тому числі рілля – 65 тис. га. Сільськогосподарські 
підприємства району, яких  92, мають зерновий та м’ясо-молочний напрямки. 

Ґрунти: чорнозем звичайний. 

2.2.  Природно-заповідний фонд області 

В Україні, залежно від розмірів, ступеню цінності природних компонентів, 
бажаного оптимального режиму управління, особливостей формування території, 
затверджено 11 категорій природно-заповідного фонду (ПЗФ) (Природоохоронні 
території…, 1983; Природно-заповідний…, 2010): національні природні парки; 
біосферні заповідники; природні заповідники; регіональні ландшафтні парки; 
заказники; пам’ятки природи; заповідні урочища; дендропарки; ботанічні сади; 
зоопарки; парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва. На Дніпропетровщині з 11-ти 
категорій ПЗФ представлено 8. Дотепер відсутні біосферні заповідники та національні 
парки (Заповідна природа, 2000; Збереження і моніторинг, 2000; Оксамитний, Обухова, 
2009). 
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Станом на початок грудня 2010 р. в регіоні існує 139 об’єктів природно-
заповідного фонду загальною площею 57046,2 га (1,7 % від площі Дніпропетровської 
області). Частка ПЗФ загальнодержавного значення (30 об’єктів) складає 53,2 % 
(30347,7 га). На території області розташований Дніпровсько-Орільський заповідник 
(3766,2 га), Регіональний ландшафтний парк Дніпровські ліси (4437,5 га), а також 
Регіональний ландшафтний парк Придніпровський з площею 4917,9 га 

На території Дніпропетровської області розташовані 33 ландшафтні заказники 
(14 – загальнодержавного і 19 – місцевого значення). Ландшафтні заказники 
загальнодержавного значення: Балка Північна Червона, Кільченський, Комарівщина, 
Бакаї, Приорільський, Вишневський, Солоний лиман, Інгулецький степ, 
Преображенський, Кам’янський, Богданівський, Петропавлівські  та Дебальцевські 
лимани, Мар’їн гай. Ландшафтні заказники місцевого значення: Балка Північна 
Червона; Балка Кирпична; Отченашкові наділи; Старовишневецький та інші. 

Загальна площа ландшафтних заказників області складає 33159,9 га, в тому числі 
22244,5 га займають загальнодержавні, 10915,4 га – місцеві ландшафтні заказники.  На 
території Дніпропетровщини існує 8 лісових заказників, загальна площа яких 3977 га, в 
тому числі 5 лісових заказників загальнодержавного значення, площа яких складає 
2956 га, та три – місцевого значення, на  1021 га. Лісові заказники загальнодержавного 
значення: Дібрівський, Велика Западня, Грушеватський, Урочище «Яцево», 
Комісарівський; місцевого   –  Балка Парна, Андріївський ліс, Новопавлівський. 

На території Дніпропетровської області існує 15 ботанічних заказників 
загальною площею 1211 га, в тому числі два заказники загальнодержавного значення 
(усього 332 га), і 13 – місцевого (879 га). Призначення – охорона фрагментів степових, 
лучних та байрачно-лісових фітоценозів. Ботанічні заказники загальнодержавного 
значення: Балка Бандрука та Грабівський. Ботанічні заказники місцевого значення: 
Балка Сад, Урочище Балка Яранська, Урочище балка Глибока, Урочище Балка Дурна, 
Урочище Балка Климова, Урочище Балка Гостра, Балка Павлівська та інші 
(Природоохоронні території…, 1983; Червона книга…, 2010). 

На території області існує 5 орнітологічних заказників на загальній площі 
892,0 га, два з них – загальнодержавного значення (площа 748 га), і три – місцевого 
значення (144,0 га). «Заплава р. Самара» і «Заплава р. Базавлук» нині включені до 
складу великих загальнодержавних ландшафтних заказників («Петропавлівські 
лимани» та «Кам’янський прибережно-річковий комплекс»). Орнітологічні заказники 
загальнодержавного значення: Булахівський лиман і Волошанська дача. Орнітологічні 
заказники місцевого значення: Василівська колонія сірих чапель, Заплава р. Самара, 
Заплава р. Базавлук. На території області існує чотири ентомологічних заказники 
місцевого значення (загальна площа  462,1 га). Це заказники: Новостепанівський, 
Покровський, Топчинський і Шандрівський (Природоохоронні території…1983).  

На Дніпропетровщині існує два іхтіологічних заказники – Балка Ворона та Балка 
Велика Осокорівка, розташовані в порожистій частині Дніпра. Акваторії заказників 
характеризуються високим видовим багатством риб, наявністю видів із Червоної книги 
України та міжнародних червоних списків. Є також загальнозоологічний заказник 
«Новоселівський лиман» та гідрологічний заказник «Озеро Довге».  

Важливою категорією природно-заповідного фонду є пам’ятки природи – 
найвидатніші унікальні об’єкти живої або неживої природи, які відзначаються 
найбільшою цінністю та потребують охорони. На території Дніпропетровської області 
існує 52 пам’ятки природи на площі 424,9 га, в тому числі 3 пам’ятки 
загальнодержавного значення (загальна площа 148 га) – «Урочище Лелія», «Урочище 
Паськове», «Скелі МОДРу», і 49 пам’яток природи місцевого значення (площа 
276,9 га).  
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ЕЕККООЛЛООГГОО--ССУУББССТТААННТТИИВВННАА 
ККЛЛААССИИФФІІККААЦЦІІЯЯ  ҐҐРРУУННТТООВВООГГОО  ППООККРРИИВВУУ,,  
ООССООББЛЛИИВВООССТТІІ  ТТАА  ССТТРРУУККТТУУРРАА  
ЗЗЕЕММЕЕЛЛЬЬННООГГОО  ФФООННДДУУ  
ДДННІІППРРООППЕЕТТРРООВВССЬЬККООЇЇ ООББЛЛААССТТІІ 

 
 

 

3.1. Еколого-субстантивна класифікація ґрунтового покриву 

Згідно з генетичною еколого-субстантивною класифікацією ґрунтів України (УК, 
2005), класифікацією ґрунтів Росії (РК, 2000) та легендою ґрунтової карти світу ФАО-
ЮНЕСКО (1997) основні ґрунти Дніпропетровської області належать до типу чорноземи 
звичайні, чорноземи південні, чорноземно-лучні, лучно-болотні, алювіально-лучні, 
дернові ґрунти та рекультиземи (Бондарчук, 1949; Черняк, Глухохід, 1969; Родючість 
ґрунтів…, 1992; Полупан, Соловей, 2005, Екологічний паспорт…, 2014). 

За даними А. П. Травлєєва (1972) та Стадніченка В. Г. (1960) на території 
області, окрім перелічених вище ґрунтів, існують чорноземи звичайні лісопокращені та 
чорноземи лісові. 38 % ґрунтів Дніпропетровщини розорані. Кожний тип ґрунту 
України характеризується певним якісним складом генетичних горизонтів і 
визначеними параметрами інтенсивності профільного гумусонакопичення через 
відносні показники: КПНГ (коефіцієнт профільного накопичення гумусу), КВАГ 
(коефіцієнт відносної акумуляції гумусу) в шарі ґрунту 0–30 см та ГТКV-IX (кліматичні 
показники). 

На території Дніпропетровської області протікає велика кількість річок, 
більшість з яких мають добре розвинені річкові долини. Частина з них, яка заливається 
поверхневими водами, – заплавні. Головною особливістю ґрунтоутворення у заплавах 
річок є розвиток заплавних та алювіальних процесів, які нівелюють зональні 
особливості ґрунтоутворення. Заплава поділяється на прируслову, центральну і 
притерасну частину, де існують лучно-лісові, болотні, болотно-лісові, дерново-борові 
ґрунти (Бельгард, 1950, 1971; Чугай, 1973; Травлеев, 1972, 1988; Белова, 1999). 

Ґрунтовий покрив у межах Дніпропетровщини у просторовому відношенні має 
поступовий (континуальний) характер розвитку ґрунтових тіл і характеризується 
відсутністю дискретних (обмежених) їх індивідуумів із чіткими природними межами. 
Це організований у просторі та часі єдиний функціональний комплекс з різними 
рівнями організації. Кожний рівень характеризується специфічними ознаками 
взаємозв’язку між кількісними показниками ґрунтових властивостей та параметрами 
природних і антропогенних факторів їх формування. 

Територія Дніпропетровської області належить до степової північної ґрунтово-
екологічної зони, підзони степової північно-центральної, помірно посушливої 
(Екологічний атлас…, 1995). ГТКV-IX = (0,76–0,82); гідротермічні умови (провінціальні 
характеристики): період травень–липень недостатньо зволожений; серпень–вересень – 
засушливий; кількість опадів за період листопад–березень складає 120–140 мм. Фація – 
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зимово-помірно-холодна, засвоєння опадів холодного періоду – 58 % (Грицан, 2000; 
Грицан, Зверковский, 2002; Горб, Дук, 2006). Назва зони – степова, підзон: 

1. степова північно-центральна, помірно засушлива. Тип ґрунту – чорнозем 
звичайний. 

2. степова південно-центральна засушлива. Тип ґрунту – чорнозем південний 
(Назаренко, Польчина, 2004). 

Аналітична характеристика чорноземів підзон надана у розділі 2. 

3.2. Зонально-регіональні особливості ґрунтів області 

Дніпропетровська область має настільки значне різноманіття екологічних умов 
(Екологічний атлас…, 1995), що на її території сформувалося 277 ґрунтових різновидів, 
які відрізняються за складом, фізичними та біологічними властивостями, і, відповідно, 
потребують індивідуальних підходів до їх вивчення, освоєння та використання  
(Вернандер, 1966; Географія України, 2000). Ґрунти області розподіляються згідно з 
законами горизонтальної (широтної) та вертикальної (висотної) зональності. При 
переміщенні з півночі на південь області чорноземи звичайні малогумусні переходять у 
чорноземи південні гумусні та малогумусні (рис. 3.1).  

Чорноземи змінюються не лише з півночі на південь, а  і з заходу на схід, 
відповідно до фаціальних особливостей клімату, які проявляються у гумусовому та 
сольовому профілях. Із заходу на схід зростає вміст конкреційних форм карбонатів, 
зменшується потужність гумусового профілю з одночасним збільшенням кількості 
гумусу у верхньому горизонті. 

На даний час використовується таке розділення чорноземів на підтипи: 
опідзолені, вилуговані, типові, звичайні та південні (Докучаев, 1936; Зонн, Травлеев, 
1989; Добровольский, 2004; Полупан, Соловей, 2005; Екологічний паспорт…, 2014). У 
підтипах чорноземи поділяють на роди: 

Звичайні – виділяються в усіх підтипах, ознаки та властивості відповідають 
основним характеристикам підтипу. 

Слабко диференційовані – розвинені на легких супіщаних та піщаних породах, 
характеризуються неясними межами генетичних горизонтів та нетипово вираженими 
морфологічними ознаками.  

Глибокоскипаючі – скипають на більшій глибині, ніж звичайні чорноземи, у 
зв’язку з більш вираженим промивним режимом та за рахунок легкого 
гранулометричного складу або умов рельєфу. Виділяються серед типових, звичайних та 
південних чорноземів.  

Найбільш поширеною генетичною групою ґрунтів Дніпропетровщини є 
чорноземи звичайні, які займають усі елементи вододілів та прилеглих до них схилів 
(Фридланд, 1976; Неструев, 1977; Барг, 1997; Белова, 1999; Полупан, Соловей, 2005; 
Пространственная агроекологія…, 2013 та ін.). Вони сформувалися на лесах та 
лесоподібних суглинках під різнотравно-кострицево-ковиловою рослинністю за умов 
посушливого клімату та глибокого залягання ґрунтових вод (рис. 2). Їх потужність  
становить 60–80 см. Уміст гумусу у верхньому шарі змінюється від 4,5 до 6,5 %. 
Зволоження цих ґрунтів відбувається за рахунок атмосферних опадів, без участі 
ґрунтових вод. Механічний склад ґрунтів змінюється у бік збільшення важкості при 
віддаленні від Дніпра. Профіль чорнозему звичайного поділяється на чотири горизонти, 
що поступово змінюють один одного: верхній гумусовий або перегнійно-
акумулятивний (Н), верхній перехідний (Нр), нижній перехідний (Phk) та 
ґрунтоутворююча материнська порода (Pk).  
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Чорноземи звичайні – високородючі ґрунти, що мають великі запаси поживних 

речовин і гумусу. За кількістю гумусу ґрунти поділяють на середньогумусні (більше 
6 % гумусу), малогумусні (4–6 %) та слабогумусні (менше 4 % гумусу).  

За вмістом поживних речовин чорноземи звичайні належать до ґрунтів високо- та 
середньозабезпечених. Середня зволоженість ґрунтів у степовій зоні зумовлює 
забезпеченість поглинального комплексу чорнозему кальцієм та магнієм. З цим 
пов’язана нейтральна або слабколужна реакція ґрунтового розчину. Значний уміст 
кальцію та магнію, періодичне зволоження і висихання ґрунту сприяють коагуляції 
органічних та мінеральних колоїдів та утворенню водостійкої структури – таким 
чином, чорноземи мають сприятливі фізичні властивості. 

Чорноземи південні розповсюджені у південних районах області, відрізняються 
зменшеним гумусовим (30–35 см) та перехідним (55–60 см) горизонтами. Карбонати 
з’являються на глибині 70–80, а гіпс – 150–220 см. Чорноземи південні містять у 
середньому 3,9 % гумусу, що обумовлює їх більш світле забарвлення, порівняно з 
чорноземами звичайними. Чорноземи південні мають меншу водоміцність структурних 
агрегатів та менш сприятливий поживний режим (менша насиченість кальцієм, більша 
– магнієм), помітне ущільнення у горизонті Нр, меншу глибину просякання.  

Якість чорноземів погіршується внаслідок діяльності людини. Постійна оранка 
ґрунту призвела до зменшення запасів гумусу та поживних речовин (зокрема азоту та 
фосфору), погіршення водно-фізичних властивостей ґрунтів (порушилася структурність 
орного шару, з’явилася злитість) (Бекаревич, Левищина, 1966; Олег, 1996; Дуднікова, 
Пушкін, 2007).  

Цінність чорноземів, як звичайних, так і південних, істотно знижується у зв’язку з 
поширенням у Дніпропетровській області ерозійних процесів, які охопили 37,8 % території 
(Екологічний атлас…, 1995; Швець, Приходченко, 1997; Географія України, 2000). 

На невеликих ділянках серед чорноземних та каштанових ґрунтів, на терасах 
річок, прибережних територіях поширені солончаки. Вони не мають властивого для 
більшості ґрунтів поділу на горизонти.  

В Україні переважають содові та хлоридно-сульфатні солончаки (Полупан, 1979; 
Полупан, Соловей, 2005). Окремими плямами серед лучно-чорноземних, темно-
каштанових та каштанових ґрунтів у лісостеповій та степовій зонах поширені солонці, 
особливістю яких є щільний солонцюватий горизонт, який значно погіршує фізичні 
властивості ґрунтів (Ковда, 1981; Пащенко, 1989; Ландшафтна екологія…, 2013). 

Лучно-чорноземні та лучні ґрунти формуються в умовах ґрунтового зволоження і 
характеризуються збільшеною (порівняно з повнопрофільними чорноземами) глибиною 
гумусованих горизонтів (100 см і більше), високими показниками запасів гумусу та 
поживних речовин, сприятливими водними та повітряними властивостями. Формуються ці 
ґрунти на знижених елементах рельєфу за глибини залягання ґрунтових вод від 4 до 6 м. 

Лучно-болотні та болотні ґрунти також поширені у знижених місцях мікро- та 
мезорельєфу. Майже протягом усього року ці ґрунти зволожені, тому ґрунтовий 
профіль має ознаки оглеєння.  Біля заплавних річок та у зниженнях значні площі 
займають лучні та дернові ґрунти. Такі ґрунти утворюються під лучною рослинністю у 
разі неглибокого залягання ґрунтових вод. Уміст гумусу у верхньому горизонті лучних 
ґрунтів становить 3–6 %, вони багаті на поживні речовини. Кожен тип ґрунту 
Дніпропетровщини має свої різновиди, обумовлені особливостями материнської 
породи, клімату, рослинного покриву та інших факторів ґрунтоутворення (Бекаревич, 
Левищина, 1966; Бельгард, 1971; Травлеев, 1972; Белова, 1999). Значну роль відіграє 
антропогенний вплив на ґрунти області, наслідком якого є зменшення родючості 
чорноземів. Усі вищеописані типи ґрунтів можуть мати різний ступінь забруднення. 



Біологічне різноманіття України. Дніпропетровська область. Ґрунти. Метали у ґрунтах. 

 
 
 

35 

 
3.3. Структура земельного фонду 
 

Більше 80 % загальної площі Дніпропетровської області займають чорноземи 
різних типів (Бекаревич, Левищина, 1966; Екологічний паспорт…, 2014). При 
переміщенні з півночі на південь області чорноземи звичайні малогумусні потужні 
переходять спочатку в середньопотужні, потім у малопотужні, останні – в чорноземи 
південні. У цьому ж напрямку зменшується кількість опадів (Грицан, 2000; Грицан, 
Зверковский, 2002; Горб, Дук, 2006).  

Найбільш поширеною групою ґрунтів Дніпропетровщини (48,3 % від загальної 
земельної площі) є чорноземи звичайні, які займають широкі виположені плато та 
прилеглі до них схили в північній, центральній і частково південній областях, 
утворюючи на великих масивах відносно однорідний ґрунтовий покрив (Бекаревич, 
1966; Белова, 1997; Белова, Травлеев, 1999; Полупан, Соловей, 2007).  

Чорноземи сформувалися під різнотравно-кострицево-ковиловою рослинністю в 
умовах безперервного (південна та центральна частини) та періодично промивного 
водного режиму (у північній частині області, а також на зрошуваних землях).  

На еродовані ґрунти, розташовані на схилах, припадає 36,6 %. На решті території 
області (15,1 %) поширені лучні чорноземи, чорноземно-лучні, лучні, лучно-болотні, 
засолені, солонцюваті, осолоділі, а також дернові ґрунти, солончаки та солонці 
(Пространственная агроекологія…, 2013). Ці генетичні групи ґрунтів займають ділянки 
з додатковим зволоженням за рахунок ґрунтових вод або атмосферних опадів. У балках 
під лісами байраків формуються чорноземи лісові (Бельгард, 1950, 1971; Травлеев, 
1972; Белова, 1999).  

Природний ґрунтовий покрив на території Дніпропетровщини зберігся лише в 
місцях, що не зазнавали впливу антропогенної діяльності: під природними лісами і на 
непридатних для господарської діяльності землях – схилах ярів, ділянках заплави, в 
тальвегах балок (Екологічний атлас…, 1995; Барг, 1997; Белова, 1997). Під штучними 
лісами плакору формуються чорноземи лісопокращені (Бельгард, 1950; Стадниченко, 
1960; Бекаревич, Левищина, 1966; Травлеев, Травлеев, 1988).  

Міські ґрунти складаються із пилувато-гумусового субстрату різної потужності з 
домішками побутового та будівельного сміття, іноді можуть бути покриті 
непроникними матеріалами (бетонними плитами, фундаментом, комунікаціями). Їх 
особливістю є відсутність чітко виражених ґрунтових горизонтів, мозаїчний характер 
забарвлення, підвищена щільність, знижена пористість, відсутність рослинності 
(Строганова, 1992, 1998; Мирзак, 2002; Медведєва, 2004; Карпачевский, 2005; 
Клименко, 2007;). Таке різноманіття ґрунтів є результатом дії природних та 
антропогенних факторів. 
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УУММООВВИИ ФФООРРММУУВВААННННЯЯ ҐҐРРУУННТТООВВООГГОО 
РРІІЗЗННООММААННІІТТТТЯЯ  ДДННІІППРРООППЕЕТТРРООВВССЬЬККООЇЇ  
ООББЛЛААССТТІІ  ТТАА  ЇЇХХ  ВВППЛЛИИВВ  ННАА  ООССООББЛЛИИВВООССТТІІ
ҐҐРРУУННТТІІВВ..  УУММІІССТТ  ТТАА  РРООЗЗППООДДІІЛЛ  ММЕЕТТААЛЛІІВВ  
УУ  ҐҐРРУУННТТААХХ  

 
 

 

4.1. Кліматичні умови як фактор формування ґрунтів та їх 
географічного поширення 

Клімат – один із найважливіших факторів ґрунтоутворення, який визначається 
космічними чинниками (кількістю енергії, яка отримана земною поверхнею від Сонця) 
(Вісоцкий, 1960; Димо, 1968; Будько, 1977; Вронский, 1996; Білявський, Фурдуй, 2006; 
Заверуха, Серебряков, 2013). Клімат визначає енергетичний та гідротермічний режим 
ґрунту та істотно впливає на інші фактори ґрунтоутворення (рослинність, живі 
організми, ґрунтоутворюючу породу, рельєф тощо) (Горб, Дук, 2006). Клімат формує 
тепловий і водний режим ґрунту, які впливають на характер та інтенсивність усіх 
фізичних, хімічних і біологічних процесів у ґрунтах (Вильямс, 1947; Полынов, 1956; 
Волобуев, 1963; Почвоведение, 1969; Травлеев, 1972; Перельман, 1989; Грицан, 2000; 
Грицан, Зверковский, 2002; Воскресенская, Скочилова, 2005) . 

Процеси фізичного розпаду гірських порід, інтенсивність хімічних реакцій, 
концентрація ґрунтового розчину, співвідношення твердої та рідкої фаз ґрунту, 
розчинність газів регулюються температурою ґрунту (Прасолов, 1978; Генсірук, 1992). 
Біохімічна діяльність бактерій, швидкість розкладання органічних залишків, 
життєдіяльність організмів також пов’язані з температурними умовами. 

Тепловий режим ґрунту визначається переважно радіаційним балансом, який 
залежить від співвідношення енергії сонячної радіації, поглиненої ґрунтом, і теплового 
випромінювання. На тепловий режим впливають також екзо- та ендотермічні реакції 
(відбуваються у ґрунті в ході процесів хімічного, фізико-хімічного та біохімічного 
характеру), внутрішня теплова енергія Землі. Проте два останні фактори чинять 
незначний вплив на термічний режим ґрунту. Кількість тепла, що приходить з середини 
земної кулі до поверхні ґрунту, становить усього 55 Ккал/см2 на рік (Димо, 1968; Зонн, 
Травлеев, 1989; Белова, Травлеев, 1999; Заверуха, Серебряков, 2013). 

Радіаційний баланс змінюється залежно від широти місцевості та пори року 
(Алёхин, 1950; Вронский, 1996; Воронов, Дроздов, 1999). У тундрі він дорівнює 20, у 
південній тайзі – 30–40, у чорноземній зоні – 30–50, а у тропіках перевищує  
75 Ккал/см2 на рік. 

Радіаційний баланс і подальше перетворення тепла, що надійшло до ґрунту, 
пов’язані з тепловими властивостями самого ґрунту: теплоємністю та 
теплопровідністю. Однак, найбільш значні зміни у тепловому режими ґрунтів 
визначаються відмінностями загальнокліматичних умов. 
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Найчастіше тепловий режим пов’язують з температурним режимом ґрунту. 
Температурний режим графічно зображується у вигляді системи термоізоплет – 
кривих, що поєднують точки однакових температур. Температурний режим ґрунту 
наближається до температурного режиму приземного шару атмосфери, але за 
показниками відстає від нього. Тепловий режим визначає широтну закономірність 
розповсюдження ґрунтів і пов’язаний з енергетикою ґрунтоутворення (Будько, 1977; 
Протасова, Щербакова, 1992; Экологические основы…, 1998; Грицан, Зверковский, 
2002; Назаренко, Польчина.., 2004). 

Ґрунт являє собою відкриту гетерогенну і багатофазну термодинамічну систему. 
Надходження енергії до такої системи під час ґрунтоутворення відбувається двома 
шляхами: в процесі теплообміну та в процесі біохімічного обміну в ландшафтах 
(Добровольский, Трофимов, 1996; Клименко, Прищепа…, 2006). 

Співвідношення кількості енергії, яка надходить до ґрунту в тепловій формі та 
розповсюджується на перебіг ґрунтоутворюючого процесу в ході розвитку ґрунту з 
материнської породи та її подальшої еволюції, було вивчено В. Р. Волобуєвим (1963) і 
названо «енергетичним балансом ґрунтоутворення». 

Енергетичний баланс за В. Р. Волобуєвим має вираз: 

Q = ω1 + ω2 + b1 + b2 + i1 + i2 + g + c, 

де Q – кількість енергії, що витрачається на утворення ґрунтового покриву (в 
основному сонячна радіація); ω1 – енергія, яка витрачається на фізичне руйнування 
материнських порід; ω2 – енергія хімічного розкладу мінералів ґрунтоутворюючих 
порід в процесі вивітрювання; b1 – енергія, яка акумулюється у гумусовій речовині; b2 – 
енергія, витрачена у біологічних реакціях і перетворена на органічні і мінеральні 
речовини; i1 – енергія, витрачена на випаровування з поверхні ґрунту і рослин; i2 – 
енергія, витрачена в процесі транспірації; g – витрати енергії в процесах механічної 
міграції солей і дрібнозему в ґрунті; с – енергія, що витрачається в процесі теплообміну 
в системі ґрунт–атмосфера (в річному балансі дорівнює нулю). 
 

Сумарні витрати енергії на ґрунтоутворення досить відрізняються у різноманітних 
природних зонах та широко варіюють у межах однієї зони. Наприклад, у тундрах і пустелях 
вони складають 2000–5100 кал/см2 на рік, у чорноземному степу – 15000–30000, у 
зволожених тропіках – до 70000 кал/см2 на рік (Родин, Базилевич, 1965).  

Однією з умов ґрунтоутворення є вода. В одному термічному поясі, залежно від 
умов зволоження, формуються ґрунтові типи, що істотно різняться між собою. Так, на 
рівнинних дренованих ділянках, які не піддаються перезволоженню за рахунок притоку 
ґрунтових або поверхневих вод, формуються автоморфні ґрунти; у дуже 
перезволожених місцях – гігроморфні ґрунти. Б. Б. Полинов (1956), залежно від 
розташування  відносно рельєфу, тобто від напрямку міграції твердого та рідкого стоку, 
ступеня участі ґрунтових і поверхневих вод у ґрунтоутворенні, виділив ґрунти: 
елювіальні, супераквальні та субаквальні.   

Засновник ґрунтової гідрології Г. М. Висоцький (1960) виділив чотири головних 
типи водного режиму ґрунтів: пермацидний – промивний, імпермацидний – 
непромивний, екссудаційний – випітний і водозастійний.  

Запропоновані кількісні показники – коефіцієнти кореляції, які описують 
залежність характеру ґрунтового покриву від гідротермічних умов: коефіцієнт 
зволоження (КЗ) Г. М. Висоцького. КЗ розраховують шляхом  поділу середньодобової 
суми опадів на випаровування з водної поверхні за евапорометром. Виділяють чотири 
ґрунтові зони: лісова (КЗ = 1,33); лісостепова – 1,0; степова чорноземна – 0,66; південна 
сухостепова – 0,33. У подальшому коефіцієнт зволоження був модифікований  
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М. М. Івановим і отримав назву коефіцієнта Висоцького-Іванова. Одночасно  
М. І. Будько (1977) запропонував радіаційний індекс посушливості для характеристики 
різноманітних природних зон і ґрунтів, що їм відповідають. 

4.2. Рослинність та тваринний світ і їх роль у процесах 
ґрунтоутворення 

«Жива речовина» або сукупність живих організмів за В. І. Вернадським (1934), 
незважаючи на малу її кількість, здійснює колосальну роботу, направляючи хід 
геохімічних процесів, і являє собою найголовніший фактор, що визначає формування 
ландшафтів Землі. Біологічний фактор часто виділяють як провідний (Тюрін, 1937; 
Курчева, 1973; Золотин, Ходашова, 1974; Козловская, 1985; Орлов, 1990; Смирнов, 
Кульбачко, 1995; Пахомов, 1998; Цветкова, Якуба, 2008 та ін.).  

Роль живих організмів у формуванні ґрунтів різноманітна: вони синтезують 
органічну речовину, впливають на хімічний і мінералогічний склад ґрунтів, фізичні та 
хімічні властивості, а також на тепловий та водний режими ґрунтів (Частухин, 
Николаевская, 1969; Курчева, 1973; Пахомов, 1998 та ін., Булахов, Пахомов, 2011).  
Основним джерелом органічної частини ґрунту – ґрунтового гумусу – є рослинність. 

Вміст гумусу істотно змінюється у зональних ґрунтових типах (Почвоведение 
1969; Зонн, 1983; Травлеев, Травлеев, 1988; Карпачевский, 1989; Полупан, Соловей…, 
2005). Він збільшується від тайгових підзолистих ґрунтів (2–3 %) до дерново-
підзолистих і далі до сірих лісових (4–6 %) і чорноземних (у середньому 10 %) та знову 
падає у каштанових ґрунтах сухих степів (3–4 %), у бурих напівпустельних (1–2 %) та 
сіро-бурих ґрунтах пустель (0,3–0,5 %). На цей факт звернув увагу ще В. В. Докучаєв у 
1883 році. Він писав, що закономірні зміни загального вмісту гумусу у ґрунтах 
залежать від географічних умов і приурочених до них рослинних типів. 

Закономірним також є характер розподілу гумусу за профілем різних ґрунтів 
(Ковда, 1981; Орлов, 1990). У підзолистих і сірих лісових ґрунтах близько половини 
запасу гумусу концентрується у шарі 0–20 см, а у чорноземі гумус розподіляється на 
більшу глибину. Тому у верхньому шарі (0–20 см) міститься лише близько 25–30 % 
загального запасу метрової товщі. З просуванням на південь у каштанових та бурих 
напівпустельних ґрунтах знову спостерігається дещо більша концентрація гумусу у 
шарі 0–20 см. Це пояснюється особливістю надходження рослинних решток. У лісових 
ґрунтах головним джерелом гумусових речовин є підстилка, у ґрунтах під 
трав’янистою рослинністю – рештки кореневої системи.  

Одночасно зі змінами вмісту гумусу змінюється і його якісний склад (Тюрин, 
1937; Пейве, 1961; Кононова, 1963; Дубина, 1975; Ковда, 1981). Зокрема, величина 
співвідношення C : N (показник багатства гумусу азотом), є високою у чорноземах (11–
12) і зменшується на північ у сірих лісових та підзолистих ґрунтах (8–10) і на південь у 
каштанових та сіро-бурих пустельних ґрунтах (4–5). Гумус червоноземів дуже бідний 
на азот, співвідношення C : N дорівнює 18–19. 

Основну масу гумусу складають гумінові та фульвові кислоти. Співвідношення 
цих двох груп гумусових речовин також закономірно змінюється. Так співвідношення 
вуглецю гумінових кислот до вуглецю фульвових кислот CГК : CФК найбільше у 
чорноземах (близько двох). У сірих лісових і каштанових ґрунтах це значення 
наближається до одиниці, а на північ та південь від названих ґрунтів воно стає менше 
одиниці. Тобто фульвокислоти починають переважати у складі гумусу над гуміновими. 
Різниця у складі та властивостях гумусових речовин обумовлює різний їх вплив на такі 
ґрунтові процеси як вивітрювання, утворення структури, міграція речовин за профілем, 
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перетворення мінеральної маси ґрунту (Ремезов, Быкова…1959; Кононова, 1963; 
Назаренко, Польчина…, 2004; Цветкова, Якуба, 2008). 

Організми впливають на мінеральну частину ґрунту безпосередньо в процесі 
своєї життєдіяльності. Рослини, які заселяють гірські породи, вбирають елементи 
живлення вибірково не у тих співвідношеннях, в яких вони знаходяться у породі, та 
концентрують їх у верхньому ґрунтовому горизонті. Відношення вмісту елементу у 
золі рослин (lx) до вмісту його у гірській породі або ґрунті (nx) називають коефіцієнтом 
біологічного поглинання – Ах ( Перельман, 1989): 

Ах  =  lx / nx. 

Таким чином, рослини залучають мінеральні речовини у біологічний (малий) 
кругообіг, найважливішим наслідком якого є концентрування у поверхневих шарах 
елементів зольного живлення рослин і формування ґрунтів.  

Жива речовина Землі складається переважно з органічної маси рослинних 
організмів, тому характер біологічного кругообігу визначається життєдіяльністю 
зелених рослин. Для встановлення типів і кількісної характеристики біокругообігу 
використовують основні показники: біомаса (фітомаса), склад, потужність і маса 
мертвої органічної речовини, річний приріст, опад, інтенсивність розкладання 
рослинних решток, зольність (Добровольский, 2005) . 

Інтенсивність розкладання органічної речовини, яка характеризується 
відношенням маси підстилки до маси опаду зеленої частини рослин, істотно змінюється 
у різних типах рослинності (Смольянинов, Рябуха, 1971; Родин, Базилевич, 1971; 
Дубина, 1972, 1977;  Якуба, 2002; Якуба, Цветкова…, 2002;  Цветкова, 2013).  

Мінімальна інтенсивність розкладання органічної речовини характерна для 
тундр, максимальна – для вологих тропічних лісів (відношення маси підстилки до маси 
опаду зеленої частини відповідно 92 та 0,1,) (Кононова, 1963). Разом із кругообігом 
органічної речовини в процесі життєдіяльності рослинних організмів відбувається 
кругообіг хімічних елементів, вибірково затриманих рослинами з атмосфери та 
літосфери і поміщених у синтезованій органічній речовині. Накопичення та динаміка 
азоту та зольних елементів у біологічному кругообігу визначаються біологічною 
продуктивністю рослинних угруповань, відсотковим вмістом та хімічним складом золи 
рослин, які складають ценоз (Смольянинов, Рябуха,  1971;  Якуба, 2002). 

Зольність різноманітних рослинних формацій істотно змінюється залежно від 
ґрунтово-рослинних зон (Базилевич, 1955; Частухин, Николаевская, 1969). Зольний 
склад хвойних та широколистяних порід також має великі відмінності. Головним 
компонентом хвої є Кремнезем (30–45 % SiO2); у листках його близько 20 % і менше. 
Листя збагачене Кальцієм (20–35 %) та Калієм (близько 20 % K2O). У стовбурах 
хвойних порід Кальцій міститься у більшій кількості, ніж у листі, але кількість його 
поступається вмісту Кальцію у стовбурах листяних порід (Bray, Gorham, 1964).  

Відмінності у біологічному кругообігу речовин, залучених хвойними та 
широколистяними породами, яскраво ілюструються даними надходження до ґрунту 
азоту та зольних елементів у насадженнях різного складу (Ремезов, 1959; Якуба, 
Цветкова, 2006). Дані таблиці 4.1 свідчать про більш активний кругообіг речовин за 
участю широколистяних порід і вказують на більшу частку участі у кругообігу речовин 
під широколистяними лісами Кальцію, Азоту, Фосфору, а також Кремнезему та 
полуторних окислів.  

Опад широколистяних порід багатий на основи та, передусім, на Кальцій, що є 
однією з причин послаблення або відсутності підзолоутворювального процесу під 
пологом широколистяних лісів, навіть в умовах промивного режиму. 
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Зольність трав’янистої рослинності вище, ніж зольність дерев’янистої 
(Базилевич, Гребенщиков…, 1986). В. А. Ковдва (1965) відмічає, що вміст золи у 
трав’янистій рослинності закономірно зростає від вологих північних районів до 
степових і особливо до напівпустельних та пустельних. Лучна трав’яниста рослинність 
півночі характеризується переважанням сполук Кальцію і Калію за умов  значного 
вмісту Фосфору та Сірки (Ферсман; 1977). 

 Лучно-степова рослинність чорноземної зони близька за складом до лучної 
рослинності півночі з тією відмінністю, що максимум у складі золи припадає на долю 
Кремнезему, характерного для злаків. Сухостепова рослинність (різноманітні види полину, 
піретрум та ін.) часом характеризується переважанням у складі золи Натрію та Хлору. 
Неоднаковий хімічний склад рослин пояснює та обумовлює відмінності у складі зольних 
елементів, у тому числі мікроелементів, опаду основних рослинних угруповань (Бершова, 
1976). 

 

Таблиця 4.1 
 

Надходження азоту та зольних елементів до ґрунту з опадом у насадженнях 
різного складу, кг/га (Ремезов, 1959) 

Тип лісу N SiO2 
Al2O3 + 
Fe2O3 

CaO MgO K2O P2O5 SO2 

Сосняки 
чисті 7–18 3–7 3–7 11–25 2–5 2–5 1–4 2–5 

Ялинники 
чисті 2–20 11–20 1–8 20–22 4–5 5–6 4–7 2–3 

Сосняки з 
липою 19–26 10–12 4–7 26–27 5–6 6–11 4–7 7–9 

Березняки 30–34 10–12 2–5 35–67 16–20 27–32 18–21 12–14 
Осичники 31–54 39–62 8–16 93–148 14–20 27–102 8–10 6–12 
Липняки 21–66 4–13 3–7 39–122 8–23 13–39 9–28 4–13 
Дубняки 35–40 38–51 5–11 93–110 15–18 19–22 19–28 14–20 

 
Біологічна продуктивність рослинних угруповань та вміст у них зольних 

елементів і Азоту дозволяють визначити накопичення та динаміку хімічних елементів, 
у тому числі металів, які залучаються до біологічного кругообігу.    

Типи рослинності та типи біологічного кругообігу істотно пов’язані з типами 
ґрунтоутворення, так як характер ґрунтоутворюючих процесів, формування типів 
ґрунтів та ґрунтової родючості безпосередньо визначаються впливом живої речовини 
та кругообігом мінеральних речовин у системі рослина–ґрунт–рослина. Водночас самі 
рослини є продуктом клімату та ґрунту, формування якого вони обумовлюють (Алёхин, 
1950; Алексеенко, 1990; Воронов, Дроздов…, 1999).  

Рослини активно впливають не лише на хімічний, але і на мінералогічний склад 
ґрунту (Алёхин, 1950; Алексеенко, 2000). Значна частина мінералів утворюється саме в 
тканинах рослин (мінерали-фітофіти) і після їх відмирання потрапляє в ґрунт. Серед таких 
сполук чисельніші та  краще вивчені аморфний Кремнезем та оксалат Кальцію (вевеліт). У 
біогенному мінералоутворенні беруть участь не лише вищі рослини, але й тварини 
(Ходашова, 1970; Курчева, 1973; Козловская, 1985; Бригадиренко, 2006 та ін.).   

Окрім значної біохімічної та геохімічної ролі рослинність чинить вплив на 
фізичні властивості (структуру, водоміцність, питому та об’ємну вагу ґрунту і т. д.), 
тепловий та водний режими ґрунтів (Ковда, 1965; Ильин, 1991; Олег, 1999; Бессонова, 
2001; Якість ґрунтів.., 2004).  
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Встановлено тісний зв’язок певних типів ґрунтів з типами рослинних угруповань 
(Бельгард, 1950; 1971; Базилевич, Гребенщиков…, 1986; Грицан, Шпак.., 1998). Цей 
зв’язок виражається у тому, що зонам рослинності відповідають ґрунтові зони з 
переважанням ґрунтів певного зонального типу. Наприклад, на Європейській частині 
СНД окремим формаціям рослинності відповідають такі ґрунтові типи та підтипи: 

 тундра – тундрові глейові та тундрові ілювіально-гумусові ґрунти; 
 типова темнохвойна тайга – підзолисті ґрунти; 
 широколистяні ліси – сірі лісові ґрунти; 
 остепнені луки – чорноземи типові; 
 степи різнотравно-кострицево-ковилеві – чорноземи звичайні; 
 степи кострицево-ковилові – чорнозем південний; 
 сухі степи кострицево-полинові – каштанові ґрунти. 

Рослинні угруповання та окремі рослини можуть слугувати індикаторами 
властивостей ґрунтів, вмісту в них солей та окремих хімічних елементів, рівня 
ґрунтових вод. 

Співробітниками кафедри геоботаніки, ґрунтознавства та екології, Комплексної 
експедиції Дніпропетровського національного університету імені О. Гончара проведені 
широкі дослідження впливу рослинності на ґрунтовий покрив і біологічний кругообіг 
речовин у системі рослина–ґрунт–рослина (Бельгард, 1971; Белова, 1999; Цветкова, 
1992; Цветкова, Якуба, 2008 та інші). О. Л. Бельгард (1950, 1960, 1971) розкрив 
існування та відмінності в умовах зростання, структурі та особливостях біокругообігу в 
лісовому та степовому рослинних угрупованнях відносно ґрунтових умов. 

Чорноземний тип ґрунтоутворення з характерним для нього значним 
гумусонакопиченням, нейтральною реакцією та переважанням у поглинальному 
комплексі кальцію, пов’язаний з формуванням степових рослинних угруповань 
(Дайнеко, Целищева, 1966; Бельгард, 1971; Травлеев, 1972; Петрунина, 1974; 
Фридланд, 1982) .  

Для лісових екосистем у лісовій зоні властиві ґрунти підзолистого типу з 
незначним накопиченням гумусу, кислою реакцією ґрунтового розчину та  наявністю 
водню у поглинальному комплексі (Вильямс, 1947; Бельгард, 1950; Стадниченко, 1960; 
Зонн, 1983; Травлеев, 1988; Якість ґрунтів…, 2004; Белова, 2008). 

Ці відмінності в ґрунтово-кліматичних умовах обумовлюють формування різних 
за своєю структурою та біологією рослинних угруповань (степового та лісового). У 
степовому угрупованні, як відомо, панують ксерофільні злаки. Сезонна ритміка 
степової рослинності характеризується двома перервами у вегетації – зимовим та літнім 
напівспокоєм. Гетеротрофними безхлорофільними організмами, що обумовлюють 
процес мінералізації органічних решток у степу, є переважно аеробні бактерії. 
Фітоклімат у степових угрупованнях виражений слабко (Алёхин, 1950; Базилевич, 
1976; Agren, 1996). 

До складу лісових угруповань входять дерева, чагарники, лісові та рідше лучні 
трави і мохи, переважно мезофільного характеру. Сезонна ритміка у лісовій зоні 
відрізняється однією перервою у вегетації (зимовою). Гетеротрофні організми, які 
входять до складу лісового угруповання, належать, головним чином, до грибів. Так як 
ліс та степ являють собою різні зони життя (біохори), то у першій формується лісова 
фауна, а у другій – степова (Пилипенко, Фатовенко, 1972; Базилевич, Гребенщиков…, 
1986; Воронов, Дроздов…, 1999; Пахомов, Смирнов, 2002).  

Посаджений у степу ліс чинить потужний вплив на ґрунтовий субстрат, на якому 
зростає. Під впливом насаджень ґрунт збагачується гумусом, характеризується 
покращенням структурності, збільшенням вмісту мікроелементів (Травлеев, 1972; 
Травлеев, Травлеев, 1988; Белова, 1997; Белова, Травлеев, 1999; Цветкова, Якуба, 2008). 
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В. Г. Стадніченко (1960) встановив, що за 50 років кількість Азоту у ґрунтах під 
дубом звичайним та акацією білою збільшується у 3 рази, під кленом гостролистим – у 
2 рази, порівняно з паровим полем; уміст Фосфору – під дубом звичайним та кленом 
гостролистим збільшується у 2 рази, під акацією білою – у 1,5 рази, порівняно з 
вихідним ґрунтом. Окрім того В. Г. Стадниченко (1960) довів, що лісові насадження у 
степу збільшують родючість ґрунтів, покращують місце свого перебування та 
призводять до утворення лісопокращених чорноземів звичайних та лісових чорноземів. 

На розповсюдження та властивості ґрунтів величезний вплив чинить діяльність 
мікроорганізмів та тварин. Тварини сприяють накопиченню та розкладенню органічної 
речовини, впливають на фізичні та хімічні властивості ґрунту, розвиток процесів ерозії, 
структуру ґрунтового покриву. Ґрунтова фауна бере участь у перерозподілі на поверхні 
та у товщі ґрунту органічних решток, їх подрібненні та перемішуванні з мінеральною 
масою ґрунту (Ходашова, 1970; Золотин, Ходашева, 1974; Пахомов, Кунах, 2005). 
Утворення у ґрунті біологічних ходів та пустот підвищує шпаруватість, 
водопроникність та аерацію ґрунтів і сприяє розвитку органічної речовини. Ґрунтові 
комахи безпосередньо беруть участь у руйнуванні відмерлих часток рослин.  

Значну роль у ґрунтоутворенні відіграють дощові черв’яки. Черв’яки заносять 
рослинні залишки до ґрунту та живляться ними, вони збагачують ґрунт перегноєм, 
поглиненими основами, знижують кислотність ґрунтового розчину завдяки 
накопиченню біогенного Кальциту; в результаті міграції черв’яків здійснюється 
перемішування ґрунту, підвищується їх порозність та покращується аерація 
(Пилипенко, 1972; Жуков, Пахомов…, 2007).  

Важлива роль черв’яків полягає в оструктуренні ґрунту. Екскременти дощових 
черв’яків – копроліти (від грецьк. kopros – гній та lithos – каміння, тобто «гнойові 
камінці») – являють собою водоміцні агрегати ґрунтової структури, зцементовані 
органічними колоїдами та збагачені кальцитами, які утворюються у кишечнику 
черв’яків у процесі травлення. Прижиттєві виділення тварин у сотні разів перевищують 
їх вагу.  

Черв’яки можуть переробляти на 1 га від 50 до 400–600 т ґрунту щорічно. 
Відповідно, шар ґрунту потужністю 30 см може пройти крізь кишечник черв’яків у 
термін від 6 до 75 років. Недаремно Ч. Дарвін стверджував, що можна вести мову про 
ґрунт не лише як про «рослинний шар», але й як про «тваринний». В умовах пустель та 
напівпустель активно розвивається риюча діяльність термітів та мурах.  

Серед хребетних, що мешкають у ґрунті, особливе значення мають землериї. 
Риючі тварини у процесі своєї життєдіяльності сприяють створенню зоогенного 
мікрорельєфу. Утворення горбиків землериями призводить до перерозподілу тепла та 
вологи, а у ряді випадків і солей, є причиною формування комплексності ґрунтово-
рослинного покриву. Риюча діяльність ссавців чинить вплив на розвиток водної ерозії, 
а у пісках прискорює та посилює процеси дефляції (Пахомов, Дідур, 2010) 

На Дніпропетровщині інтенсивно досліджувався вплив зооценозу на ґрунт 
співробітниками Комплексної експедиції Дніпропетровського національного 
університеті імені О. Гончара з вивчення лісових біогеоценозів степової зони. 

Зооценоз, як компонент екосистеми, складається з різноманітних функціональних 
зоологічних елементів і є важливою ланкою, яка забезпечує перетворення первинної 
біологічної продукції на вторинну, бере участь у поширені та створенні органічної 
речовини, біологічному та геологічному кругообігу та утворенні захисного механізму 
екосистем (Барсов, Кораблёв, 1995). Багато уваги приділяється ролі тваринних організмів 
в утворенні базового блоку екосистеми – едафотопу – та участі їх у ґрунтоутворюючих 
процесах в межах Дніпропетровщини.  
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Дослідниками встановлено, що рийна та екскреторна діяльність тварин значною 
мірою впливає на хімічні властивості ґрунтів (Пилипенко, Смирнов, 1987; Смирнов, 
Кульбачко.., 1995; Пахомов, Байбуз, 2002). Тварини-ґрунториї зумовлюють 
вертикальну міграцію елементів і сполук у ґрунтовому профілі, які більш інтенсивно 
залучаються до кругообігу речовин і стають доступнішими для споживання рослинами.  

Доведено, що у результаті перемішування ґрунту з підстилкою інтенсифікується 
процес гумусоутворення. Загальна кількість гумусу у ґрунті на досліджених площах 
системи збільшується на 0,12–0,38 %. Під дією екскреторного опаду лише хребетних 
тварин у місцях їх скупчення у верхніх шарах ґрунту кількість гумусу збільшується на 
10–32 %. Надходження екскрецій у ґрунт сприяє зниженню кислотності ґрунтового 
покриву. В місцях знаходження екскрецій у степових дібровах значення рН зростає на 
6–14 %, в аренних степових борах – на 3–16 %. З екскреціями у ґрунт надходить до 10 
кг/га (суха вага) органічних речовин і до 16 кг/га зольних елементів, у тому числі 
мікроелементів. Екскреції є важливим чинником у збагаченні ґрунтів такими 
поживними речовинами як Азот, Фосфор та Калій, кількість яких у різних лісових 
екосистемах степової зони на Дніпропетровщині зростає в 1,3–2,8 разів (Пилипенко, 
Смирнов, 1987; Пахомов, 1998).  

Суттєву роль у розкладанні мертвої органіки відіграє також рийна та екскреторна 
діяльність тварин. Ця середовищетвірна діяльність тварин сприяє розвитку редуцентної 
мікрофлори та стимулює вплив на розклад рослинних решток абіотичних факторів – 
особливо аерогідротермічного режиму. При цьому екскреції та підстилка 
перемішуються з ґрунтом, посилюючи процес деструкції. Процес мінералізації у таких 
випадках зростає у 1,5–2 рази та сприяє поповненню мінерального живлення рослин і 
підвищенню загального продукційного процесу. Також у процесі живлення фітофаги 
переробляють значну частину фітомаси та частково рослинних решток.  

У різних видів тварин-фітофагів з екскреціями повертається до 20–70 % 
спожитого рослинного, а зоофагами – тваринного корму. Щорічно тільки за рахунок 
цього від хребетних тварин у степові діброви надходить 0,2–0,5 т/га екскрецій. У 
місцях надходження екскрецій інтенсивність мінералізаційного процесу прискорюється 
на 15–18 % у заплавних дібровах і на 4–7 % в аренних степових лісах.  

Хімічний склад, фізичні властивості органічної речовини в процесі проходженні 
через травний тракт тварин суттєво змінюються. Порівняно з рослинним опадом 
екскреції мають значно більше біогенних елементів, менше слабогідролізованих сполук 
і набувають особливої структури. Такі екскреції поліпшують умови мінерального 
живлення рослин. Участь тварин у деструкційному процесі сприяє значній 
інтенсифікації кругообігу речовин і продукційного процесу. 

Відомо, що серед агротехнічних прийомів широко використовуються різного 
типу оранки, боронування, внесення добрив. У лісових екосистемах ці функції 
виконують тварини. Вони, завдяки різним видам рийної активності, розпушують ґрунт і 
вносять значну кількість органічних добрив за рахунок метаболічного опаду. 

Завдяки рийній активності різних тварин значно поліпшуються умови для 
проростання насіння різних деревних порід. Зменшується твердість ґрунту, 
збільшується вологість, зростає аерація, зменшується на перших етапах покриття 
трав’яного покриву, який може зашкоджувати проростанню насіння деревостану і 
навіть розвитку проростків. 

У середньому інтенсивність проростання насіння дуба звичайного під впливом 
рийної активності ссавців збільшується у 1,8; клена гостролистого – у 1,9; ясеня 
звичайного – у 2,4 і береста листоподібного у 3,0 рази (Пахомов, Кунах, 2005). Рийна 
активність ссавців значно зменшує річний природний відпад проростків. У природних  
лісових екосистемах степової зони цей відпад становить понад 40, а у штучних 
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насадженнях – понад 78 %. У пориях ссавців ці показники відповідно зменшуються у 
1,3 та 1,5 рази (Пахомов, 1998). 

Тварини виконують ґрунтоутворюючу функцію. Думка про участь тварин у 
ґрунтоутворенні вперше була висловлена у 1800 р. англійським природознавцем В. 
Кірблі, який описав процес деструкції мертвих дерев у лісі та участь у ньому комах і 
грибів. У 1837 р. Ч. Дарвін вказав на величезну роль дощових черв’яків у 
ґрунтоутворенні, а саме на переробку черв’яками гумусових речовин через травний 
тракт. У 1871 р. І. Леваківський вперше вказав на значну роль ссавців-ґрунториїв у 
формуванні ґрунтів лісів, а ґрунтознавець П. А. Костичев показав у дослідах із 
личинками грибних комариків їх роль у перетворенні листкового опаду на перегній.  
У 1887 році І. І. Мечников вказав, що у степових районах личинки жука-кузьки та 
близьких видів відіграють таку ж саму роль, як і дощові черв’яки у більш вологих 
регіонах. У 1889 році В. І. Вернадський показав, що при винесенні ґрунтового 
матеріалу ссавцями з глибинних горизонтів збільшується вміст легкорозчинних солей у 
верхніх шарах ґрунту.  

На початку ХХ ст. Н. А. Дімо розкрив ґрунтоутворюючу роль мурах, термітів, 
нориць та ін. Середина і кінець ХХ ст. характеризується цілою низкою праць, які 
досконало розкрили роль тварин у ґрунтоутворенні (Волобуев, 1963; Курчева, 1973; 
Пахомов, 1983; Козловская, 1985; Карпачевский, 1989 та інші). 

Середовищеутворююча діяльність тварин поділяється на три види: трофічна 
(споживча), видільна та рийна. Трофічна діяльність тварин є однією з масових і 
масштабних форм впливу тварин на різноманітні біотичні процеси. Різні тварини 
споживають рослинні, тваринні та мертві органічні рештки. Масштаби споживання 
залежать від особливостей розподілу і чисельності тваринних організмів.  

Головна роль у ґрунтоутворюючих процесах належить безхребетним сапрофагам. 
На них припадає до 90–98 % тваринних організмів підстилково-ґрунтового горизонту. 
Решта 1–10 % (безхребетні та хребетні) – фітофаги та зоофаги. Тільки там, де ґрунт не 
має вираженої підстилки і бідний на перегній, сапрофаги можуть поступатися іншим 
тваринам (Курчева, 1973).  

Життєдіяльність ґрунтових тварин відбувається у підстилці, на поверхні ґрунту 
та у ґрунті. Тут вони розмножуються, живляться, переміщуються у горизонтальному та 
вертикальному напрямах, відмирають. Тому їх вплив значний і різнобічний. Але 
найсуттєвіший вплив на ґрунтоутворення чинить їх участь у розкладанні та гуміфікації 
рослинних решток.  

За характером трофічної спеціалізації серед ґрунтових сапрофагів виділяють такі 
трофічні групи: І – споживачі решток вищих рослин: листяного опаду, хвойного опаду, 
деревини, коріння, яке розкладається; ІІ – споживачі нижчих рослин: мікофаги, 
фітофаги, бактеріофаги; ІІІ – детритофаги; IV – копрофаги (споживають екскреції). 
Багатьом ґрунтовим сапрофагам властиве змішане живлення рештками вищих рослин і 
представниками мікрофлори.  

Сапрофаги та інші представники ґрунтової фауни безхребетних беруть 
безпосередню участь у процесах гуміфікації та мінералізації рослинних решток у ґрунті 
вже на етапі процесу травлення. У травній системі тварин відбувається руйнування 
стінок рослинних клітин, розкладання крохмалю, пектину, клітковини, меншою мірою 
– лігніну, білків та інших азотовмісних сполук. У кишковому відділі ґрунтових тварин 
відбувається новоутворення прогумінових (у личинок двокрилих) або гумусових 
сполук (у дощових черв’яків) і формування мінерально-гумінових комплексів, які у 
ґрунті складають основу стабільного гумусу. Всі ці глибокі перетворення органічних 
решток в організмі тварин відбуваються за допомогою їх власних ензимів, а також за 
участі симбіотичних мікроорганізмів і найпростіших. У кишковому відділі відбувається 
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селективна активізація мікрофлори, яка, у свою чергу, стимулює певні процеси 
розкладання органічного матеріалу 

У ґрунті відбувається постійне відмирання безхребетних під час зміни одного 
покоління іншим через несприятливі умови, хвороби і т. ін. Завдяки цьому до ґрунту 
надходять білки, вуглеводи та інші органічні речовини, які мінералізуються 
мікроорганізмами. За даними Г. Ф. Курчевої  (1973) внаслідок природної смертності 
дощових черв’яків у ґрунт лісових екосистем може надходити щорічно 60–70 кг/га 
(крім прижиттєвого виділення 33 кг/га) Азоту. 

Ґрунтові сапрофаги можуть не лише розкладати органічні сполуки – джерело 
утворення гумусових речовин, а й синтезувати ці речовини в процесі травлення. 
Особливо цим відзначаються дощові черв’яки та личинки багатьох двокрилих. 
Кількість і форма гумусу залежить, в основному, від видового та кількісного складу, 
характеру діяльності ґрунтової фауни.  

Ґрунтознавці виділяють три типи гумусу: мор, муль і модер (Вильямс, 1947; 
Возбуцкая, 1968; Черняк, 1969; Почвоведение, 1969; Воробёва, 2011). Перший тип – 
грубий гумус (мор) містить багато нерозкладених рослинних решток і мало 
екскрементів безхребетних. Тут переважає грибний тип розкладу, ґрунтова фауна 
збіднена. Ґрунти з таким типом гумусу зустрічаються переважно у хвойних лісах і 
класифікуються як дерново-підзолисті ґрунти. 

Другий тип – м’який або зернистий (муль) – найкращий гумус. У його зернистій 
структурі майже відсутні нерозкладені рослинні залишки, що є результатом інтенсивної 
діяльності численних безхребетних, особливо дощових черв’яків. Ця форма гумусу 
властива бурим лісовим ґрунтам та чорноземам. Третій тип – модер – проміжна форма 
між мором та мулем. Це волокнистий гумус, який має доволі м’яку та пухку структуру, 
але у нього відсутня зернистість. Для такого типу гумусу характерні мікроартроподи – 
кліщі, ногохвістки, тоді як для мулу – численні крупні сапрофаги (мезофауна) – 
черв’яки, молюски, енхітреїди, багатоніжки, мокриці, личинки комах. В утворенні 
модеру в основному беруть участь крупні членистоногі. Таким чином, наявність різних 
типів гумусу зумовлена, насамперед, складом ґрунтової фауни, а потім – мікрофлорою 
та кліматичними чинниками. 

Мікрофауна змінює склад мікробного угруповання на користь бактерій, що 
швидко ростуть. Діяльність сапрофагів обумовлює і підтримує на високому рівні 
родючість чорноземів. 

Важко переоцінити роль споживчої діяльності хребетних тварин у 
ґрунтоутворенні. За характером живлення наземні хребетні тварини поділяються на 
консументів І порядку (фітофаги: гризуни, зайці, копитні, деякі птахи та плазуни), 
консументів ІІ порядку – первинних зоофагів, які споживають різних безхребетних 
(земноводні, деякі плазуни, комахоїдні ссавці та птахи), та консументів ІІІ порядку – 
вторинних зоофагів (хижаки) – наявні у всіх класів хребетних.  

Серед хребетних трапляються тварини зі змішаним характером живлення – 
поліфаги (кабани, борсуки, ведмеді, їжаки та ін.). У різних типах степових лісів 
України річне вилучення біомаси всіма хребетними складає від 18 до 130 т/км2 (сира 
вага) (Барсов та ін.., 1995; Булахов, Пахомов, 2010). Споживання приросту 
фітопродукції може коливатися від 2 до 80 %. 

Споживана хребетними тваринами продукція при прямому вилученні 
переробляється фізично та хімічно. У перетравленому вигляді вона надходить на 
поверхню ґрунту, де значно швидше розкладається редуцентами і швидше бере участь 
у ґрунтоутворюючих процесах. У вигляді неперетравлених залишків різними 
хребетними виділяється 10–70 % від загальної маси споживаної їжі. У ссавців – у 
межах 10–50, у птахів – 20–40, земноводних і плазунів – 30–70 %. 
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Близько 7–15 % зольних елементів, у тому числі мікроелементів, які містяться у 
рослинній масі, звільняються хребетними тваринами і повертаються до ґрунту. 
Видільна та споживча роль тварин у ґрунтоутворенні є однією ланкою процесу. До 20–
90 % споживаної консументами біопродукції надходить до системи у вигляді 
екскреторного опаду. Внаслідок споживання первинної продукції безхребетними 
фітофагами та вторинними зоофагами у наземні екосистеми у різних географічних 
широтах за рік надходить від 0,1 до 1,2 т/га сухої переробленої органічної речовини – 
копролітів (Екохімічні аспекти…, 2010).  

Трофічна структура ґрунтової мезофауни є екологічним чинником, що зумовлює 
ферментативну активність у ґрунтоутворенні. Експериментальні дослідження показали, 
що зоофаги та сапрофаги активно впливають на протеолітичну та целюлозолітичну 
активність ґрунту.   

Екскреції хребетних у значних масштабах потрапляють на підстилку, 
стимулюючи процес її розкладання. Форми участі екскрецій у різних 
ґрунтоутворюючих процесах можуть бути такими: безпосередній вплив екскрецій 
хребетних на процеси деструкції рослинних решток і постачання поживних речовин; 
вплив на формування фізико-хімічних властивостей ґрунтів; вплив на розвиток 
біодеструкторів; формування ферментативної активності ґрунтів і накопичення вільних 
амінокислот у ґрунтах, інтенсифікація гумусоутворення. 

Рийна діяльність хребетних є значним біотичним чинником у формуванні 
хімічних властивостей ґрунтів і зумовлена двома факторами: зміною фізичних 
параметрів ґрунту та посиленням деструктивного процесу. Це позначається на 
переміщенні у ґрунті хімічних елементів і речовин, збагаченні ґрунту важливими 
поживними речовинами, гумусоутворенні, розсоленні ґрунтів тощо.  

У результаті рийної діяльності хребетних відбувається перемішування  верхнього 
гумусового горизонту з материнськими породами, що сприяє збагаченню нижніх 
горизонтів органічною речовиною та винесенню на поверхню багатьох хімічних макро- 
та мікроелементів.  

У результаті «роботи» кротів у нижніх шарах ґрунту степових лісів збільшується 
кількість загального гумусу на 10–34 %, внаслідок діяльності сліпаків – на 18–30 %. 
Винесений на поверхню малогумусний ґрунт вже через рік за вмістом гумусу майже 
зрівнюється з поверхневими шарами, а у наступні роки в результаті інтенсифікації 
гумусоутворення кількість гумусу зростає як у викидах, так і під ними. Загальна 
ефективність впливу всіх ґрунториїв сприяє зростанню гумусу на один гектар 
степового лісу на 0,3–0,5 %.  

Ґрунтова мезофауна в процесі локомоторної діяльності сприяє зростанню 
шпаруватості та водопроникності ґрунтів, що зумовлює ступінь міграції важких 
металів (Жуков, Пахомов…, 2007).  

У ході експерименту за методом ізоляції безхребетних показано, що вертикальна 
міграція  Ni та Pb у місцях дії ґрунтової мезофауни (за умов забруднення ґрунту цими 
мікроелементами у 2 ГДК) вже через 5 місяців після забруднення зростає відповідно у 5 і 3 
рази, а через 11 місяців – у 2,1 та 2,7 разів. На ділянках без тварин вміст Ni при забрудненні 
ґрунту у 2 ГДК у 40–50 см шарі через 5 місяців складав 50,4 мг, а на ділянках з активною 
дією тварин – 240,0 мг. Через 11 місяців – відповідно 202,8 та 425,5 мг. Стосовно Pb ці 
співвідношення мали значення 30,3 та 91,9; 60,2 і 164 мг, відповідно. Кількість мігруючого 
Ni при 5 ГДК у ділянках активної дії тварин зростає у 4,6 разів, Pb – 2,3 (через 5 місяців), у 
2,0 і 2,3 разів (через 11 місяців) (Пахомов, Кунах, 2005). 
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4.3. Материнські гірські породи як фактор ґрунтоутворення 
та поширення ґрунтів 

Ґрунтоутворюючи (материнські) породи внаслідок великого різноманіття чинять 
різнобічний вплив на гранулометричний склад та фізичні властивості ґрунтів, а також на їх 
мінералогічний і хімічний склад (Вильямс, 1947; Бекаревич, Левищина…, 1966; Войткевич, 
Закруткин, 1976; Bloomfeld, 1981; Белова, 1999).  

Ґрунтові породи істотно впливають на просторове розповсюдження ґрунтів. Однак 
під час оцінки цього впливу слід враховувати й інші фактори ґрунтоутворення. Так, 
наприклад,  в умовах посушливого клімату південної частини Російської рівнини 
карбонатні лесові породи покращують розвиток дернового процесу під степовою 
рослинністю і стимулюють утворення багатих на гумус чорноземів.  

Механічний склад успадковується ґрунтом від породи і є ознакою 
різноманітності ґрунтів. Основним джерелом металів у ґрунтах виступають також 
материнські гірські породи (Виноградов, 1950; Глазовская, 1978, 1988; Зонн, 1989; 
Гуцуляк, 1994; Жовинский, Кураева, 2002; Ландшафтна екологія…, 2013). 

Ґрунтоутворюючі породи істотно різняться за хімічним складом. Вони являють 
собою продукти вивітрювання гірських порід – магматичних, метаморфічних та 
осадових і різняться за складом мінералів та ступенем стійкості цих мінералів (Norrish, 
1975;  Nielsen , 1977; Прасолов, 1978;   Mason, 1985). 

На даний час на поверхні суходолу переважають осадочні породи (приблизно  
75 %), у більш глибоких шарах літосфери – магматичні породи. В історичному 
минулому єдиними  були магматичні породи. Частина мінералів наявні як в осадочних, 
так і в магматичних породах. Це група відносно стійких мінералів (кварц, ортоклаз, 
альбіт). Для кожного типу порід характерні як окремі мінерали, так і певні слідові 
елементи (Беус, Грабовская…, 1976; Барг, 1997; Алексеенко, 1990, 2000). 

Ультраосновні породи, що містять такі мінерали як олівін, піроксени, амфіболи, 
характеризуються високим умістом мікроелементів групи Заліза (Нікель, Кобальт, 
Манган, Мідь, Ванадій, Хром, Цинк). Основні породи, до складу яких входить, окрім 
вищезазначених мінералів, плагіоклази мають більш широкий набір мікроелементів. 
Окрім елементів групи Заліза вони містять Літій, Стронцій, Цезій, Плюмбум та Барій 
(Кабата-Пендиас, Пендиас, 1989; Карпачевский, 1995).  

У середньокислих та кислих породах, серед яких переважають плагіоклази та 
калієво-натрієві польові шпати, склад мікроелементів різко відрізняється від основних 
порід. Головну роль грають такі слідові елементи: Рубідій, Берилій, Стронцій, Фтор, Галій, 
Літій, Цезій, Молібден, Цирконій, Уран, Радій, а мікроелементи родини Заліза мають 
підпорядковане значення ( Виноградов, 1950; Полынов, 1956; Ферсман, 1977; Munn, 1983; 
Свойства элементов 1985; Перельман, 1989; Протасова, Щербакова, 1992; Adriano, 1992). 

У групі осадових порід найбільш поширеними є глинисті породи, далі піщані 
відкладення та карбонатні. Найбільш високий уміст та різноманітність мікроелементів 
мають глинисті породи. Найбідніші на мікроелементи – піщані відкладення. Кварц 
практично не містить мікроелементів, і чим більше кварцу в породі, тим менше у ній 
мікроелементів. Глинисті мінерали містять велику кількість мікроелементів, і, 
відповідно, чим багатша порода на глинисті мінерали тим більший у ній кларк 
мікроелементів (Школьник, 1974; Прасолов, 1978; Ковда, 1981; Глазовская, 1988; 
Алексеенко, 1990, 2000). 
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4.4. Рельєф –  фактор ґрунтоутворення та географічного 
поширення ґрунтів 

Рельєф місцевості істотно впливає на генезис ґрунтів, структуру ґрунтового 
покриву і його просторову неоднорідність. В.В. Докучаєв (1936) за рельєфом поділяв 
ґрунти на нормальні, перехідні і анормальні. Перші знаходяться на вододілах, другі – 
ґрунти депресій і понижень, які відчувають вплив ґрунтових вод, треті – не зовсім 
розвинені й перебувають у стані ґрунтоутворення. Вплив рельєфу на процеси 
ґрунтоутворення ділять на прямий та опосередкований. Пряме значення рельєфу 
полягає у розвитку ерозійних процесів, непряме виявляється через перерозподіл тепла, 
світла і води.  

Сонячна енергія та волога атмосферних опадів, які надходять на земну поверхню, 
перерозподіляються відповідно до форми рельєфу. Перерозподіл радіаційної енергії 
визначається схилами різної крутизни та експозиції. Особливості теплового режиму на 
схилах різної експозиції впливають на їх водний режим і характер рослинності, що 
призводить до відмінностей між ґрунтами, зумовлених особливостями рельєфу 
(Вильямс, 1947; Лукашев, 1957; Неструев, 1977; Мицкевич, Сущик, 1981; Кононенко, 
Головченко, 2001; Грицан, 2002; Добровольский, Урусевская, 2004). 

Опади стікають з підвищених елементів рельєфу в понижені місця і таким чином 
ґрунти знижених ділянок отримують додаткову вологу. Територія, яка знаходиться на 
підвищених рівнинах, де відсутні застій вологи та участь ґрунтових вод у 
ґрунтоутворенні має назву плакору. На цих територіях перш за все розвиваються 
зональні ґрунти (Фридланд, 1976; Прасовлов, 1978; Травлеев, Травлеев, 1979; Бойчук, 
Солошенко, 2005). 

Роль рельєфу у перерозподілі вологи використана у сучасній класифікації ґрунтів 
при виділенні генетичних рядів: автоморфних, напівгідроморфних та гідроморфних 
ґрунтів. Рельєф (мезо- та мікрорельєф) відіграє значну роль у міграції твердої речовини 
ґрунтів, у процесі змиву та розмиву ґрунтів та гірських порід – ерозії. З перерозподілом 
вологи за елементами рельєфу пов’язана міграція продуктів вивітрювання та 
ґрунтоутворення (Димо, Роде, 1968; Зонн, 1983).  

Кожній зоні властиві свої закономірні послідовності розміщення ґрунтів за 
елементами мезорельєфу, які в літературі отримали назву ґрунтових катен (від лат. 
catena – ланцюг) (Высоцкий, 1960; Будько, 1977; Зонн, 1983; Добровольский, 
Трофимов, 1996; Воронов, Дроздов…, 1999). Закономірну зміну катен різних ґрунтів, 
пов’язану з чергуванням елементів мікрорельєфу, називають ґрунтовим комплексом 
(Бекаревич, Левищина…, 1966; Бельгард, 1981; Базилевич, Гребенщиков…, 1986; 
Алексеенко, 1990; Дмитрук, 2006).  

4.5. Час як фактор ґрунтоутворення 

Сучасні ґрунти – це продукт довгої складної геологічної історії земної поверхні. 
Ґрунтоутворення почалось одночасно з вининенням життя на землі, насить характер 
безкінечного розвитку, але часткові явища, що складають ґрунтоутворення обмежені в часі 
(Yaalon, 1983; Назаренко, Польчина…, 2004).  

Час поділяється на абсолютний та відносний, обидва типи суттєво впливають на 
ґрунти. Абсолютний вік ґрунтів Дніпропетровської області – 125 тис. років (з моменту 
відходу льодовика) (Бекаревич, Левищина…, 1966; Барг, 1997). Відносний вік ґрунтів 
пов’язаний зі швидкістю ґрунтоутворюючих процесів і характеризує ступінь розвитку 



Біологічне різноманіття України. Дніпропетровська область. Ґрунти. Метали у ґрунтах. 

 
 
 

49 

ґрунтового профілю. Відносний вік залежить від багатьох факторів, наприклад, від породи: 
на пухких породах ґрунтоутворення йде швидше, а на щільних – повільніше.  

Природні фактори ґрунтоутворення та антропогенний прес створили сучасний 
ґрунтовий покрив Дніпропетровщини з оригінальними зональними та регіональними 
особливостями. 

4.6. Антропогенний фактор формування ґрунтового покриву  

Людина впливає на ґрунтовий покрив як безпосередньо, так і опосередковано. 
Пряма дія пов’язана з землеробством, яке охоплює приблизно 1/10 частину суходолу. 
Основні прийоми підвищення родючості ґрунтів пов’язані з їх обробкою, внесенням 
добрив, вапнуванням, гіпсуванням, а також заходами, спрямованими на захист ґрунтів 
від ерозії та дефляції. Всі ці прийоми по-різному впливають на властивості ґрунту, а в 
багатьох випадках і на весь комплекс природних умов (Одум, 1978; Ковда, 1981; 
Назаренко, Польчина…, 2004; Якість ґрунтів…, 2004; Тихоненко, 2009; Заверуха, 
Серебряков…, 2013) . 

Залежно від характеру змін ґрунтів, які використовуються лише у землеробській 
діяльності, виділяють декілька різних груп ґрунту: окультурені, засвоєні, культурні та 
антропогенно-перетворені (Класифікація ґрунтів…, 2005).  

До антропогенно-перетворених ґрунтів належать ґрунти терасових схилів, 
рекультивовані та створені на відвалах «пустої» породи на териконах ґрунти, ґрунти на 
ділянках з порушеним під час будівництва ґрунтовим покривом, урбоземи 
(Экологические основы…, 1998; Строганова, 1992; Мирзак, 2002; Сердюк, 2004; Якість 
ґрунтів…, 2004).  

Надзвичайно важливим за своїми наслідками та масштабним є непрямий вплив 
господарської діяльності людини на ґрунтовий покрив (Шемавнев, Гордиенко, 2005; 
Тихоненко, 2010; Ландшафтна екологія.., 2013). Щорічно в атмосферу у вигляді 
промислових відходів викидають мільярди кислотних агентів газового та аерозольного 
характеру, які включаються до глобальної атмосферної циркуляції. Ці викиди містять 
хлор, сірководень, сірчаний ангідрид тощо. При окисненні вони утворюють відповідні 
кислоти, що призводить до підкислення атмосферних опадів, а з ними і ґрунтів (Горб, 
Раменский.., 1974; Джигирей, Сторожук…, 2000; Клименко, 2001). 

Суттєво позначається на ґрунтовому покриві і вплив людини на рослинний покрив – 
зменшення обсягів лісової рослинності, випас худоби, сінокосіння. Звідси випливає одна з 
найважливіших проблем сучасного ґрунтознавства – пізнання ролі ґрунтового покриву 
планети та природної і сільськогосподарської рослинності, що зростає на ньому. 
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РРІІЗЗННООММААННІІТТТТЯЯ ММІІККРРООЕЕЛЛЕЕММЕЕННТТННООГГОО 
ССККЛЛААДДУУ  ЗЗООННААЛЛЬЬННИИХХ  ҐҐРРУУННТТІІВВ  
ДДННІІППРРООППЕЕТТРРООВВЩЩИИННИИ..  ЗЗААККООННИИ  
РРООЗЗППООДДІІЛЛУУ ММЕЕТТААЛЛІІВВ УУ ҐҐРРУУННТТААХХ    

 
 

 

5.1. Кларки металів (слідових елементів, мікроелементів) у   
       земній корі 

До середини ХХ століття слідові елементи, метали, мікроелементи називали 
розсіяним елементами (Лукашев, Петухова, 1970; Міцкевич, 1971; укашев, Лукашев, 
1976; Міцкевич, Сущик, 1981; Ильин, 1991 та ін.). Вивченням розсіяних елементів у 
земній корі займалися російські вчені Вернадський та Ферсман, норвезький –  
Гольдшмідт, американський – Кларк.  

У 1925 р. Кларк опублікував відомості про середній хімічний склад земної кори. 
За пропозицією радянського академіка Ферсмана середній уміст елементу в земній корі 
стали називати кларком. Кларком було встановлено, що у складі земної кори 
переважають такі макроелементи: О, Si, Al, Fe, Mg, Ca, K та Na. Вони складають 99 % 
маси Землі. На першому місці серед елементів знаходяться Кисень і Кремній, які 
складають 92 % маси земної кори. Кількісний уміст розсіяних елементів або 
мікроелементів був визначений після створення надчутливих методів аналізу. Тому 
перші кларкові значення багатьох мікроелементів не співпадають із теперішніми.  

Перед Другою світовою війною середня концентрація розсіяних елементів 
була представлена у роботах Гольдшмідта та Ферсмана. У другій половині ХХ 
століття у СРСР найбільш відомими були дані Виноградова, за межами СРСР – 
Тейлора. Результати перших робіт з вивчення вмісту хімічного складу земної кори 
показали, що вміст та співвідношення елементів у земній корі не є випадковими. 
Розподіл елементів підпорядковується певним законам (Виноградов, 1950; Norrish, 
1975; Nielsen, Reno, 1977; Bloomfield, 1981): 

1. Вміст елементу в земній корі зменшується по мірі збільшення його 
порядкового номера у таблиці Менделєєва, тобто збільшення маси атома. 

2. Елементи з парними номерами переважають у земній корі над елементами з 
непарними номерами. 

Слідові елементи, як і усі інші елементи, нерівномірно розподілені у земній корі. 
Для того, щоб кількісно оцінити неоднорідність розподілення хімічних елементів у 
земній корі, Вернадський увів показник кларка концентрації (Кк): 

Кк  =  А / К 

де А – вміст елементу в об’єкті (ґрунті), К – кларк  елементу в земній корі. Якщо Кк > 1, 
це вказує на збільшення концентрації елемента в об’єкті, його збагачення ним, якщо Кк 
< 1 – спостерігається зниження його концентрації порівняно з даними для земної кори у 
цілому. 
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5.2.  Природна мікроелементна мозаїчність біосфери 

Хімічний склад оболонок Землі, в яких поширені живі організми, (тропосфера, 
гідросфера та літосфера), характеризується великою географічною мінливістю 
(Ковальский, 1974; Карпачевский, 1977; Ковда, 1986; Добровольскаий, Урусевская, 
2004). Хімічний склад материнських гірських порід характеризується значною 
різноманітністю. Головні ґрунтотвірні породи різняться у 34–68 разів за вмістом Міді, у 
25–170 разів за вмістом Цинку; у 2000 разів за вмістом Кобальту; у 500 разів за вмістом 
Бору; у 20 разів за вмістом Марганцю; у 200 разів за вмістом Стронцію; у 35 разів за 
вмістом Молібдену; у 100–450 разів за вмістом Йоду тощо (Ковда, 1975, 1985; 
Глазовская, 1988; Алексеенко, 1990; Алексеенко, 2000; Чмиленко, Коробова, 2005). 

Утворення ґрунтів у результаті процесів вивітрювання супроводжується 
переходом хімічних елементів до ґрунту та породи. Однак велика роль у формуванні 
складу ґрунтів належить не лише материнській породі, а й кліматичним, біологічним, 
ландшафтним та антропогенним факторам (Mason, 1958; Bowen, 1966; Добровольский, 
1985; Yaalon, 1992; Добровольский, Гришина, 1998; Грицан, 2000; Грицан, 
Зверковский, 2002; Цветкова, 2014). Тому кореляція хімічного складу ґрунтів з 
хімічним складом ґрунтотвірних порід може бути неповною або навіть відсутньою. 

Метали в ґрунтах, ґрунтотвірних породах і літосфері світу досліджувалися 
багатьма вченими (Бершова, 1976; Кабата-Пендиас, Пендиас, 1989; Алексеенко, 1990; 
Adriano, 1992; Жовинский, Кураева, 2002 та інші). Середні дані за цей час дослідження 
та діапазон варіювання мікроелементів у валовій формі наводиться у таблиці 5.1. 

Таблиця 5.1 
 

Уміст мікроелементів у верхньому шарі ґрунту та літосфері 

Елемент 

Розповсюдження елементу, мг/кг ґрунту 

У літосфері 
Вміст у верхньому шарі ґрунту 

(валова форма) 
Середнє Діапазон 

Манган 875 620 310–900 
Титан  7500 6000 1000–10000 
Ванадій 200 90 60–200 
Хром 98 75 30–95 
Кадмій 0,1 0,17 0,1–1,0 
Цинк 90 80 20–110 
Нікель 85 30 7–55 
Мідь 70 45 6–75 
Плюмбум 20 50 10–90 
Молібден 0,16 3,0 0,16–3,6 

5.3. Різноманітність складу чорноземів – зональних ґрунтів 
Дніпропетровської області 

Чорноземи області широко відрізняються за фізико-хімічними властивостями 
(табл. 5.2), які істотно впливають на величину та варіювання концентрації і 
закономірності розподілу металів у ґрунтах (Власюк, Косицин, 1964; Иванов, 1998). 

Уміст гумусу в природних та антропогенно змінених чорноземах 
Дніпропетровської області (табл. 5.2) коливається в інтервалі 1,8–5,3 %, рН – від 6,9 до 
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8,6, ємність поглинання – 11–39 мг-екв/100 г ґрунту, кількість фізичної глини – від 25 
до 66 % (механічний склад ґрунту змінюється від суглинистого до глинистого легкого). 

Таблиця 5.2 
 

Фізико-хімічні властивості корененасиченого шару (0–50 см) чорноземів 
Дніпропетровської області  

Місце відбору зразків 
ґрунту 

Назва 
ґрунту рН 

Сухий 
зали-
шок, 

% 

Гумус, 
% 

Е,  
мг-екв/ 

100 г 
ґрунту 

Фізична 
глина, 

% 
Різновид 
ґрунту 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Апостолівський р-н, 
різнотравно-костри-
цево-ковиловий степ 

Чорнозем 
південний 7,8 0,20 2,8 32,3 51,3 Суглинок 

важкий  

м. Орджонікідзе,  
1,5 км від фабрики та 
гірничо-збагачуваль-
ного комбінату, різно-
травно-кострицево-
ковиловий степ 

Чорнозем 
південний 7,9 0,07 2,4 13,7 34,4 Суглинок 

середній 

Верхньодніпров- 
ський р-н 
різнотравно-кострицево-
ковиловий степ 

Чорнозем 
звичайний 8,6 0,07 1,8 16,2 25,7 Суглинок 

легкий 

м. Дніпродзержинськ,  
ДМК, штучне 
насадження 

Чорнозем 
звичайний 
лісопокра-

щений 

7,7 0,075 2,5 17,5 27,1 Суглинок 
легкий 

м. Дніпродзержинськ, 
комплекс заводів 
«Азот», ПХЗ, штучне 
насадження 

Чорнозем 
звичайний 
лісопокра-

щений 

7,2 0,08 2,2 30,0 31,0 Суглинок 
середній 

Дніпропетровський  
р-н, с. Любимівка 

Чорнозем 
звичайний 8,2 0,04 4,2 18,2 61,3 Глина 

легка 
Дніпропетровський  
р-н, смт Таромське 

Чорнозем 
звичайний 7,6 0,10 1,9 12,5 40,3 Суглинок 

середній 
Криворізький р-н, 
Заказник «Червона бал-
ка», різнотравно-кост-
рицево-ковиловий степ 

Чорнозем 
звичайний 7,8 0,19 5,3 28,1 46,2 Суглинок 

важкий 

Криворізький р-н, 
зелена зона КМК, степ 

Чорнозем 
звичайний 7,9 0,16 3,2 30,0 66,1 Глина 

легка 
Нікопольський р-н,  
м. Марганець, кар’єр 
Грушевський, степ 

Чорнозем 
звичайний 7,9 0,14 3,1 17,2 26,7 Суглинок 

легкий 

Нікопольський р-н,  
м. Марганець, два км 
від міста 

Чорнозем 
звичайний 7,5 0,01 2,5 18,1 38,0 Суглинок 

середній 

Новомосковський р-н, 
різнотравно-кост-
рицево-ковиловий степ 

Чорнозем 
звичайний 7,0 0,07 4,0 29,5 41,2 Суглинок 

важкий 

Павлоградський р-н, 
комплекс шахт «Павло-
градська» та «Благо-
датна», різнотравно-
кострицево-ковил. степ 

Чорнозем 
звичайний 6,9 0,12 3,6 14,8 61,7 Глина 

легка 
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Закінчення таблиці 5.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Петриківський р-н,  
с. Петриківка, лучний 
степ 

Чорнозем 
лучний 7,4  3,1 19,8 38,1 Суглинок 

середній 

Покровський р-н, 
 с. Михайлівка, степова 
цілина 

Чорнозем 
звичайний 7,5  4,7  47,5 Суглинок 

важкий 

П’ятихатківський р-н,  
м. Жовті Води, степова 
цілина 

Чорнозем 
звичайний 7,5  4,8 34,0 48,0 Суглинок 

важкий 

Синельниківський  
р-н, кострицевий степ 

Чорнозем 
звичайний 7,1  4,5  37,1 Суглинок 

середній 
Царичанський р-н,  
с. Кравцовка, лучний 
степ 

Чорнозем 
лучний 7,7  3,8  36,7 Суглинок 

середній 

 
Вміст гумусу в природних та антропогенно змінених чорноземах 

Дніпропетровської області (табл. 5.2) коливається в інтервалі 1,8–5,3 %, рН – від 6,9 до 
8,6, ємність поглинання – 11–39 мг-екв/100 г ґрунту, кількість фізичної глини – від 25 
до 66 % (механічний склад ґрунту змінюється від суглинистого до глинистого легкого). 

Окрім умісту гумусу, гранулометричного складу, рН, ємності поглинання, на 
концентрацію металів у ґрунті впливає ерозія, лесиваж, рух повітряних мас, висота 
місцезнаходження ґрунту над рівнем моря (альтитуда), антропогенний фактор тощо. 
Особливо помітним цей вплив є на невеликих обмежених територіях (Fleming, 1968; 
Якушевская, 1973; Зырин, 1979; Климат Днепропетровска, 1982; Зонн, 1983; Ковда, 
1985; Фёдоров, 1996; Цветкова, Кабар, 2001; Полупан, Соловей…, 2005). 

Концентрації та розповсюдження металів (Pb, Cd, Mo, Zn, Cu, Ni, Fe, Mn, Cr, V, 
Ti) у ґрунтах Дніпропетровської області були отримані у другій половині ХХ та на 
початку ХХІ ст. (Содержание микроэлементов…, 1964). У наступному розділі 
представлені результати дослідження фізико-хімічних характеристик, біологічної ролі 
та концентрації в чорноземі лісовому, звичайному та південному, лучно-лісових і 
дерново-борових та інших ґрунтах області, а також у ґрунтах міста Дніпропетровськ. 
Досліджені хімічні елементи у ґрунтах представлені в порядку зменшення атомної маси 
та порядкового номера в таблиці Д. І. Мендєлєєва (рис. 5.1). 

 
Рис. 5.1 Розташування елементів за атомною вагою:  

від важкого (Pb) до легкого (Ti). 
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66  
ЕЕККООЛЛООГГОО--ГГЕЕООХХІІММІІЧЧННІІ ООССООББЛЛИИВВООССТТІІ,, 
ББІІООЛЛООГГІІЧЧННАА  РРООЛЛЬЬ  ТТАА  ККООННЦЦЕЕННТТРРААЦЦІІЯЯ  
ММЕЕТТААЛЛІІВВ  УУ  ҐҐРРУУННТТААХХ  
ДДННІІППРРООППЕЕТТРРООВВССЬЬККООЇЇ ООББЛЛААССТТІІ  

 
 

 

 
 

 

6.1. Плюмбум 

Плюмбум (лат. Plumbum, символ Pb) – хімічний елемент IV групи періодичної 
системи Д. І. Менделєєва; атомний номер 82; атомна маса 207,2; важкий, м’який, 
ковкий сірий метал, відомий з глибокої давнини – більше 7 тис. років тому. На даний 
час він є одним з пріоритетних забруднювачів навколишнього середовища. Плюмбум 
присутній у чотирьох ізотопах: 204Pb (1,4 %), 206Pb (24,1 %), 207Pb (22,1 %) і 208Pb 
(52,4 %) і є кінцевим, стабільним продуктом розпаду Урану (Каталымов, 1965; 
Лукашев, 1976; Свойства элементов, 1985;  Глинка, 2003). 

6.1.1. Узагальнені відомості про поширеня в природі, фізичні та 
хімічні властивості, видобуток, використання  і біологічну роль 
Плюмбуму. Розподіл і поведінка металу у ґрунтах  

Поширення у природі. Кларк Плюмбуму становить 1,6·10-3 % за масою  
(16,5 мг/кг). Вміст у морській воді – 0,03 мкг/л. Той факт, що різні ізотопи Плюмбуму є 
кінцевими продуктами розпаду Урану і Торію, зумовлює більшу його 
розповсюдженість у природі порівняно із Золотом, Ртуттю та Вісмутом. Вміст 
Плюмбуму в земній корі повільно збільшувався протягом мільярдів років (Hughes, 
Lepp…, 1980; Agren, Bosatt, 1996).  

Самородний Плюмбум у природі трапляється дуже рідко. Наявність Плюмбуму 
зафіксована у багатьох породах – від осадових до ультраосновних інтрузивних. У цих 
породах він часто утворює інтерметалічні сполуки (наприклад, звягінцевіт (Pd, 
Pt)3(Pb,Sn) та ін.) і сплави з іншими елементами. Часто Плюмбум входить до складу 
поліметалічних руд, які містять також Цинк, Мідь, Золото, Срібло, Кадмій та інші 
метали (Дмитрук, 2004, 2006). 

Плюмбум входить до складу 80 мінералів (Глинка, 2013). Найважливіші з них: 
галеніт PbS, церусит PbCO3, англезит PbSO4, буланжерит 3PbS∙Sb2S3, буроніт 
2PbS∙Cu2S∙Sb2S3, фосгеніт PbCl2∙PbCO3. Мінерали Плюмбуму сульфідного типу мають 
гідротермальне походження, мінерали окисного типу часто трапляються у корах 
вивітрювання (зонах окиснення) свинцево-цинкових родовищ (Якушевская, 1973; Беус, 
Грабовская…, 1976). 
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Фізичні властивості. Густина Плюмбуму 11,340 г/см3 під час плавлення 
зменшується на 3,44 %. Метал м’який, легко ріжеться ножем. На поверхні він зазвичай 
покритий відносно товстою плівкою оксидів, на місці зрізу відкривається блискуча 
поверхня, яка на повітрі з часом тьмяніє. Температура плавлення Свинцю 327,4 °С; 
температура кипіння 1725 °С. Питома теплоємність при 20 °С 0,128 кДж (кг∙град). 
Свинець має досить низьку теплопровідність – 33,5 Вт/м∙К Твердість за шкалою Мооса 
становить 1,5, за Брінелем 25–40 Мн/м2 (Свойства элементов, 1985). 

Плюмбум кристалізується у гранецентрованій кубічній решітці, алотропічних 
модифікацій не має. Діамагнітний метал, при температурі 7,18 К стає надпровідником. 
Плюмбум широко використовують для захисту від гамма-випромінення, як елемент з 
великим атомним номером (і, відповідно, великою кількістю електронів на один атом), 
він досить поширений в природі, не радіоактивний (Лукашев, Лукашев, 1976). 

Хімічні властивості. Плюмбум – відносно хімічно малоактивний метал. 
Проявляє ступені окиснення +2 та +4. На повітрі окислюється внаслідок утворення 
плівки PbO, яка зберігає метал від подальшого окиснення. З киснем утворює ряд 
оксидів Pb2O, PbO, PbO2, Pb3O4, Pb2O3. За відсутності кисню вода при кімнатній 
температурі на Плюмбум не діє, але він розкладає гарячу водяну пару з утворенням 
окису Плюмбуму та водню. У розбавленій соляній кислоті Плюмбум практично не 
розчиняється. В азотній кислоті розчиняється внаслідок сильної здатності до 
окиснення. На повітрі Плюмбум повільно взаємодіє з усіма кислотами, у тому числі з 
дуже слабкими. У концентрованій сірчаній кислоті, особливо під нагрівом, Плюмбум 
інтенсивно розчиняється з утворенням розчинної кислої солі Pb(HSO4)2. У лугах 
Плюмбум розчиняється з меншою швидкістю (Wood, 1974; Химические элементы…, 
1979; Свойства элементов, 1985; Воробьёва, Лобанова, 1997; Глинка, 2013).  

Під час нагрівання Плюмбум реагує з галогенами, утворюючи малорозчинні у 
воді галогеніди. Солі Плюмбуму (IV) здатні приєднувати надлишкові негативні йони з 
утворенням комплексних аніонів – плюмбатів, хлорплюмбатів тощо. Всі солі Pb (IV) – 
дуже сильні окисники. Відомий гідрид Плюмбуму PbH4, який являє собою летку 
сполуку, яка легко розкладається на Плюмбум і Водень. Плюмбум не взаємодіє з 
вуглецем та азотом. Під час взаємодії з більш електропозитивними металами (Li, Na, K, 
Mg, Ca та ін.) утворюються інтерметалічні сполуки – плюмбіди (Жовинский, Кураева, 
2002). За розчинністю у воді солі Плюмбуму діляться на нерозчинні (сульфат, 
карбонат, хромат, фосфат, молібдат і сульфід), малорозчинні (хлорид і фторид) і 
розчинні (ацетат, нітрат і хлорат Плюмбуму) (Влияние атмосферного…, 1990) . 

Отримання. Основною сировиною для виробництва Плюмбуму є сульфідні 
поліметалічні руди. Руди, що містять менше 8–9 % Плюмбум, для безпосередньої 
металургійної переробки не придатні. Тому практично всі руди, що видобуваються, 
піддають збагаченню методом селективної флотації. Під час збагачення руд відділяють 
більшу частину пустої породи та одночасно розділюють основні цінні компоненти за 
самостійними концентратами (у ході збагачення поліметалічних руд їх утворюється 
максимум п’ять – свинцевий, цинковий, мідний, піритний та баритовий, а також 
відвальні хвости). При виробництві Плюмбуму зазвичай переробляють свинцеві 
концентрати, що містять 30–80 % Плюмбуму (Беус, Грабовская, 1976; Алексеенко, 
2000; Батлук, 2001; Глинка, 2013) 

Основні методи виплавки Плюмбуму з сульфідних концентратів – це реакційна, 
осаджувальна та відновлювальна плавка. Реакційна – для переробки лише дуже багатих 
на Плюмбуму концентратів із мінімальним умістом домішок, і тому має обмежене 
застосування. В основі реакційної плавки полягає принцип часткового випалювання 
концентрату з наступною взаємодією продуктів випалення із залишками сульфіду 
Плюмбуму. Осаджувальна плавка базується на реакції витиснення Плюмбуму з його 
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сульфіду Залізом. На даний час у чистому вигляді ця плавка не застосовується у 
промисловості, проте реакція, що лежить в її основі, частково реалізується у практиці 
шахтної відновлювальної плавки. 

Під час отримання металевого Плюмбуму методом відновлювальної плавки 
сульфідні концентрати попередньо піддають окиснювальному випаленню з одночасним 
спіканням. Випалений агломерат плавлять із коксом, Плюмбуму при цьому 
відновлюється за реакцією: РbО + СО → Рb + СО2. Після випуску з печі чорновий 
Плюмбум у рідкому вигляді направляють на рафінування. 

Застосування. Невелика міцність і висока пластичність Плюмбуму 
перешкоджають його застосуванню для виготовлення деталей лише з даного металу, 
але Плюмбум марки C2 (99,95 % Плюмбуму) використовують для виготовлення труб і 
прокатки. З труб виготовляють теплообмінники та устаткування для охолоджування 
або нагрівання в агресивних середовищах (Воробъёва, Лобанова, 1987). 

Пластичність Плюмбуму допускає виготовлення його в рулонах. Велика густина 
Плюмбуму використовується при виготовленні куль для стрілецької зброї. Оскільки 
Плюмбум та його сполуки затримують рентгенівське і γ-випромінювання, їх 
застосовують при виготовленні екранів, огорож, устаткування, облицьовування стін 
помешкань, для захисту від рентгенівського та γ-випромінень. Плюмбум і його сполуки 
використовують при виготовленні кислотних або свинцевих акумуляторів, які 
застосовуються у якості джерел постійного струму.  

Плюмбум у розплавленому стані розчиняє більшість металів. Найбільше 
практичне значення набули сплави Плюмбуму з оловом, сурьмою, миш’яком та міддю. 
Висока корозійна стійкість спостерігається при взаємодії з хлором (до 100 °С) і 
водними розчинами хлоридів.  

Сплави на основі Плюмбуму, що зменшують тертя, застосовують для заливки 
підшипників і виготовлення деталей, що труться. Сплав Плюмбуму з сурьмою (4–12 % 
сурьми) відрізняється підвищеною твердістю. Високі ливарні властивості, 
антикорозійність і мала усадка цього сплаву знайшли застосування в оборонній 
промисловості та друкарській справі для відливання штампів, шрифтів, стереотипів, 
рядків машинного набору. РbО вводять у кришталь і оптичне скло для отримання 
матеріалів з великим показником заломлення. Сурик, хромат (жовтий крон) і основні 
карбонати Плюмбуму  використовуються як пігменти.  

Біологічна роль. На даний час Плюмбум є одним з пріоритетних забруднювачів 
довкілля (Аммосова, Орлов…, 1989; Влияние атмосферного…, 1990; Микроэлементозы 
человека…, 1991; Мартинова, Лихолат, 2010) Антропогене надходження Плюмбуму в 
навколишнє середовище значно перевищує природне (Батлук, 2001). Розсіювання 
Плюмбуму здійснюється, передусім, металургійними та металообробними 
промисловими підприємствами, аномалії його вмісту створюються навколо цементних 
заводів. Значні надходження цього елементу в природне середовище пов`язані з 
використанням тетраалкилів Плюмбуму як антидетонаційної бензинової добавки. 
Щорічно із вихлопними газами на поверхню ґрунту потрапляє більше 250 тис. т 
Плюмбуму (Ковальский, Гололобов, 1979; Батлук, 2001) . 

Механізм фізіологічної дії Плюмбуму у живих організмах на сьогодні вивчений, 
порівняно із іншими мікроелементами, набагато менше, проте деякі автори відносять 
Плюмбум до так званих “кандидатів” в ессенціальні елементи. Існують дані про 
стимулюючу дію низьких концентрацій цього металу на гемопоез. Доведено, що існує 
фізіологічний синергізм між Залізом та Плюмбумом в організмі людини та тварин 
(Биологическая роль, 1983). 

У разі надходження до організму людини надмірної кількості Плюмбуму його 
токсична дія, передусім, проявляється в ураженні органів кровотворення (анемія), нервової 
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системи (енцефалопатія проявляється та нейропатія) та нирок (нефропатія). Найбільш 
сприятливою до Плюмбуму є гематопоетична система, особливо у дітей. Виникнення 
анемії внаслідок свинцевого токсикозу обумовлено скороченням тривалості життя 
еритроцитів, пригніченням синтезу глобіну (особливо α-ланцюга) та гему. В аспекті дії на 
нервову систему метал видозмінює швидкість проведення нервового імпульсу крізь 
синапси (Микроэлементозы человека…, 1991). Патохімічні зміщення при отруєнні 
хімічним елементом у ряді випадків обумовлюються взаємодією Плюмбуму з іншими 
металами та, у першу чергу, Кальцієм, Магнієм і Натрієм, внаслідок чого порушується 
виконання ними фізіологічних функцій (Виноградов, 1955). 

Поведінка у ґрунті. Дані щодо розповсюдженості Плюмбуму в земній корі 
свідчать про його накопичення в кислих магматичних породах і глинистих 
відкладеннях, де звичайні концентрації цього мікроелементу коливаються в межах 10–
40 мг/кг. Кількість Плюмбуму в ультраосновних та вапнякових відкладеннях становить 
0,1–10 мг/кг (Войткевич, Закруткин, 1976; Воробьёва, Лобанова, 1987; Фортескью, 
1985; Глазовская, 1988). 

Плюмбум має сильні халькофільні властивості, тому в природних умовах його 
головною формою є мінерал галеніт – сульфід Плюмбуму. Під час вивітрювання 
сульфіди Плюмбуму повільно окиснюються, і він може утворювати карбонати, входити 
до складу глинистих мінералів, оксидів Заліза та Марганцю, а також зв’язуватися 
органічною речовиною ґрунту (Ермоленко, 1966; Свойства элементов, 1985; Горбатов, 
Обухов, 1989; Алексеенко, 2000).  

За геохімічними властивостями Плюмбум є близьким до групи двовалентних 
лужноземельних металів, тому здатний заміщувати Калій, Барій, Стронцій та Кальцій 
як у мінералах, так і в сорбційних позиціях (Ковальский, Андрианова, 1970). 

Природний уміст Плюмбуму в ґрунтах успадковується від материнських порід. 
Однак, через широкомасштабне забруднення навколишнього середовища Плюмбумом 
більшість ґрунтів, очевидно, містить підвищену кількість цього металу, особливо у 
верхніх горизонтах. Природні концентрації Плюмбуму у верхніх горизонтах ґрунтів 
світу коливаються в межах 3–180 мг/кг (Гуцуляк, 1994; Добровольский, 1998;  Кабата-
Пендиас, Пендиас, 1987).  

Плюмбум відносять до найменш рухомих у ґрунті важких металів. У пересуванні 
Pb за ґрунтовим профілем значну роль відіграє органічна речовина, тому він більше, 
ніж інші метали, тяжіє до гумусу. Накопичується Плюмбум головним чином на 
сорбційних бар’єрах – у верхній частині ґрунтового профілю. Окрім того, він 
асоціюється з глинистими мінералами, оксидами Мангану, гідроксидами Заліза та 
Алюмінію. У деяких ґрунтах Плюмбум може концентруватися у частках карбонатів 
Кальцію або фосфатних конкреціях (Виноградов, 1950; Ковда, 1981,1985; Большаков, 
1985; Аммосова, Орлов…, 1989; Гуцуляк, 1994; Жовинский, Кураева, 2002).  

Істотно знижує розчинність Плюмбуму вапнування ґрунтів. За високих значень 
рН Плюмбум осаджується в ґрунтах у вигляді гідроксиду, фосфату або карбонату, ці ж 
умови сприяють утворенню Плюмбум-органічних комплексів (Сатаева, Вертинская…, 
1998; Кравков, 1978; Алексеенко, 2000). 

Низький рН ґрунтів, низький вміст Фосфору в них, наявність органічних лігандів 
сприяють поглинанню Плюмбуму корінням або його переміщенню в надземні частини 
рослин (Козаренко, 1987). Накопичення Плюмбуму в поверхневих шарах ґрунтів має 
величезне екологічне значення, оскільки цей елемент істотно впливає на біологічну 
активність ґрунтів. Підвищення рівня вмісту Плюмбуму у ґрунтах обмежує 
ензиматичну активність мікробіоти, внаслідок чого помітно зростає накопичення 
частково розкладених органічних речовин, наприклад, целюлози (Мина, 1987). 
Ґрунтова мікрофлора швидко накопичує Плюмбум. Консументи, наприклад черви, 
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також здатні накопичувати даний метал, відіграючи тим самим важливу роль у 
вторинному перерозподілі Плюмбуму в поверхневих горизонтах ґрунту (Ходашова, 
1970; Смирнов, Кульбачко…, 1995).  

Інтенсивне збільшення концентрації Плюмбуму у ґрунтовому покриві характерно, 
передусім, для ґрунтів з низькою катіонообмінною здатністю. При тривалому забрудненні 
подібні явища відбуваються і в ґрунтах з високим рівнем катіонообмінної ємності (Hodson., 
Geering…, 1965; Якушевская, 1973; Жовинский, Кураева, 2002).  

6.1.2. Плюмбум у ґрунтах Дніпропетровської області 

У ґрунтах Дніпропетровської області Плюмбум визначався в чорноземі 
звичайному, південному та чорноземі звичайному лісопокращеному під штучними 
лісовими насадженнями, а також у ґрунтах під природними лісовими екосистемами 
долинно-терасового та привододільно-балкового ландшафтів: у лучно-лісових, лучно-
болотних, дерново-борових, заплавно-лучно-лісових ґрунтах, у чорноземах лісових і 
ґрунтах мегаполіса (рістоземах), деградованих під впливом антропогенного фактора. 

Плюмбум у чорноземах звичайних та південних на території адміністративних 
районів Дніпропетровської області (табл. 6.1) варіює в інтервалі 2,1–12,2 мг/кг. Високі 
значення концентрації Плюмбуму в ґрунті – 12,2 мг/кг зафіксовані для чорноземів 
Апостолівського та Верхньодніпровського (10,6 мг/кг) районів що, у першу чергу, 
пов’язано із забрудненням ґрунтів автомобільним транспортом і викидами 
промислових та сільськогосподарських  підприємств. Концентрація Плюмбуму в 
лучних ґрунтах змінюється в інтервалі 1,6–7,3 мг/кг ґрунту. 

Таблиця  6.1 
 

Концентрація Плюмбуму в чорноземах  адміністративних районів 
Дніпропетровської області (мг/ кг, шар ґрунту 0–50 см, рухома форма)* 

Місце відбору проб Назва ґрунту С̃ ±  
(витяжка 1 н HCl) 

1 2 3 
Апостолівський р-н, різнотравно-кострицево-
ковиловий степ Чорнозем південний 4,8±0,7 

м. Орджонікідзе, агломераційна фабрика поруч 
із гірничо-збагачувальним комбінатом, 
різнотравно-кострицево-ковиловий степ 

Чорнозем південний 12,2±2,1 

м. Дніпродзержинськ, зелена зона ДМК, 
штучне насадження 

Чорнозем звичайний 
антропогенно змінений 11,5±1,9 

м. Дніпродзержинськ, комплекс заводів 
«Азот», ПХЗ 

Чорнозем звичайний 
антропогенно змінений 8,4±0,9 

Верхньодніпровський р-н 
різнотравно-кострицево-ковиловий степ Чорнозем звичайний 7,0±0,6 

Дніпропетровський р-н, смт Таромське 
різнотравно-кострицево-ковиловий степ Чорнозем звичайний 5,1±0,5 

Дніпропетровський р-н, с. Любимівка 
різнотравно-кострицево-ковиловий степ Чорнозем звичайний 3,7±0,4 

Криворізький р-н, Заказник «Червона балка», 
різнотравно-кострицево-ковиловий степ Чорнозем звичайний 6,6±0,7 
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1 2 3 

Криворізький р-н, зелена зона ВАТ 
«АрселорМітал Кривий Ріг», лучний степ Чорнозем звичайний 5,9±0,5 

Нікопольський р-н, м. Марганець, дачне 
селище, 2 км від міста, різнотравно-кострицево-
ковиловий степ 

Чорнозем звичайний 6,1±0,6 

Нікопольський р-н, м. Марганець, кар’єр 
Грушевський, різнотравно-кострицево-
ковиловий степ 

Чорнозем звичайний 2,8±0,3 

Новомосковський р-н, с. Андріївка, 
різнотравно-кострицево-ковиловий степ Чорнозем звичайний 4,9±0,5 

Павлоградський р-н, різнотравно-кострицево-
ковилевий степ, комплекс шахт 
«Павлоградська» та «Благодатна» 

Чорнозем звичайний 3,5±0,4 

Петриківський р-н, лучний степ Лучний ґрунт 7,3±0,8 
Покровський р-н, с. Михайлівка, різнотравно-
кострицево-ковиловий степ Чорнозем звичайний 3,7±0,4 

П’ятихатківський р-н, м. Жовті Води, 
різнотравно-кострицево-ковиловий степ Чорнозем звичайний 7,6±0,9 

Синельниківський р-н, різнотравно-
кострицево-ковиловий степ Чорнозем звичайний 2,1±0,2 

Царичанський р-н, с. Кравцовка, лучний степ Лучний ґрунт 1,6±0,2 
Примітка: * - витяжка 1 Н НСl (рухома форма металу) 

 
Вміст Плюмбуму в природних ґрунтах лісових біогеоценозів долин річок області 

варіює в інтервалі 1,7–6,5 мг/кг (табл. 6.2), у ґрунтах штучних лісових насаджень – 
11,8–41,3 мг/кг (табл. 6.3). 

Таблиця 6.2 
 

Концентрація Плюмбуму в ґрунтах природних лісових біогеоценозів 
Дніпропетровської області (долинно-терасовий ландшафт) 

(корененасичений шар, мг/кг сухого ґрунту) 

БГЦ, тип 
лісорослинних умов 
за О. Л. Бельгардом 

Ґрунт, ґрунтоутворююча порода, 
(місцезнаходження) 

Статистичні 
показники вмісту 

Плюмбуму 
V, % 

Берестово-ясенева 
діброва, СП2  

Заплавно-лісовий сильновилужений малогумусний 
супіщаний  2,5 25 

алювіальні відкладення (прируслова заплава) 1,1 6 

Липово-ясенева 
діброва, СГ2 

Заплавний лучно-лісовий сильновилужений 
малогумусний суглинистий 6,5 24 

алювіальні відкладення (центральна заплава) 2,2 9 
Галофітна діброва, 
СГ3 

Солончак лучно-лісовий хлоридно-сульфатний 
середньогумусний середньосуглинистий 4,9 22 

Вільшаник, СГ4 
Заплавний лісо-болотний малогумусний суглинистий 6,1 2,2 
алювіальні відкладення (притерасся) 2,1 9 

Сухуватий бір, П1 Дерново-боровий вилужений малогумусний піщаний 2,3 12 

Липово-ясенева 
діброва, СГ1 

Чорнозем лісовий вилужений середньогумусний 
середньолесивований середньосуглинистий 2,6 11 

делювіальні лесоподібні відкладення  (пристін) 7,4 7 
 
 
 

Закінчення таблиці 6.1 
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Таблиця 6.3 
Уміст Плюмбуму в корененасиченому шарі ґрунту (0–50 см) та ґрунтоутворюючій 

породі штучних лісових екосистем Дніпропетровської області 
(привододільно-балковий ландшафт), мг/кг сухої речовини 

БГЦ, місцезнаходження Ґрунт, ґрунтоутворююча порода Форма елементу  
валова рухома 

Дубове насадження, плакор 

Чорнозем звичайний лісопокращений 
середньовилужений, середньогу-
мусний, суглинистий, слабкозмитий,  

41,3 6,3 

Леси 29,1 7,3 

Насадження білої акації 
сухуватого типу зволоження, 
пристін 

Чорнозем лісопокращений, карбо-
натний, малогумусний, середньо-
суглинистий, сильнозмитий 

45 4,1 

червоно-бура глина  17,4 1,8 

Насадження білої акації 
свіжуватого типу зволоження, 
пристін 

Чорнозем лісопокращений, 
вилужений, середньогумусний, 
супіщаний 

11,2 0,5 

третинні піски 6,4 1,4 

Білоакацієва полезахисна 
лісосмуга, плакор 

Чорнозем звичайний лісопокращений, 
слабовилужений, карбонатний, серед-
ньогумусний, середньосуглинистий 

26,7 2,8 

лесоподібні суглинки  12,0 3,3 

Різнотравно-кострицево-
ковиловий степ, плакор 

Чорнозем звичайний, карбонатний, 
малогумусний, середньосуглинистий 11,8 2,8 

лесоподібні суглинки 6,0 1,3 
 

Вміст та розповсюдження Плюмбуму в істотно антропогенно змінених ґрунтах 
мегаполіса представлені в табл. 6.4. 

Таблиця 6.4 
 

Уміст та розподіл Плюмбуму в ґрунтовому покриві мегаполіса Дніпропетровська  
(горизонт ґрунту 0–20 см, валова форма), мг/кг сух ґрунту 

 

Ч
ас

ти
на

 
мі

ст
а Адміністра-

тивний район 
міста 

Урбоекосистема 

А
ль

ти
ту

да
, м

 Інтервал варіювання 
концентрації 

Плюмбуму, мг/кг  
Функціональна зона 

міста* 
П C Р

1 2 3 4 5 6 7 

П
ра

во
бе

ре
ж

на
 

Ленінський 

ПАТ «ЄВРАЗ – Дніпропетровський 
металургійний завод  імені Петровського» 65 59–154 

18
–1

54
 

38–46 

ПАТ «Дніпропетровський трубний завод» 80 59–154 
Дніпропетровський коксохімічний завод 
ВАТ «Дніпрококс» 100 64 

ПАТ «Дніпротяжмаш» 115 70 
ВАТ «Дніпропетровський лакофарбовий 
завод» 125 54 

ДП «Дніпропетровський науково-вироб-
ничий комплекс«Електровозобудування» 72 54 

Ж/м Парус 52  30  
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1 2 3 4 5 6 7 

 

 Ж/м Червоний Камінь 58  34 

 
Ж/м Комунар 110  28 
Пр. Петровського 115  28–59
Вул. Братів Трофимових 50  35 
Ж/м Західний 150  39 

Ленінський район у цілому 54–159 28–154 38–46 

Червоногвар-
дійський 

ВАТ «Дніпропетровський завод 
металоконструкцій ім. Бабушкіна»; 65 44–50  

38–46 

ТОВ «Дніпропетровський 
комбайновий завод»; 60 47  

АТЗТ «ВО Дніпропетровський 
приладобудівний завод»; 55 44–50  

ПАТ «Дніпропетровський 
тепловозоремонтний завод»; 53 48  

ДП «ВО Південний машино-будів-
ний завод імені О. М. Макарова» 170 47–80  31 

 

 
Вул. Титова 165  92 35 
Вул. Криворізька 100–180  45  
Пр. Пушкіна 70  57  

Красногвардійський район у цілому 44–80 45–92 31–46 

Кіровський 

Пр. Кірова 75–165  92–
167  

Сквер ім. В. І. Леніна 70   25 
Парк ім. Л. Глоби 57   21–48 
Пр. К. Маркса 55  73  
Вул. Горького   73  
Площа Островського 58  79  

Кіровський район у цілому – 73–
167 21–48 

Бабушкін-
ський 

ВАТ «Дніпрошина» 145 47–64 
31–
126 20–50 ПАТ «НВО Дніпропрес» 145 52–58 

ПАТ «Дніпрополімермаш» 140 57–88 
Пр. К. Маркса (від вул. Сєрова до 
Виконкомівської) 55–60  73–

124  

Вул. Героїв Сталінграду 163  77  
Запорізьке шоссе 155  88 31 
Вул. Генерала Пушкіна 150  74  
Вул. К. Лібкнехта 120  77  
«Новий центр» 52  92  
Ж/м Тополя 120  37  
Бабушкінський район у цілому 47–88 31-126 20–50 

Жовтневий 

Пр. К. Маркса (від вул. 
Виконкомівської до О. Гончара) 120  91  

Пр. Гагаріна 150  79 39 
Ботанічний сад ДНУ ім. О. Гончара 150   20 

Продовження таблиці 6.4 
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1 2 3 4 5 6 7 

  

ДНУЗТ ім. ак. В. Лазаряна 155  46  
ПКТВ ім. Т. Г. Шевченка (центральна 
частина) 82   21 

острів Монастирський 64   30 
Зелена зона Преображенського собору 125   35 
Севастопольський парк 150   48 
Пр. Героїв  52   33 
вул. Набережна Перемоги  54   54 
Бульвар Слави 60   31 
Пл. Перемоги 52  27–42  
Червоноповстанська балка 60–120   24–68
Вул. Космічна  52–110  18–24  
Ж/м Сокіл 110  26–27  

 Жовтневий район у цілому – 20–91 21–68

Л
ів

об
ер

еж
на

 

Самарський 

Придніпровська ТЕС 60 66  33–44
Житлова зона на відстані 1 км від ТЕС   70  

Житлова зона на відстані 2 км від ТЕС   65  
Житлова зона на відстані 3 км від ТЕС   39  
Вул. Маршала Малиновського   60–72  

Самарський район у цілому 66 39–72 33–44

Індустріальний 

ВАТ «Інтерпайп Нижньо-
дніпровський трубний завод»; 66 55–180 45–75 41–45

ПАТ «Дніпровагонрембуд» 60 83 27–36  
Пр. Миру 80  44  
Парк Фестивальний  70   40 
Ж/м Клочко 70  39  
Парк ім. П. А. Воронцова    49 

Індустріальний район у цілому 55–180 27–75 40–49

Амур-
Нижньодні-
провський 

ВАТ «Дніпротяжбуммаш» ім. Артема 60 61 45–75 41-45 
ПАТ «Дніпропетровський стрілочний 
завод» 55 62 60 41 

ПАТ «Дніпропетровський металур-
гійний завод імені Комінтерну»  55 51–83 29–55 30–105

ТОВ «Техномаш» 60 65 56  
ПАТ «Дніпропетровський завод 
прокатних валків» 55 51–64 52–55  

Донецьке шоссе 65–80  82  
Пр. ім. газети «Правда» 55–80  47  

Амур-Нижньодніпровський район у цілому 51–83 27–82 30–105
Примітка: * П – промислова зона, С – селітебна зона, Р – рекреаційна зона 
 

Місто Дніпропетровськ поділено р. Дніпро на дві частини, які відрізняються за 
вмістом Плюмбуму у ґрунтах (рис. 6.1). Ґрунтовий покрив правого берега містить 
Плюмбум (валова форма) у межах: 28–177, лівого – 37–194 мг/кг ґрунту. Такі 
розбіжності зумовлені  декількома факторами:  

1) висота окремих частин міста над рівнем моря (альтитуда) – вплив висоти 
місцевості чітко прослідковується в центрі міста (пр. К. Маркса);  

2)    наявність транспорту;  

Закінчення таблиці 6.4 
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3) наявність заводів металургійної, хімічної, машинобудівної та інших видів 
індустрії; 

4) властивості ґрунтів: рН, гранулометричний склад, вологість тощо. 
На лівому березі в північно-східній частині міста три підприємства знаходяться 

приблизно на одній відстані від рівня водної поверхні (55–66 м), а джерелом 
забруднення ґрунту Плюмбумом є діяльність ВАТ «Інтерпайп Нижньодніпровський 
трубний завод» (180 мг/кг ґрунту), ВАТ «Дніпротяжбуммаш» ім. Артема – 61 мг/кг, 
ПАТ «Дніпропетровський стрілочний завод» – 62 мг/кг. 

 
Рис. 6.1 Карта-схема розподілу Плюмбуму в ґрунтах м. Дніпропетровськ 

 
За максимальним вмістом Плюмбуму в ґрунтах промислової зони адміністративні 

райони міста утворюють низхідний ряд, мг/кг ґрунту: Індустріальний район (55–180 ) → 
Ленінський район (54–159) → Амур-Нижньодніпровський район (51–83) → 
Червоногвардійський район (44–80) → Бабушкінський район (37–78) → Самарський район 
(66). За вмістом Плюмбуму в ґрунтах селітебної зони адміністративні райони міста 
утворюють низхідний ряд, мг/кг ґрунту: Кіровський район (73–167) → Ленінський район 
(28–154) → Бабушкінський район (31–126) → Червоногвардійський район (45–92) → 
Жовтневий район (20–101) → Амур-Нижньодніпровський район (37–92) → Індустріальний 
район (37–85) → Самарський район (49–82). За вмістом Плюмбуму в ґрунтах рекреаційної 
зони адміністративні райони міста Дніпропетровська утворюють низхідний ряд, мг/кг 
ґрунту: Амур-Нижньодніпровський район (40–115) →  Жовтневий район (31–78) → 
Бабушкінський район (30–60) →  Індустріальний район (50–59) →  Кіровський район (31–
58) →  Ленінський район (48–56) →  Червоногвардійський район (41–56) →  Самарський 
район (43–54). 

                Умовні позначення: 
Валовий  вміст Плюмбуму (С Рb min-C Рb max) 
 у грунтах  різних функціональних зон міста  
(горизонт 0-20 см,) мг/кг  
Промислова зона 

Рекреаційна зона Селітебна зона 
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6.2. Кадмій 

Кадмій (лат. Cadmium, символ Cd) – хімічний елемент II групи періодичної 
системи Д.І.Менделєєва; атомний номер 48, атомна маса 112,40; білий, блискучий, 
важкий, м’який, тягучий метал. Елемент складається з суміші 8 стабільних ізотопів з 
масовими числами: 106 (1,215 %), 108 (0,875 %), 110 (12,39 %), 111 (12,75 %), 112 
(24,07 %), 113 (12,26 %), 114 (28,86 %) та 116 (7,58 %) (Виноградов, 1950; Цинк и 
кадмій…, 1992; Химия окружающей …, 1982). 

6.2.1. Узагальнені відомості про поширення в природі, фізичні 
та хімічні властивості, видобуток, використання і біологічну 
роль Кадмію. Розподіл  і поведінка Кадмію у ґрунтах. 

Поширення у природі. Кадмій – рідкісий розсіяний елемент із кларком у 
літосфері 1,3·10-5 % по масі. Для Кадмію характерна концентрація в гідротермальних 
відкладеннях, міграція в гарячих підземних водах разом із Цинком та іншими 
халькофільними елементами. Вулканічні породи містять до 0,2 мг/кг Кадмію, серед 
осадових порід найбільш багаті ним глини – до 0,3, вапняки містять 0,035, піщаники – 
0,03 мг/кг Кадмію. Середній уміст даного мікроелементу в ґрунті – 0,06 мг/кг 
(Винеоградов, 1950; Добровольский, 1985; Глинка, 2003; Гунько, Цвєткова, 2015).  

Відомі самостійні рідкісні мінерали Кадмію: гринокіт CdS (77,7 % Cd), отавіт 
CdCO3, кадмоселіт CdSe (87,5 % Cd) та монтепоніт CdO, але власних родовищ вони не 
утворюють, а присутні у вигляді домішок у цинкових, свинцевих, мідних та 
поліметалевих рудах, які є основним промисловим джерелом отримання Кадмію 
(Глазовская, 1988; Глинка, 2003). Даний метал входить у вигляді ізоморфної домішки 
до мінералів Цинку, особливо до сфалериту. Домішка Cd (тисячні частки %) є в 
гідротермальних рудах, де він присутній у сфалериті, галеніті та інших, головним 
чином, сульфідних мінералах. Підвищений вміст Кадмію до 1,5 % характерний для 
малозалізистих сфалеритів (Christensen, 1984). 

Кадмій присутній в повітрі, найбільше його у промислових районах, що 
пов’язано із наявністю Кадмію у вигляді домішок у багатьох видах вугілля. При 
спалюванні пального на теплоелектростанціях Кадмій потрапляє до атмосфери. При 
цьому істотна його частка осідає на ґрунті. Збільшенню кількості Кадмію у ґрунті 
сприяє й застосування мінеральних добрив оскільки майже всі вони містять незначні 
домішки цього металлу (Каталымов, 1965; Ковальский, 1974; Свойства элементов…, 
1985; Фортескью, 1985; Влияние атмосферного…, 1990; Кармова, Потатуева, 1990).  

Кадмій здатний накопичуватися в рослинах, грибах та тваринних організмах 
(особливо водних). За деякими даними, вміст Кадмію у грибах може досягати одиниць, 
десятків та навіть сотень міліграм на кілограм живої маси. Вживання таких грибів в їжу 
небезпечне для життя (Химические элементы…, 1979; Царенко, Нецветов…, 2001).  

За даними USEPA та Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) сумарна 
добова кількість потрапляння Кадмію до організму людини з усіх джерел становить 10–
50 мкг. Основним та найбільш «стабільним» джерелом є їжа – з нею потрапляє, в 
середньому, від 10 до 30–40 мкг Кадмію на добу (Аммосова, Орлов…, 1989; 
Микроэлементозы человека, 1991). Близько 5–10 % від загального обсягу даного 
мікроелемента надходить до організму людини з водою, приблизно 1 % – з повітрям 
(Хоружая, 1998).  
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Фізичні властивості. Щільність Кадмію 8,65 г/см3. Температура плавлення 
321,1 °С, температура кипіння – 766,5 °С. Кларк – 1,35·10-5 %. Кристалічна решітка 
Кадмію гексагональна; атомний радіус 1,56, іонний радіус Cd2+ – 1,03. Коефіцієнт 
термічного розширення 29,8·10-6 (за температури 25 °С); теплопровідність (за 
температури 0 °C) 97,55 Вт/(м·К); питома теплоємність (за температури 25°С)  
225,02 Дж/(кг · град). Межа міцності при розтягуванні 64 МН/м2, відносне подовження 
20 %, твердість по Брінеллю – 160 МН/м2 (Свойства элементов…, 1985; Глинка, 2003) .  

Хімічні властивості. На повітрі Кадмій тьмяніє, покриваючись тонкою плівкою 
окислу CdO, який захищає метал від подальшого окислення. При сильному нагріванні 
на повітрі Кадмій згоряє до оксиду CdO – кристалічний порошок від світло-
коричневого до темно-бурого кольору (Лукашев, 1976) . 

Валентність Кадмію у сполуках дорівнює 2. У реакціях він може виступати в 
якості м’якого відновника. Кадмій безпосередньо поєднується з галогенами; ці сполуки 
безбарвні; CdСl2, CdВr2 і CdI2 дуже легкорозчинні у воді, CdF2 розчиняється важче. З 
сіркою Кадмій утворює сульфід CdS, нерозчинний у воді та розбавлених кислотах. 
Кадмій легко розчиняється в азотній кислоті з виділенням оксидів азоту та утворенням 
нітрату, який дає гідрат Cd(No3)2·4H2O. З кислот – соляної та розбавленої сірчаної – 
Кадмій повільно виділяє водень, при випаровуванні розчинів з них кристалізуються 
гідрати хлориду та сульфату. З лугами Кадмій не взаємодіє. Розчини солей даного 
металу мають кислу реакцію. Сполуки Кадмію отруйні. Особливо небезпечним є 
вдихання пари його оксиду (Орлов, 1985, Глинка, 2003). 

Отримання. Джерелом промислового видобування Кадмію є окиснені руди 
колчеданно-поліметалічних та поліметалічних родовищ. Кадмій отримують або 
розчиненням побічних продуктів переробки цинкових, свинцево-цинкових і мідно-
цинкових руд в сірчаній кислоті з подальшим осадженням елементу цинковим пилом, 
або виділяють електролізом. Також Кадмій видобувають з пилу свинцевих та 
мідеплавильних заводів (він може містити до 5 % металу) (Міцкевич, 1965, 1971; 
Перельман, 1989). 

Застосування. Завдяки своїм фізичним властивостям Кадмій знайшов широке 
застосування в техніці та промисловості (особливо починаючи з 50-х років XX ст.). 
Основні сфери його використання: антикорозійні покриття  (кадміювання) чорних 
металів, особливо у разі контакту з морською водою, а також виробництво нікель-
кадмієвих електричних акумуляторів і батарей. 40 % Кадмію, що виробляється, 
використовується для антикорозійних покриттів на метали, біля 20 % йде на 
виготовлення кадмієвих електродів для акумуляторів, резервних батарей тощо 
(Израэль, 1984). 

Кадмій входить до складу багатьох сплавів, як легкоплавких (наприклад, сплав 
Вуда (50 % Bi, 25 % Pb, 12,5 % Sn, 12,5 % Cd), так і тугоплавких зносостійких 
(наприклад, з нікелем). Досить довго Кадмій використовувався для виробництва 
барвників (пігментів) та в якості стабілізатора у виробництві пластмас (наприклад, 
поліхлорвінілу), однак нині, через токсичність, у цих цілях він майже не 
використовується.  

Кадмій застосовується в експериментальній медицині. В СРСР на початку  
1950-х років були проведені перші успішні експерименти, пов’язані з розробкою 
протипухлинних медикаментів на основі сполук цього металу. В останні роки Кадмій 
застосовують при створенні нових протипухлинних нано-медикаментів (Будько, 1977; 
Биологическая роль…, 1983). 

Біологічна роль. Кадмій – один з найбільш токсичних важких металів. При 
розподілі хімічних елементів за класами небезпеки він віднесений до 1-го классу. 
Вдихання кадмієвого пилу швидко призводить до захворювань дихальних шляхів і 
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нирок, часто смертельних. Поглинання будь-якої значної кількості Кадмію викликає 
негайне ураження печінки і нирок. Сполуки, що містять Кадмій, за деякими даними, є 
також канцерогенними (Войнар, 1966; Tyles, 1975, 1976; Levy-Minzi, 1976). 

Кадмій має тенденцію до накопичення в організмі – період його напіввиведення 
становить 10–35 років. У тілі людини віком 50 років його загальна вагова кількість 
може досягати 30–50 мг. Головними місцями накопичення Кадмію виступають нирки 
(30–60 ) та печінка (20–25 %) (Войнар, 1955; 1960). Також цей мікроелемент 
накопичується у підшлунковій залозі, селезінці, трубчастих кістках та інших органах і 
тканинах людини. В основному Кадмій міститься в організмі у зв’язаному стані – у 
комплексі з білком металотіонеїном, який реалізує природний захист організму, 
знижуючи токсичність цього важкого металу. Проте навіть «зв’язаний» Кадмій, 
накопичуючись роками здатний призвести до порушень роботи нирок, підвищення 
вірогідності утворення ниркових каменів (Виноградов, 1955; Алексеенко, 2000).  

Кадмій є хімічно близьким до Цинку та здатний заміщувати його в біохімічних 
реакціях, наприклад, виступати псевдоактиватором або, навпаки, інгібітором 
ферментів, що містять Цинк, яких в організмі людини нараховується близько 200 
(Wood, 1974; Аммосова, Орлов…, 1989;). Кадмій є антагоністом Кальцію та Заліза, та 
здатний заміщувати ці елементи – наприклад, Кальцій, у кістковій тканині 
(Виноградов, 1955). 

Гостре харчове отруєння Кадмієм виникає при надходженні великих разових 
доз із їжею (15–30 мг) або з водою (13–15 мг). Летальна разова доза даного 
мікроелементу не визначена, але за оцінками ВООЗ вона може складати 350–3500 мг. 
Ще більш небезпечним є отруєння Кадмієм під час вдихання його парів або пилу, що 
містить даний метал (Войнар, 1955; 1960).  

Поведінка у ґрунті. Головний фактор, що обумовлює вміст Кадмію у ґрунті, – 
це хімічний склад материнських порід (Возбуцкая, 1968; Жовинский, Кураева, 2002; 
Якуба, 2006; Гунько, Цветкова, 2015). Середня концентрація цього мікроелементу в 
ґрунтах коливається від 0,07 до 1,1 мг/кг (Ильин, 1991; Алексеенко, 1990, 2000). При 
цьому фонові рівні цього мікроелементу в ґрунтовому покриві не перевищують 0,5 
мг/кг, а більш високі значення свідчать про антропогенний вклад у вміст Кадмію у 
верхньому шарі ґрунту (Тойкка, 1985; Амосова,Орлов…, 1989;  Кабата-Пендиас, 
Пендиас, 1989; Батлук, 2001; Сараненко, 2007). 

Встановлено, що провідним процесом у зв’язуванні Кадмію ґрунтом є 
конкуруюча адсорбція на глинах (Большаков, 1985). Дані ряду авторів підтверджують 
думку про те, що саме адсорбція контролює концентрацію Кадмію у ґрунтових 
розчинах до тих пір, доки не буде перевищена певна гранична величина рН (Бурыкин, 
1985; Власюк, Кибаленко…, 1971; Levy-Minzi, 1976). При рН вище 7,5 сорбований 
ґрунтом Кадмій перестає бути легкорухомим (Levy-Minzi, 1976). За даними Вуда 
(Wood,1974) енергія зв’язку та адсорбції Кадмію більша в органічній речовини, ніж у 
присутніх у ґрунті глинах.  

Кадмій найбільш рухомий у кислих ґрунтах в інтервалі рН 4,5–5,5, тоді як у 
лужних ґрунтах він є відносно нерухомим (Munn, 1983). Однак при зростанні рН до 
лужних значень, очевидно, з’являється одновалентний гідроксокомплекс CdOH+, який 
не може легко займати позиції в іонообмінному комплексі.  

Забруднення ґрунтів Кадмієм розглядається вченими як найбільш серйозна 
загроза здоров’ю (Влияние атмосферного…, 1990; Сатаева, Вертинская…, 1998; 
Джигирей, Сторожук…, 2000; Сердюк, 2004; Зверуха, Серебряков…, 2013). В 
антропогенних умовах уміст Кадмію у поверхневому шарі ґрунтів зазвичай зростає 
(Levy-Minzi, 1976; Козаренко, 1987; Клименко, 2007). Відомо, що сорбція даного 
слідового елементу – дуже швидкий процес. Кристенсен показав, що сорбція Кадмію на 
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95 % відбувається за 10 хвилин, а через 1 годину встановлюється рівновага (Christensen, 
1984). В інтервалі рН 4,0–7,7 сорбційна ємність ґрунту по відношенню до Кадмію 
зростає приблизно втричі при збільшенні рН на одиницю (Говорина, Виноградова, 
1991; Ландшафтна екологія, 2013).Засоби, спрямовані на зменшення накопичення Кадмію 
у ґрунтовому покриві, спрямовані на підвищення рН та катіонообмінної ємності ґрунтів 
(Козаренко, 1987; Горбатов, Обухов, 1989; Krebs, 1996). Окрім вапнування для зниження 
біодоступності Кадмію застосовують насипання поверх забрудненого ґрунту незараженого 
шару завтовшки до 30 см (Надточій, Вольвач, 1998). 

6.2.2. Концентрація та територіальний розподіл Кадмію в приро-
дних та антропогенно - змінених ґрунтах Дніпропетровщини 

Згідно з еколого-субстантивною класифікацією ґрунтів України (Содержание 
микроэлементов.., 1964; Власюк, Косицин, 1964; Полупан, 1979; Фоновий вміст…, 
2003; Назаренко, Польчина, 2008; Тихоненко, 2009, 2010) та результатами дослідження 
ґрунтів степової зони А. П. Травлєєва (Травлеев, Сидельник, 1966; Травлеев, Цикора…, 
1970; Травлеев, 1972). В. Г. Стадніченка (Стадниченко, 1960) та інших на території 
Дніпропетровської області в межах привододільно-балкового ландшафту можна 
виділити такі ґрунти: чорнозем звичайний, чорнозем звичайний лісопокращений, 
чорнозем південний, чорнозем лісовий (байрачний); в межах долинно-терасового 
ландшафту: лучно-лісові ґрунти (центральна річкова заплава), дерново-борові (арена – 
друга піщана тераса заплави), ґрунти міст − рістоземи (Строганова, 1992, 1998; Мірзак, 
2001; Сердюк, 2005;) тощо.  

Уміст Кадмію в чорноземі (звичайному та південному) значно варіює на 
території Дніпропетровської області (табл. 6.5). 

Таблиця 6.5 
Інформаційні показники концентрації та розподілу Кадмію в чорноземах 

Дніпропетровської області (рухома форма, 1 н HCl) 

Місце відбору зразків ґрунту Назва ґрунту 
Концентрація Cd,  

мг/кг ґрунту 
шар 0–50 см шар 50–100 см 

1 2 3 4 
Апостолівський р-н, різнотравно-
кострицево-ковиловий степ* Чорнозем південний 1,70 1,55 

м. Орджонікідзе, 1,5 км від фабрики 
та гірничо-збагачувального комбінату, 
різнотравно-кострицево-ковиловий 
степ 

Чорнозем південний 0,95 0,60 

Верхньодніпровський р-н, різно-
травно-кострицево-ковиловий степ Чорнозем звичайний 0,37 0,43 

Дніпропетровський р-н,  
с. Любимівка Чорнозем звичайний 3,82 0,48 

Дніпропетровський р-н,  
смт Таромське Чорнозем звичайний 1,50 1,16 

Криворізький р-н, Заказник «Червона 
балка», різнотравно-кострицево-
ковиловий степ 

Чорнозем звичайний 0,51 0,50 

Криворізький р-н, зелена зона КМК, 
лучний степ Чорнозем звичайний 0,77 0,52 

Нікопольський р-н, м. Марганець, 
кар’єр Грушевський, лучний степ Чорнозем звичайний 0,33 0,56 
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1 2 3 4 

Нікопольський р-н, м. Марганець, 
дачне селище, 2 км від міста Чорнозем звичайний 0,55 0,81 

Новомосковський р-н, с. Андріївка, 
різнотравно-кострицево-ковиловий 
степ 

Чорнозем звичайний 0,58 0,40 

Павлоградський р-н, поблизу 
комплексу шахт «Павлоградська» та 
«Благодатна», різнотравно-
кострицево-ковиловий степ 

Чорнозем звичайний 0,32 0,16 

Петриківський р-н, с. Петриківка, 
лучний степ Чорнозем звичайний 0,24 0,23 

Покровський р-н, с. Михайлівка, 
степова цілина Чорнозем звичайний 0,63 0,61 

П’ятихатківський р-н, м. Жовті 
Води, степова цілина Чорнозем звичайний 0,12 0,21 

Синельниківський р-н, різнотравно-
кострицево-ковиловий степ Чорнозем звичайний 0,82 0,41 

Царичанський р-н, с. Кравцовка, 
різнотравно-кострицево-ковиловий 
степ 

Чорнозем звичайний 0,17 1,76 

Примітка: * – під назвою «різнотравно-кострицево-ковиловий степ» слід розуміти залишки степу 
серед розораних полів, міських та сільських забудов, кар’єрів, шахтних відвалів та ін. 

У корененасиченому шарі чорнозему концентрація Кадмію (рухома форма) 
знаходиться в інтервалі 0,12–3,82 мг/кг ґрунту. Максимальний уміст Кадмію 
спостерігається в ґрунтах радіусу дії Придніпровської ТЕС (Дніпропетровська обл.,  
с. Любимівка – 3,82 мг/кг ґрунту), мінімальний – у чорноземах П’ятихатківського 
району (0,12 мг/кг). За даними ряду авторів (табл. 5.1, розд. 5) фонова концентрація 
Кадмію складає 0,1–1,0 мг/кг ґрунту у верхньому шарі природного ґрунтового покриву 
Землі. 

Інтервал варіювання Кадмію в ґрунтах та ґрунтотвірних породах природних 
лісових екосистем області представлено у табл. 6.6. 

Таблиця 6.6 
Вміст Кадмію в корененасиченому шарі ґрунту (0–50 см) та ґрунтоутворюючій породі 

природних лісових екосистем Дніпропетровської області  

Біогеоценоз 

 
Ґрунт 

Концентрація Cd, мг/кг 
ґрунту 

порода валова 
форма 

рухома 
форма 

Долинно-терасовий ландшафт 

Заплавна липово-
ясенева діброва 

Лучно-лісовий середньогумусний 
суглинистий 0,82 0,17 

алювіальні відкладення 0,74 0,09 

Свіжий субір на арені 
Дерново-боровий малогумусний піщаний 
слабкорозвинений  0,27 0,07 

делювіальні відкладення 0,23 0,04 

Сухуватий бір на арені Дерново-боровий супіщаний розвинений 0,53 0,07 
делювіальні відкладення 0,47 0,13 
Привододільно-балковий ландшафт 

Липово-ясенева діброва 
на пристіні 

Чорнозем лісовий декарбонізований 
середньогумусний середньолесиво-ваний 0,65 0,19 

лесоподібні суглинки 0,36 0,04 

Закінчення таблиці 6.5 
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У лучно-лісових ґрунтах, чорноземі лісовому та дерново-борових ґрунтах долинно-
терасового та привододільно-балкового ландшафтів степової зони (Присамарський 
міжнародний біосферний стаціонар імені О. Л. Бельгарда) Кадмій варіює у межах 0,27–0,82 
(валова форма) та 0,07–0,19 мг/кг ґрунту (рухома форма, ацетатно-амонійний буфер, 
рН 4,8), вміст Cd в суглинистих ґрунтах вище ніж у піщаних у декілька разів (Якуба, 2005). 
У чорноземах лісопокращених штучних лісових насаджень Дніпропетровської області 
(табл. 6.7) на плакорі (привододільно-балковий ландшафт) вміст Cd (0,19–1,82 мг/кг – 
рухома форма) дещо вищий, ніж у ґрунтах природних екосистем долинно-терасового 
ландшафту (табл. 6.6), де Сd варіює в інтервалі 0,07–0,17 мг/кг ґрунту. 

Таблиця 6.7 
Вміст та розподіл Кадмію у ґрунтах та ґрунтотвірній породі штучних лісових насаджень 

 

Ландшафт за  
О. Л. Бель-

гардом (1970) 
Біогеоценоз 

Ґрунт  Концентрація Cd, 
мг/кг ґрунту  

материнська порода валова 
форма  

рухома 
форма  

П
ри

во
до

ді
ль

но
-б

ал
ко

ви
й 

Дубове насадження, плакор 
чорнозем звичайний 
лісопокращений 1,30 0,23 

kес 0,98 0,12 

Насадження білої акації, 
верхня частина пристіну 

чорнозем звичайний 
лісопокращений 1,33 0,50 

червоно-бура глина 0,53 0,12 

Насадження білої акації, 
нижня частина пристіну 

чорнозем звичайний 
лісопокращений 0,28 0,24 

третинні піски 0,05 0,01 

Білоакацієва лісосмуга, 
плакор 

чорнозем звичайний 
лісопокращений 1,10 0,19 

лесоподібні суглинки 0,90 0,15 
Насадження акації білої 
(зелена зона ДМК, м. Дніпро-
дзержинськ) 

чорнозем звичайний 
антропогенно змінений  1,82 

лесоподібні суглинки  0,80 
Насадження акації білої та 
клену гостролистого 
(комплекс заводів «Азот», 
ПХЗ) 

чорнозем звичайний 
антропогенно змінений  1,52 

лесоподібні суглинки  1,17 
Зелена зона КМК (м. Кривий 
Ріг) 

чорнозем звичайний 
антропогенно змінений  1,53 

Підвищений вміст Кадмію помічено у ґрунтах зелених зон промислових 
підприємств: Криворізького гірничо-металургійного комбінату – АрселорМіттал 
Кривий Ріг – 1,53, Дніпродзержинського металургійного комбінату (ДМК) – 1,90, 
комплексу заводів Дніпродзержинська «Азот» та ПХЗ – 1,52 мг/кг ґрунту, відповідно. 

Розподіл Cd в антропогенно змінених ґрунтах Дніпропетровська (табл. 6.8) є 
досить специфічним. За класифікацією ґрунтів України (Полупан, Соловей…, 2005; 
Тихоненко, 2009) ґрунти міста належать до рістоземів. Місто ріка Дніпро ділить на 
лівобережну та правобережну частини. Кожна частина має промисловий комплекс різного 
профілю. З кожним комплексом пов’язана житлова (селітебна) зона, зона відпочинку 
(рекреаційна) та промислова зона. Детальний аналіз умісту Сd в ґрунті міста показав, що на 
формування високих концентрацій металу в ґрунтовому покриві впливає відстань від 
джерела найбільш сильних техногенних збурень, перерозподіл металів у просторі в 
результаті руху повітряних мас, з урахуванням висоти місцевості, а також транспорт і 
властивості ґрунту (Травлеев, Сидельник, Строганова, 1992; Сердюк, 2004; 
Медведєва,2004; Сараненко, 2007; Гунько, 2015). 
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Таблиця 6.8 
 

Концентрація Кадмію у ґрунтовому покриві мегаполіса Дніпропетровська  
(горизонт ґрунту 0–20 см, валова форма, атомно-абсорбційний метод) 

 

Ч
ас

ти
на

 
мі

ст
а Адміністра-

тивний 
район міста 

Урбоекосистема 

А
ль

ти
-

ту
да

, м
 Інтервал варіювання 

концентрації Кадмію, мг/кг
Функціональна зона міста*

П C Р
1 2 3 4 5 6 7 

П
ра

во
бе

ре
ж

на
 

Ленінський 

ПАТ «ЄВРАЗ – 
Дніпропетровський металургійний 
завод  ім. Петровського» 

65 1,0±0,2  0,4±0,1 

ПАТ «Дніпропетровський трубний 
завод» 80 1,2±0,1   

Дніпропетровський коксохімічний 
завод ВАТ «Дніпрококс» 100 0,7±0,2 0,8±0,2 1,0±0,2 

ПАТ «Дніпротяжмаш» 115 0,9±0,3   
ВАТ «Дніпропетровський 
лакофарбовий завод» 125 0,5±0,1  0,4±0,1 

ДП «Дніпропетровський науково-
виробничий комплекс 
«Електровозобудування» 

72 3,2±1,6   

Ж/м Парус 52  0,4±0,1  
Ж/м Червоний Камінь 58  0,4±0,1  
Ж/м Комунар 110  1,2±0,3 

 Пр. Петровського 115  0,7±0,2 
Вул. Братів Трофимових 50  1,4±0,4  
Ж/м Західний 150  0,4±0,1  
Ленінський район в цілому 0,5−3,2 0,4−1,4 0,4−1,0 

Красногвар-
дійський 

ВАТ «Дніпропетровський завод 
металоконструкцій ім. Бабушкіна» 65 1,0±0,2   

ТОВ «Дніпропетровський 
комбайновий завод» 60 0,8±0,2   

АТЗТ «ВО Дніпропетровський 
приладобудівний завод» 55 0,8±0,2   

ПАТ «Дніпропетровський 
тепловозоремонтний завод»; 53 3,2±0,2   

 

 

ДП «ВО Південний машинобу-
дівний завод ім. О. М. Макарова» 170 3,8±0,8   

Вул. Титова 165  0,5±0,1 0,6±0,1 
Вул. Криворізька 100-180  1,0±0,2  
Пр. Пушкіна 70  0,8±0,2  

Червоногвардійський район в цілому 0,8−4,0 0,5−1,0 0,5–0,7 

Кіровський 

Пр. Кірова 75–165  0,6±0,1  
Сквер ім. В. І. Леніна 70   0,5±0,1 
Парк ім. Л. Глоби 57   1,3±0,4 
Вул. Горького   0,9±0,2  
Площа Островського 58  1,9±0,4  
Кіровський район в цілому − 0,6−1,9 0,5−1,6 

Бабушкін-
ський 

ВАТ «Дніпрошина» 145 3,1±0,5   
ПАТ «НВО Дніпропрес» 145 3,8±0,8   
ПАТ «Дніпрополімермаш» 140 3,8±0,8   
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1 2 3 4 5 6 7 

 

 

Пр. К. Маркса (від вул. Сєрова до 
Виконкомівської) 55–60  0,6±0,2  

Вул. Героїв Сталінграду 163  1,4±0,3 0,4±0,1 
Запорізьке шоссе 155  0,5±0,1 0,5±0,1 
Вул. Генерала Пушкіна 150  0,4±0,1  
Вул. К. Лібкнехта 120    
«Новий центр» 52  0,8±0,2  
Ж/м Тополя 120  0,5±0,1  

Бабушкінський район в цілому 3,1–4,1 0,4−1,4 0,4–0,5 

Жовтневий 

Пр. К. Маркса (від вул. Виконко-
мівської до вул. О. Гончара) 120  0,9±0,2 0,5±0,1 

Пр. Гагаріна 150  0,1±0,02 0,4±0,1 
Ботанічний сад ДНУ ім. О. Гончара 150   0,5±0,1 
ДНУЗТ ім. ак. В. Лазаряна 155   0,5±0,1 
ПКТВ ім. Т. Г. Шевченка 
(центральна частина) 82   0,5±0,1 

о. Монастирський 64   0,7±0,2 
Севастопольський парк 150   0,7±0,2 
Пр. Героїв 52    
вул. Набережна Перемоги 54  0,4±0,1  
Бульвар Слави 60  0,6±0,1  
Пл. Перемоги 52    
Червоноповстанська балка 60–120  0,5±0,1  
Вул. Космічна 52–110  0,3±0,1  

  Ж/м Сокіл 110  0,3±0,1  
Жовтневий район в цілому - 0,1−0,6 0,4−0,7 

Л
ів

об
ер

еж
на

 

Самарський 
Придніпровська ТЕС 60 2,4±0,6 1,0±0,4 0,6±0,1 

Вул. Маршала Малиновського   1,6±0,4  
Самарський район в цілому 1,8-3,0 1,0−1,6 0,5–0,7 

Індустрі-
альний 

ВАТ «Інтерпайп Нижньо-
дніпровський трубний завод»; 66 4,2±1,1 2,6±0,8 1,6±0,4 

ПАТ «Дніпровагонрембуд» 60 1,7±0,4 1,1±0,3 0,5±0,1 
Пр. Миру 80  0,9±0,2  
Парк Фестивальний 70   0,5±0,1 
Ж/м Клочко 70  0,9±0,2  
Парк ім. П. А. Воронцова    0,8±0,2 

Індустріальний район в цілому 1,7−4,2 0,9−2,6 0,5−1,6 

Амур-
Нижньодні-
провський 

ВАТ «Дніпротяжбуммаш» ім.Артема 60 2,1±0,5   
ПАТ «Дніпропетровський 
стрілочний завод» 55 0,8±0,2   

ПАТ «Дніпропетровський металур-
гійний завод ім. Комінтерну» 55 0,9±0,2 2,4±0,6  

ТОВ «Техномаш» 60 0,9±0,2 0,8±0,2  
ПАТ «Дніпропетровський завод 
прокатних валків» 55 3,7±0,6   

Донецьке шоссе 65–80  2,2±0,5 0,7±0,2 
Пр. ім. газети «Правда» 55–80  0,4±0,1  

Амур-Нижньодніпровський район в цілому 0,8−3,7 0,4−2,2 0,5–0,9 
Примітка: * П – промислова, С – селітебна, Р− рекреаційна зона. 

Закінчення таблиці 6.8 
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Головними галузями спеціалізації міста є чорна металургія та 
машинобудування. З’ясовано, що характерною особливістю ґрунтів машинобудівних 
підприємств Дніпропетровська є підвищений вміст Кадмію (3,2–3,8 мг/кг) на відміну 
від аналогічного показника у ґрунтах металургійних та хімічних підприємств, де цей 
показник становить 0,5–1,0 мг/кг ґрунту (Швець, Приходченко, 1997; Сердюк, 2004) 

Високою виявилася кількість Кадмію у ґрунтах ВАТ «Дніпрошина»  
(3,2±0,5 мг/кг) та прилеглих підприємств. Придніпровська теплоелектростанція на 
лівобережжі чинить вплив на ґрунти правого берега Дніпра – на пр. Героїв та  
вул. Набережної Перемоги. Центр міста Дніпропетровська розташований в улоговині 
між пагорбами, що є сприятливою умовою для накопичення шкідливих домішок різних 
галузей промисловості за будь-яких напрямків вітру, висоти місцевості, інтенсивності 
руху автотранспорту (Методические указания…, 2002). У ґрунтовому покриві 
центральної частини міста виявлено Кадмію 0,5–2,8 мг/кг ґрунту. 

На властивості та хімічний склад ґрунтів о. Монастирського, ПКТВ  
ім Т. Г. Шевченка, пл. Соборну та селітебну зону центральної частини міста значний 
вплив чинять заводи Лівобережжя. Спостерігається тенденція зменшення 
концентрації металів у цих системах при віддаленні від р. Дніпро та зі збільшенням 
значень відміток висоти. Варіювання вмісту Кадмію у ґрунтах промислової зони 
міста (рис.6.2) становить від 0,5 до 4,1, ґрунтах сельбищної зони – 0,1–2,6, 
рекреаційної – 0,4–1,6, у чорноземі звичайному природному та антропогенно 
зміненому – від 0,5 до 0,8, у ґрунтах природних та штучних лісових систем в 
інтервалі 0,04–0,12 мг/кг ґрунту.  

 
 

Рис. 6.2 Карта-схема розподілу Кадмію в ґрунтах м. Дніпропетровськ 

                Умовні позначення: 
Валовий  вміст Кадмію (С Сd min-C Cd max) 
 у грунтах  різних функціональних зон міста  
(горизонт 0-50 см,) мг/кг  
Промислова зона 

Рекреаційна зона Селітебна зона 
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За максимальним вмістом Кадмію в ґрунтовому покриві промислової зони 

адміністративні райони міста Дніпропетровська утворюють висхідний ряд, мг/кг 
ґрунту: Амур-Нижньодніпровський (0,8−2,8) → Самарський район (1,6−3,0) → 
Ленінський (0,5−3,2) → Червоногвардійський (0,8–3,8) → Бабушкінський (3,8–4,1) 
→ Індустріальний (1,7−4,2 ), промислові підприємства в Кіровському та Жовтневому 
районах відсутні; за вмістом Кадмію в ґрунті сельбищної зони, мг/кг ґрунту: Жовтневий 
район (0,1−0,6) → Червоногвардійський (0,5−1,0) → Бабушкінський (0,4−1,3) → 
Ленінський (0,4−1,4) → Самарський (1,0–1,5) → Кіровський (0,6−1,9) → Амур-
Нижньодніпровський (0,4−2,2) → Індустріальний (0,9−2,6); за вмістом Кадмію в 
ґрунтовому покриві рекреаційної зони, мг/кг ґрунту: Бабушкінський район (0,4–0,5) → 
Жовтневий (0,4−0,7) → Червоногвардійський (0,4–0,7) → Самарський (0,5–0,7) → 
Амур-Нижньодніпровський (0,6–0,9) → Ленінський (0,4−1,0) → Індустріальний 
(0,4−1,5) → Кіровський район (0,5−1,6). 

Таким чином, різноманіття концентрації Кадмію, яке формується під впливом 
природних та антропогенних факторів у ґрунтах Дніпропетровської області, ускладнює 
вирішення проблеми забруднення ґрунтів важкими металами, зокрема Кадмієм. 
Необхідним є критичний перегляд умісту металів з метою доцільності визначення 
різних рухомих форм хімічних елементів. 

6.3 Молібден 

Молібден (лат. Molybdenum, символ Mo) – хімічний елемент VI групи 
періодичної системи Д.І. Менделєєва, атомний номер 42, атомна маса 95,94; сріблясто-
сірий тугоплавкий метал. Відомий 31 ізотоп Молібдену з 83Mo по 113Mo (Лукашев, 
Лукашев, 1976; Глинка, 2003). 

6.3.1. Узагальнені відомості про поширення в природі, фізичні 
та хімічні властивості, видобуток, використання і біологічну 
роль молібдену. Розподіл і поведінка молібдену в ґрунтах 

Поширення у природі. Молібден належить до рідкісних елементів, його кларк у 
земній корі дорівнює 1,1·10-4 % (або 1,1 мг/кг) за массою (Свойства элементов, 1985). У 
вільному вигляді Молібден не зустрічається. Відомо близько двадцяти його мінералів, 
серед яких найбільш важливими є молібденіт (MoS2, 60 % Mo), повеліт (CaMoO4, 48 % 
Mo), молібдит (Fe(MoO4)3·nH2O, 60 % Mo) і вульфеніт (PbMoO4, 26 % Mo) (Свойства 
элементов, 1985; Глинка, 2003).  

У земній корі елемент Молібден поширений відносно рівномірно (Алексеенко, 
1990, 2000). Найменший вміст Молібдену спостерігається в ультраосновних та 
карбонатних породах (0,4–0,5 г/т) (Горбачёва, 1976). Підвищення вмісту 
спостерігається у вивержених кислих породах і особливо осадових породах, багатих на 
органічну речовину. Концентрація Молібдену в породах підвищується зі збільшенням 
SiO2. Найбільш високі концентрації Молібдену в породах пов’язані з наявністю 
акцесорних мінералів (магнетит, ільменіт), однак основна маса його міститься у 
польовому шпаті та кварці (Алиханова, Зырянова, 1977). Хоча молібденіт вважається 
стійким сульфідом по відношенню до кислих і лужних розчинників, в природних 
умовах при тривалій дії води та кисню повітря молібденіт окислюється і Молібден 
може інтенсивно мігрувати з утворенням вторинних мінералів. Цим можна пояснити 
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підвищені концентрації Молібдену в осадових відкладеннях (Виноградов, 1950, 1962;  
Nielsen, 1977). 

Молібден міститься у морській та річковій воді, у вугіллі та нафті. Вміст 
Молібдену в морській воді коливається від 8,9 до 12,2 мкг/л для різних океанів і 
акваторій (Norrish, 1975). Води поблизу берега та верхні шари водної товщі менше 
збагачені даним елементом, ніж води на глибині і далеко від берега. В річковій воді 
Молібдену мало – n·10-7 – n·10-8 г/л  (Ковальский, 1974). 

Молібден інтенсивно мігрує та концентрується в біосфері та є важливим 
біоелементом. Середній уміст даного елементу в організмах становить 2·10-5 % (Hornick, 
1975; Ильин, 1985; Зырин, Зборищук, 1975; Бухарина, Двоеглазова, 2010). 

Більшість ґрунтів містить 2·10-4 % (2 мг/кг) Молібдену, рівномірно розподіленого 
за профілем (Возбуцкая, 1968; Зырин, Зборищук, 1975; Кабата-Пендиас, Пендиас, 
1989). У гумідних ландшафтах із слабокислими водами Молібден малорухомий, так як 
легко адсорбується гідроксидами Заліза та Алюмінію, фіксується фосфатами, 
колоїдами (Войнар, 1962). 

Фізичні властивості. Щільність Молібдену 10,22 г/см3. Температура плавлення 
2620 °С; кипіння – 4600 °С. Теплопровідність 138 Вт/(м·К). Має низький коефіцієнт 
теплового розширення. Питома теплоємність за температури 20–100 °C 0,272 
кДж/(кг·К). Термічний коефіцієнт лінійного розширення – (5,8–6,2)·10-6 за температури 
25–700 °C. Молібден має парамагнітні властивості. Механічні властивості Молібдену 
залежать від чистоти металу та попередньої обробки (Свойства элементов, 1985). 

Хімічні властивості. За умов кімнатної температури Молібден стійкий до 
окиснення. Починає окислюватися при 400 °C, а вище 600 °C швидко окислюється до 
оксиду МоО3. Для Молібдену найбільш характерними є сполуки, в яких він проявляє 
ступінь окислення +6; відомі сполуки, що відповідають ступеню окислення +5, +4, +3 
та +2. З галогенами Молібден утворює низку сполук із різними ступенями окислення. 
Молібден (+4 і +5) утворює тверді галогеніди MoHal4 і MoHal5. З йодом відомий тільки 
дійодид молібдену MoI2. При нагріванні Молібдену із сіркою утворюється дисульфід 
молібдену MoS2, з селеном – діселенід молібдену. Відомі карбіди молібдену Mo2C і 
MoC – кристалічні високоплавкі речовини (Глинка, 2003). 

Молібден утворює молібдати, добре розчинні у воді солі слабких молібденових 
кислот, що не виділені у вільному стані. В результаті підкислення водних розчинів 
нормальних молібдатів утворюються іони MoO3OH-, потім іони полімолібдатів. 
Оксидні сполуки, що містять Молібден у найнижчих ступенях окислення – молібденові 
бронзи, наприклад, мають металеву провідність і напівпровідникові властивості 
(Глинка, 2003). Молібден схильний до утворення комплексних сполук з фосфорною, 
миш’яковою, кремнієвою та борною кислотами. 

Отримання. Для збагачення молібденових руд використовують флотацію, яка 
дозволяє відділити метал від пустої породи та супутніх мінералів. Отриманий концентрат 
Молібдену обпалюють до утворення оксиду МоО3, що додатково очищується та 
відновлюється воднем (Глинка, 2003). Молібден можна отримувати електролізом. 
Металічний Молібден отримують гідрометалургійними методами: розкладенням 
концентратів азотною кислотою, окисленням молібденіту під тиском у лужному розчині, 
обробкою концентрату лужним розчином гіпохлориту натрію. Молібденовий порошок 
високої чистоти отримують осадженням із газової фази з легколетких вищих галогенідів 
молібдену MoCl5 та MoF6, які легко очищуються перегонкою (Свойства  элементов, 1985). 

Застосування. Молібден використовується як компонент жароміцних і 
корозійностійких сплавів. Молібденовий дріт (стрічка) служить для виготовлення 
високотемпературних печей, вводів електричного струму в лампочках. Сполуки 
Молібдену (сульфід, оксиди, молібдати) є каталізаторами хімічних реакцій, пігментами 
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барвників, компонентами глазурей. Гексафторид молібдену застосовується як тверде 
високотемпературне мастило. Молібден входить до складу мікродобрив (Горбунов, 
1974). Молібден-99 використовується для отримання Технецію-99, який застосовується 
в медицині при діагностиці онкологічних та інших захворювань. 

Висока корозійна стійкість Молібдену в сірчаній, соляній, фосфорній кислотах, 
розплавах солей, скла, у ряді агресивних газових середовищ дозволяє застосовувати 
його для виготовлення обладнання хімічної, нафтопереробної та скляної  
промисловості. Молібден використовують у виробництві масивних вентилів, 
теплообмінників, деталей обладнання для хлорування під високим тиском, електродів 
для плавлення скла тощо. Молібденові електроди використовують в електролізі 
Магнію, Плутонію, Торію та Урану з розплавів солей, у процесах відновлення та 
очищення використаного ядерного палива (Глинка, 2003) 

Біологічна роль. Фізіологічне значення Молібдену для організму тварин і людини 
було вперше показано у 1953 р., після відкриття впливу цього елементу на активність 
ферменту ксантиноксидази (Ильин, 1991; Микроэлементозы человека.., 1991).  

Молібден підвищує ефективність антиокислювачів, входить до складу низки 
ферментів (альдегідоксидази, сульфітоксидази, згаданої ксантиноксидази та ін.), які 
виконують важливі фізіологічні функції, зокрема регуляцію обміну сечової кислоти 
(ксантиноксидаза). Сульфітоксидаза, яка знаходиться в мітохондріях, бере участь у 
метаболізмі сірко містких амінокислот, каталізує окислення сульфіту в сульфат. 
Альдегідоксидаза бере участь у реакціях катаболізму піримідинів та біотрансформації 
ксенобіотиків – чужорідних для організму речовин, які природно не входять до 
біологічного кругообігу. Саме зі здатністю альдегідоксидази каталізувати окислення в 
організмі канцерогенних ксенобіотиків пов’язують вірогідну протиракову активність 
Молібдену. Окрім того, даний метал є важливим компонентом системи тканинного 
дихання, також він посилює синтез амінокислот, покращує накопичення азоту (Hornick, 
1975; Химические элементы, 1989; Krebs, 1994). 

Нестача Молібдену в організмі супроводжується зменшенням вмісту в тканинах 
ксантиноксидази. У разі дефіциту на Молібден страждають анаболічні процеси, 
спостерігається ослаблення імунної системи. Тіомолібдат амонію (розчинна сіль 
молібдену) є антагоністом Міді та порушує її утилізацію в організмі. 

Хронічна професійна інтоксикація Молібденом викликає функціональні зміни 
печінки, підвищений вміст сечової кислоти та самого Молібдену в сироватці крові. 
Після цього розвиваються артрози, гіпотонія, відбувається зниження концентрації 
гемоглобіну, кількості еритроцитів та лейкоцитів у периферичній крові. Аерозолі 
Молібдену можуть спричинити ураження бронхів та призвести до пневмоконозу. 

Молібден є життєво необхідним мікроелементом для рослин, які поглинають 
його, здебільшого, у вигляді молібдат-іонів, його абсорбція пропорційна концентрації у 
ґрунтовому розчині. Молібден є важливим компонентом нітрогенази та 
нітратредуктази, які грають важливу роль у метаболізмі азоту, тому дефіцит цього 
металу може викликати симптоми азотної недостатності у рослин. Молібден присутній 
і в інших ферментах-оксидазах, які прискорюють різноманітні реакції. Основна 
ферментативна роль Молібдену пов’язана з функцією переносника електронів. 
Нормальні рівні вмісту молібдену в тканинах листків зазвичай складають не більше 
одного мг/кг сухої маси (Гуцуляк, 1994). 

Поведінка у ґрунті. У земній корі Молібден пов’язаний із гранітними та іншими 
кислими магматичними породами. В цілому його вміст у цих породах коливається в межах 
1–2 мг/кг, а у багатих на органічну речовину глинистих відкладеннях він може 
перевищувати 2 мг/кг (Горбачёва, 1976). Молібден проявляє як халькофільні, так і 
літофільні властивості, а його геохімія пов’язана головним чином з аніонними формами 
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(Кабата-Пендиас, Пендиас, 1989; Алексеенко, 2000). Уміст Молібдену в ґрунтах зазвичай 
близький до його концентрації у материнських породах, у ґрунтах світу він змінюється у 
межах 0,013–17 мг/кг (Якушевская, 1973; Беус, Грабовская…, 1976 ). У ґрунтах США його 
вміст коливається від 0,08 до 30,0 мг/кг з середнім значенням трохи більше одного мг/кг 
(Bloomfeld, 1981). Середній уміст для ґрунтів світу – 2,0 мг/кг (Виноградов, 1962; Adriano, 
1992). Ґрунти колишнього СРСР містять 0,9–5,7 мг/кг Молібдену (солончаки), 1,6–4,6 мг/кг 
(чорноземи), 1,0–3,9 мг/кг (лучні ґрунти) (Содержание микроэлементов…, 1964). Ґрунти, 
розвинені на гранітних породах та деяких сланцях, збагачених органікою, містять 
підвищену кількість Молібдену. 

Молібден, на відміну від багатьох інших мікроелементів, менш розчинний у кислих 
ґрунтах та легкорухомий у лужних. Значна частина Молібдену в ґрунтах пов’язана з 
органічною речовиною та водними оксидами Заліза. Розчинність і доступність Молібдену 
для рослин значно пов’язана з рН та умовами дренування ґрунтів. На зволожених лужних 
ґрунтах Молібден більш доступний рослинам. Це пов’язано з високою активністю MoO4

2- у 
лужному середовищі, а також утворенням розчинних тіомолібдатів у відновлювальних 
умовах. У кислих ґрунтах (рН < 5,5) з невисоким вмістом Молібдену та особливо, за умов 
підвищених кількостей оксидів Заліза, Молібден стає важкодоступним для рослин. Слабке 
поглинання Молібдену з торф’янистих ґрунтів обумовлене активною фіксацією Mo5+ 

гуміновою кислотою. З іншого боку, у ґрунтах, багатих на органіку, можуть 
накопичуватися достатні для рослин кількості Молібдену через повільне його вивільнення 
з форм, пов’язаних з органічною речовиною (Ильин, 1991; Жовинский, Кураева, 2002). 
Основним способом підвищення доступності Молібдену для рослин є вапнування кислих 
ґрунтів та застосування солей даного металу в якості мікродобрив (Каталымов, 1965; 
Горбачёва, 1976; Аммосова, Орлов, 1989). 

Техногенне забруднення (внаслідок добування, виплавки та обробки металів, 
рафінування нафти) може бути причиною підвищення кількості Молібдену в ґрунтах. 
За деякими даними кількість Молібдену в ґрунті поблизу заводу з його переробки може 
сягати 35 мг/кг, у стічних водах – 50 мг/кг (Tyles, 1975,1976).  

6.3.2. Молібден у ґрунтах Дніпропетровської області 

Вміст Молібдену досліджувався в зональних ґрунтах Дніпропетровської області 
– чорноземах звичайних та чорноземах звичайних лісопокращених, у ґрунтах долин 
степових річок Орілі та Самари (долинно-терасовий ландшафт); у ґрунтах байрачних 
лісів, поширених у привододільно-балкових ландшафтах, та у ґрунтотворних породах 
області (Цветкова, 1992, 2013). 

Кількість Молібдену в породах (табл. 6.9) лежить в межах вмісту Молібдену в 
підґрунтових горизонтах (Власюк, Косицин, 1964). 

Таблиця 6.9 

Молібден у ґрунтотвірних породах Дніпропетровської області 

Ґрунтотвірна порода  ± σ, мг/кг 
Алювіальні відкладення глинисті 1,9±0,3 

Алювіальні відкладення піщані 1,5±0,2 
Леси та лесоподібні суглинки  
(байраки північного варіанта) 1,3±0,4 

Леси та лесоподібні суглинки  
(байраки південного варіанта) 1,4±0,2 
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Варіації вмісту Молібдену (валова форма) в ґрунтах області (табл. 6.10–6.12) 
становлять 1,2–4,6 мг/кг. Підвищену кількість Молібдену в ґрунті дослідники 
пов’язують в основному з біогенними факторами (Виноградов, 1950; Высоцкий, 1960; 
Димо, 1968; Алексеенко, 1990; Цветкова 1992, 2013).  

Таблиця 6.10 

Молібден у ґрунтах долинно-терасового ландшафту Дніпропетровської області  

БГЦ Назва ґрунту, місцезнаходження  ± σ,  мг/кг V, % 

Свіжа в’язово-липово-
ясенева діброва  

Заплавно-лісовий сильновилужений 
малогумусний супіщаний (СП2), прируслова 
заплава р. Самари  

2,8±0,7 26 

Вільшаник Лісо-болотний малогумусний суглинистий 
(СГ4), притерасся  3,6±0,4 11 

Липово-ясенева 
діброва 

Лучно-лісовий сильновилужений 
малогумусний суглинистий (СГ2), центральна 
заплава р. Самари  

2,8±1,2 44 

Сухуватий бір Дерново-боровий вилужений малогумусний 
піщаний (П1), арена р. Самари  1,9±0,25 13 

Галофітна діброва 

Лучно-лісовий солонцево-солончаковий 
хлоридно-сульфатний середньогумусний 
середньосуглинистий (СГ2-3), 
центральна заплава р. Оріль 

3,6±05 13 

Галофітна діброва 

Солончак лучно-лісовий хло-ридно-
сульфатний середньо-гумусний 
середньосуглинис-тий (СГ3), центральна 
заплава р. Оріль 

1,9±0,2 11 

 
Таблиця 6.11 

Варіаційно-статистичні показники вмісту Молібдену (мг/кг) в корененасиченому шарі 
ґрунтів природних лісових біогеоценозів привододільно-балкового ландшафту 

(Дніпропетровська область) 

Група 
ґрунтів Байрак Ґрунт, місцезнаходження  ± σ, 

мг/кг 
V, 
% БГЦ 

Транзитна 
Нікольський 
(південний 
варіант) 

Чорнозем лісовий (схил 
байраків північної екс-
позиції, середня третина) 

1,3±0,5 38 
Пакленова 
діброва зі 
сниткою 

Надводно-
підводна 

Нікольський 
(південний 
варіант) 

Лучно-лісовий (тальвег 
байрака)  1,1±0,3 16 

Пакленова 
діброва з 
широко-
трав’ям 

Транзитна 

Довгий Попас-
нянський (півні-
чний варіант), 
Капітановський 

Чорнозем лісовий (схил 
байраків північно-західної 
експозиції) 

1,6±0,5 31 Липово-ясе-
нева діброва 

Надводно-
підводна 

Довгий Попас-
нянський (півні-
чний варіант), 
Капітановський 

Лучно-лісовий (тальвег 
байрака) 1,4±0,3 21 

В’язово-
ясенева 
діброва 

Надводно-
підводна 

Довгий Попас-
нянський (півні-
чний варіант), 
Капітановський 

Лучно-лісовий, 
солонцевий хлоридно-
сульфатний (гирло 
байрака) 

1,6±0,4 25 
Діброва на 
засолених 
ґрунтах 
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Таблиця 6.12 

Молібден у чорноземі звичайному та чорноземі лісопокращеному 

Назва ґрунту, місцезнаходження  ± σ, 
мг/кг 

V, 
% БГЦ 

Чорнозем звичайний орний (плакор) 3,1±0,5 16 Пшеничне поле 
Чорнозем звичайний лісопокращений (плакор) 2,8±0,6 21 Білоакацієва лісосмуга 
Чорнозем звичайний лісопокращений (плакор) 1,2±0,4 33 Штучне дубове насадження  
Чорнозем звичайний сильновилужений (око-
лиця байрака Нікольського південного варіанту) 1,1±0,4 36 Різнотравно-кострицево-

ковилевий степ 
Чорнозем звичайний сильновилужений (комплекс 
байраків північного варіанту: Попаснянський, 
Капітанівський)  

1,7±0,1 29 Різнотравно-кострицево-
ковилевий степ 

 
Уміст рухомих форм Мо в ґрунтах Дніпропетровської області (табл. 6.13) лежить в 

інтервалі 0,3–0,8 мг/кг, що складає 24–26 % від валової форми. Максимальна кількість 
рухомого Молібдену відмічена в дерново-борових ґрунтах другої піщаної тераси долини 
степових річок – 0,8 мг/кг, мінімальна – у чорноземах лісових – 0,3 мг/кг. 

Таблиця 6.13 

Середньостатистичні дані про рухомі форми Молібдену в ґрунтах  
Дніпропетровської області (1 н HCl) 

Ґрунт, місцезнаходження , мг/кг 
Рухомість, 

 % від валової форми 
Заплавний лучно-лісовий, центральна заплава  0,4 38 
Дерново-боровий, арена – друга піщана тераса  0,8 46 
Солончак лучно-лісовий, центральна заплава 0,5 28 

Чорнозем лісовий (байрак північного варіанту) 0,3 24 

6.4. Цинк 

Цинк (лат. Zincum, символ Zn) – хімічний елемент II групи періодичної системи 
Менделєєва; атомний номер 30; атомна маса 65,4; за нормальних умов – ламкий 
легкоплавкий перехідний метал блакитно-білого кольору (тьмяніє на повітрі, 
покривається тонким шаром оксиду). В природі трапляються п’ять ізотопів Цинку, 
серед яких найчастіше: 64Zn (48,63 % від загального числа) (Глинка, 2003). 

Встановлено, що біохімічна активність Цинку, органічна форма поширення, 
ефективність накопичення, здатність до комплексоутворення, схильність до гідролізу, 
розчинність сполук та термін життя – високі; токсичність, рухомість і тенденція до 
біоконцентрування – помірні, канцерогенність не встановлена (Лукашев, Петухова, 
1970; Ковда, 1985; Жовинский, Кураева, 2002; Бухарина, Двоеглазова, 2010) .  

6.4.1. Узагальнені відомості про поширення в природі, фізичні 
та хімічні властивості, видобуток, використання і біологічну 
роль Цинку. Розподіл і поведінка Цинку в ґрунтах. 

Поширення Цинку в природі. Кларк Цинку в земній корі становить 8,3∙10-3 % (за 
масою). В основних вивержених породах його концентрація  дещо вища (1,3∙10-2 %), 
ніж у кислих (6∙10-3 %) (Якушевская, 1973; Неструев, 1977; Цинк и кадмій…, 1992).  
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Відомо 66 мінералів Цинку, що містяться у поліметалічних рудах, найважливіші 
з них – сфалерит ZnS, цинкіт ZnO, вілеміт Zn2SiO4, каламін Zn4(OH)2Si2O7∙H2O, 
смітсоніт ZnCO3, франклініт ZnFe2O4. Постійні супутники Цинку в рудах – розсіяні 
елементи Кадмій, Індій, а також Германій, Галій та Талій. Найбільш поширений 
мінерал Цинку – сфалерит або цинкова обманка. Цинкову обманку вважають 
первинним мінералом, з якого утворилися інші мінерали Цинку: смітсоніт, цинкіт, 
каламін (Виноградов, 1962; Bowen, 1966; Алексеенко, 1990; Глинка, 2003).  

Цинк – енергійний водний мігрант, особливо характерна його міграція в 
термальних водах разом із Свинцем. З цих вод осідають сульфіди цинку, що мають 
важливе промислове значення (Беус, Грабовская…, 1976). Цинк також енергійно мігрує 
в поверхневих і підземних водах, головним осаджувачем для нього є H2S, меншу роль 
грає сорбція глинами та інші процеси.  

Цинк – важливий біогенний елемент, у живій речовині міститься в середньому 
5∙10-4 % цього мікроелемента, але є і організми-концентратори (Бершова, 1976; 
Биологическая роль…, 1983; Коршиков, 1995). 

Цинк легко адсорбується мінеральними та органічними компонентами, тому, в 
більшості типів ґрунтів, спостерігається його акумуляція в поверхневих горизонтах 
(Вильямс, 1947). Атмосферне надходження Цинку до ґрунту перевищує його винесення 
за рахунок вилуговування та утворення біомаси (Войнар, 1962). 

Глини та органічні речовини ґрунту здатні сильно утримувати Цинк. Цинк є 
найбільш рухомим та біологічно доступним у кислих легких мінеральних ґрунтах. На 
рухомість Цинку та доступність для рослин впливають Кальцій та Фосфор. Розчинність 
і доступність Цинку в ґрунтах мають негативну кореляцію зі ступенем насиченості 
ґрунту Кальцієм та вмістом сполук Фосфору. Джерелами антропогенного забруднення 
ґрунту Цинком є підприємства кольорової металургії та агротехнічна діяльність 
(Зборищук, Зырин, 1978; Хоружая, 1998) 

Фізичні властивості. Щільність Цинку 7,133 г/см³, температура плавлення 
419,6 °C, температура кипіння 906,2 °C. За умов кімнатної температури Цинк крихкий. 
За температури 100–150°C – пластичний. Питома теплоємність металу – 0,388 
Дж/(K∙моль). Теплопровідність становить 116 Вт/(м∙К). Цинк має гексагональну щільно 
упаковану кристалічну ґратку. Твердість Цинку 2,5–2,9 за шкалою Мооса. 

Як було зазначено вище, в природі трапляються п’ять ізотопів Цинку:  
64Zn (48,6 %), 66Zn (27,9 %), 67Zn (4,1 %), 68Zn (18,8 %) та 70Zn (0,6 %), серед яких 
найпоширеніший – 64Zn, причому період його напіврозпаду настільки великий – 
4,3·1018 років, що його радіоактивністю можна знехтувати.  

Хімічні властивості. Цинк – типовий амфотерний метал. Його стандартний 
електродний потенціал – 0,76 В, який характеризує Цинк як активний метал та 
енергійний відновник. Ступінь окислення Цинку в сполуках +2. На повітрі за 
температури нижче 100 °С Цинк швидко тьмяніє, покриваючись поверхневою плівкою 
основних карбонатів. У вологому повітрі, особливо в присутності СО2, відбувається 
руйнування металу навіть за звичайних температур. При сильному нагріванні на повітрі 
або у кисні Цинк інтенсивно згоряє блакитним полум’ям з утворенням білого диму 
оксиду цинку ZnO. Оксид цинку, сульфід цинку, фосфорнокислий та вуглекислий цинк 
нерозчинні у воді, але розчиняються в кислотах. Безводні хлористий і йодистий цинк 
дуже гігроскопічні (Горбатов, Обухов, 1989; Глинка, 2003). 

Цинк не взаємодіє з сухими фтором, хлором і бромом на холоді, але в 
присутності парів води метал може займатися, утворюючи галогеніди. Нагріта суміш 
порошку Цинку з Сіркою дає сульфід цинку ZnS. Сульфід цинку випадає в осад під 
дією сірководню на слабокислі або аміачні водні розчини солей Цинку (Возбуцкая, 
1968; Амосова, Орлов…, 1989). 
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Сильні мінеральні кислоти енергійно розчиняють Цинк, особливо в процесі 
нагрівання, з утворенням відповідних солей. У ході взаємодії з розбавленими соляною 
та сірчаною кислотами виділяється водень, а з азотною кислотою, окрім того, NO, NO2, 
NH3. З концентрованими соляною, сірчаною та азотною кислотами Цинк реагує, 
виділяючи відповідно H2, SO2, NO и NO2. Розчини та розплави лугів окислюють Цинк 
із виділенням водню та утворенням розчинних у воді цинкатів. Інтенсивність впливу 
кислот і лугів на Цинк залежить від наявності у ньому домішок. Чистий цинк менш 
реакційно здатний у відношенні до цих реагентів. У воді солі Цинку під час нагрівання 
гідролізуються, виділяючи білий осад гідроксиду Zn(OH)2 (Глинка, 2003). 

З воднем, азотом, вуглецем, кремнієм і бором Цинк безпосередньо не реагує. 
Відомі комплексні сполуки Цинку, наприклад  [Zn(NH3)4]SO4 та ін. 

Отримання. Цинк є четвертим за обсягом використання металом після заліза, 
алюмінію та міді. У світі щорічно виробляється 10 мільйонів тон цинку. Цинк у природі 
як самородний метал не зустрічається (Глинка, 1960). Його добувають з поліметалічних 
руд, що містять 1– 4 % Цинку у вигляді сульфіду, а також Мідь, Свинець, Срібло, 
Золото, Кадмій, Вісмут. Руди збагачують селективною флотацією, отримуючи цинкові 
концентрати (50–60 % Zn) та одночасно свинцеві, мідні, а іноді також піритні 
концентрати. Цинк з оксиду ZnO добувають двома шляхами: пірометалургійним 
(дистиляційним) способом та дистиляційно (Свойства элементов..., 1985).  

Основний спосіб отримання Цинку – електролітичний (гідрометалургійний). 
Обпалені концентрати обробляють сірчаною кислотою, отриманий сульфатний розчин 
очищають від домішок, осаджуючі їх цинковим пилом, і піддають електролізу. 
Зазвичай чистота електролітного Цинку 99,95 %, повнота вилучення його з 
концентрату (з урахуванням переробки відходів) 93–94 %. З відходів виробництва 
отримують цинковий купорос, Свинець, Мідь, Кадмій, Срібло, Золото, іноді також 
Індій, Галій, Германій та Талій. 

Застосування. Чистий металевий Цинк використовується для відновлення 
благородних металів, що видобуваються підземним вилуговуванням (Золото, Срібло). 
Крім того, Цинк використовується для добування срібла, золота та інших металів з 
чорнового Плюмбуму у вигляді інтерметалідів Цинку зі Сріблом і Золотом. Цинк 
широко застосовується для захисту сталі від корозії  (оцинковка поверхонь, що не 
піддаються механічним впливам, або металізація мостів, ємностей, металоконструкцій).  

Цинк використовують як матеріал для негативного електрода в хімічних 
джерелах струму. Дуже важливою є роль Цинку в цинк-повітряних акумуляторах, які 
відрізняються досить високою питомою енергоємністю. Вони перспективні для пуску 
двигунів та електромобілів (пробіг до 900 км).  

Цинк вводиться до складу твердих припоїв для зниження їх температури 
плавлення і є важливим компонентом латуні. Сплави Цинку з Алюмінієм і Магнієм, 
завдяки порівняно високим механічним і дуже високим ливарним якостям, широко 
використовуються в машинобудуванні для точного лиття (Будько, 1977).  

Окис Цинку широко використовується в медицині як антисептичний і 
протизапальний засіб. Також окис Цинку використовується для виробництва фарби – 
цинкових білил. Хлорид Цинку – важливий флюс для пайки металів і компонент при 
виробництві фібри. Сульфід Цинку використовується для синтезу люмінофорів 
тимчасової дії і різного роду люмінесцентів на базі суміші ZnS та CdS. Телурід, селенід, 
фосфід та сульфід Цинку широко застосовуються як напівпровідники. Селенід Цинку 
використовується для виготовлення оптичного скла з низьким коефіцієнтом 
поглинання в середньому інфрачервоному діапазоні (Справочник по…, 1965). 

Біологічна роль. Цинк – один з найважливіших та найпоширеніших 
мікроелементів в організмі, його вміст в організмі людини становить приблизно  
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1,4–2,3 г. Цинк постійно присутній у тканинах рослин і тварин. Багаті на Цинк гриби, 
лишайники, хвойні рослини та деякі безхребетні морські тварини, наприклад устриці 
(0,4 % від сухої маси) (Лукашев, Лукашев, 1970). У зонах підвищеного вмісту Цинку в 
гірських породах трапляються так звані галмейні рослини, що концентрують даний 
метал. Добова потреба людини у Цинку становить 5–20 мг та покривається за рахунок 
хлібопродуктів, м’яса, молока, овочів (Микролелемнтозы чедовека…, 1991). 

Біологічна роль Цинку пов’язана з його участю у ферментативних реакціях, що 
перебігають у клітинах. Він входить до складу 200 ферментів, з яких найважливішими є 
карбоангідрази, різноманітні дегідрогенази, фосфатази, протеїназ та пептидаз, що 
беруть участь у білковому обміні, ферментів нуклеїнового обміну (РНК- та ДНК-
полімераз) тощо. Цинк грає суттєву роль у синтезі молекул інформаційної РНК на 
відповідних ділянках ДНК (процес транскрипції), у стабілізації рибосом і біополімерів 
(РНК, ДНК, деякі білки), метаболізмі вітаміну А (Войнар, 1955; 1960).  

Окрім того, біологічна роль Цинку значною мірою пов’язана з функціонуванням 
залоз внутрішньої секреції, в яких він концентрується. Іони Цинку впливають на 
здатність інсуліну знижувати рівень глюкози крові (Ковальский, Гололобов, 1969). 

Цинк відіграє важливу роль у діяльності клітин головного мозку, тому його 
використовують для лікування психічних захворювань. Він також сприяє загоєнню ран, 
завдяки чому цинкові мазі вже здавна застосовують у дерматології (Микроэлементозы 
человека…, 1991).  

Здатність Цинку підвищувати загальний енергетичний рівень біохімічних 
процесів та посилювати захисну реакцію організму відкриває перспективи його 
застосування у якості стимулятора багатьох фізіологічних процесів. Дефіцит Цинку в 
організмі людини призводить до карликовості, затримки статевого розвитку, розвитку 
шкірних хвороб. За його надлишкового надходження в організм можливий 
канцерогенний вплив та токсична дія на серце, кров, статеві залози тощо. Виробничіа 
небезпека  може бути пов’язана з негативним впливом на організм як металевого 
Цинку, так і його сполук (Химические элементы, 1979). 

У рослинах, разом з участю в диханні, білковому та нуклеїновому обмінах, Цинк 
регулює ріст, впливає на утворення амінокислоти триптофану, підвищує вміст 
гіберелінів. Цинк стабілізує макромолекули біологічних мембран і може бути їх 
інтегральною частиною, впливає на транспорт іонів, бере участь у надмолекулярній 
організації клітинних органел. Цинк необхідний для розвитку яйцеклітини та зародку в 
рослин, за його відсутності не утворюється насіння. Даний мікроелемент підвищує 
посухо-, жаро- та холодостійкість рослин (Ильин, 1985, 1991;. Кабата-Пендиас, 
Пендиас, 1989; Мартинова, Лихолат, 2010) 

Існують дані стосовно антагонізму та синергізму Цинку та Кадмію в процесах 
поглинання та перенесення у рослинному організмі. Наявність антагонізму та 
синергізму контролюється відношенням Кадмію до Цинку в середовищі існування 
рослини. Токсична дія на рослини надлишку Миш’яку послаблюється після обробки 
Цинком. Нестача Цинку призводить до порушення ділення клітин, різноманітних 
функціональних хвороб. Більшість рослин мають високу толерантність до надлишку 
Цинку в ґрунті, проте, у разі дуже високої концентрації цього металу в ґрунтовому 
покриві, спостерігається хлороз молодих листків. При надмірному надходженні Цинку 
до рослин та його антагонізмі з іншими елементами, знижується засвоєння Міді та 
Заліза, проявляються симптоми їх дефіциту (Протасова, Щербакова…, 1992) . 

Поведінка у ґрунті Цинк має доволі однорідний розподіл у породах, 
спостерігається лише невелике збагачення ним магматичних порід  
(80–120 мг/кг) і слабке збіднення кислих порід (40–60 мг/кг) (Ермоленко, 1966; Ильин, 
1991; Цинк и кадмій…, 1992; Фоновий вміст…, 2003). Концентрації Цинку в глинистих 
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осадах і сланцях підвищені (до 80–120 мг/кг), а у піщаниках і карбонатних породах 
вони коливаються в межах 10–30 мг/кг. Цинк присутній у породах головним чином у 
вигляді простого сульфіду ZnS, а також заміщує Mg2+ в силікатах (Ферсман, 1977; 
Алексеенко, 1990) . 

У процесі розчинення мінералів Цинку під час вивітрювання утворюється 
рухомий іон Zn2+, особливо в кислих окиснювальних середовищах. Однак Цинк легко 
адсорбується як мінералами, так і органічними компонентами, тому в більшості типів 
ґрунтів спостерігається його акумуляція у поверхневих горизонтах (Лукашев, 
Петухова, 1970; Цинк и кадмій…, 1992; Назаренко, Польчина…, 2004) . 

Середній уміст Цинку в поверхневих шарах природних ґрунтів світу коливається 
у межах 17–570 мг/кг (Виноградов, 1950, 1962; Ковда, 1975; Білявський, Фурдуй…, 
2006). Найбільші значення середнього вмісту Цинку встановлені для деяких 
алювіальних ґрунтів, солончаків і каштаноземів, найменші – для світлих мінеральних і 
органічних ґрунтів (Герасимов, Глазовская, 1960; Войткевич, Закруткин, 1976). 

Баланс Цинку в поверхневих шарах ґрунтів у різноманітних екосистемах 
свідчить про те, що атмосферне надходження цього металу перевищує його винесення 
за рахунок вилуговування та утворення біомаси (Зборищук, Зырин,  1978). Основною та 
найбільш рухомою формою Цинку в ґрунтах вважається Zn2+, однак у ґрунтах можуть 
бути присутні й інші його іонні форми.  

Головні фактори, що контролюють рухомість Цинку у ґрунті, це адсорбція, 
оклюзія, осадження, утворення органічних хелатів та комплексоутворення, 
мікробіологічна фіксація. Рядом досліджень встановлено, що утворення мікрочасток 
гідроксиду цинку на поверхні глин, які здатні досить сильно утримувати Цинк, може 
призвести до сильної залежності утримання цього металу в ґрунтах від рН 
(Добровольский, Гришина, 1985; Добровольский, 1998).  

Адсорбція Zn2+ може послаблюватися за умов значення рН менше 7 за рахунок 
конкуренції з боку інших іонів, що призводить до легкої мобілізації та вилуговування 
Цинку з кислих ґрунтів. При підвищених значеннях рН, коли в ґрунтовому розчині 
явно зростає концентрація органічних речовин, Цинк-органічні комплекси можуть 
також зменшувати розчинність цього металу (Горбатов, Обухов, 1989; Гуцуляк, 1994). 

Цинк асоціюється в ґрунтах, головним чином, з водними оксидами Заліза та 
Алюмінію (14–38 % від загального вмісту Цинку) та з глинистими мінералами (24–
63 %), тоді як його легкорухомі форми та органічні комплекси складають 1–20 та 1,5–
2,3 %, відповідно  (Возбуцкая, 1968). 

Вважають, що Цинк є найбільш розчинним елементом у ґрунті. Факторами, що 
контролюють розчинність Цинку в ґрунті, є вміст глинистих мінералів та водних 
оксидів і величина рН. Окрім того, Цинк може входити до кристалічної структури 
деяких шаруватих силікатів (наприклад, монтморилоніту) і при цьому стає 
малорухомим (Возбуцкая, 1968; Глазовская, 1988;  Батлук, 2001).  

Органічна речовина здатна зв’язувати Цинк у стійкі форми, внаслідок чого 
спостерігається накопичення Цинку в органічних горизонтах ґрунтів та у торфі. 
Розчинність і доступність Цинку в ґрунтах має від’ємну кореляцію зі ступенем 
насиченості Кальцієм та з умістом сполук Фосфору (Вильямс, 1947; Аммосова, Орлов, 
1989; Влияние атмосферного…, 1990).  

Антропогенне забруднення ґрунтів Цинком, джерелом якого є підприємства 
кольорової металургії та агротехнічна діяльність, призводить до його високої 
акумуляції у верхньому шарі ґрунту деяких регіонів світу (Глазовская, 1978; 
Алексеенко, 1990; Джигирей, Сторожук, 2000). Відновлення забруднених Цинком 
ґрунтів зазвичай засноване на обмеженні його біодоступності шляхом внесення вапна і 
органічної речовини.  
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6.4.2. Цинк у ґрунтах Дніпропетровської області  

У ґрунтах Дніпропетровської області Цинк визначався в зональному типі 
ґрунтів – чорноземі звичайному та південному, а також в чорноземі лісопокращеному 
під штучними лісовими насадженнями, в ґрунтах природних лісових екосистем 
долинно-терасового, привододільно-балкового ландшафту (у лучно-лісових, лучно-
болотних, дерново-борових та заплавно-лучно-лісових ґрунтах), у ґрунтах мегаполіса 
(рістоземах), деградованих під антропогенним впливом.  

Для дослідження вмісту Цинку в чорноземі звичайному та південному зразки 
ґрунтів відбирали на дослідних ділянках залишкових цілинних різнотравно-
кострицево-ковилових степів адміністративних районів Дніпропетровської області у 9 
повторностях: у центрі ділянки та на відстані 5–10 метрів у західному, північному, 
південному та східному напрямках від центру.  

Концентрація Цинку (рухома форма) в чорноземі звичайному та південному 
залишкових цілинних степів області (табл. 6.14) варіює в інтервалі 3,3–9,7 мг/кг ґрунту. 
Максимальні концентрації Цинку зафіксовані в чорноземах Апостолівського району, 
який перебуває під впливом дії гірничо-збагачувального комбінату м. Орджонікідзе 
(9,7 мг/кг). Валова форма Цинку коливається в межах 20,5–63,0 мг/кг: максимум у 
ґрунтах Апостолівського району – 63,0 мг/кг, мінімум – у Синельниківському (20,5) та 
П’ятихатківському (22,8 мг/кг) районах. 

Регіональний кларк Цинку у валовій формі для ґрунтів степової зони дорівнює 
62 мг/кг з амплітудою 33–110 мг/кг (Маринич, 1963; Мицкевич, 1981; Полупан, 2005). 
В орному шарі ґрунту (0–20 см) основних зональних типів ґрунтів України Цинк 
міститься в кількості 5,6–80,1, ГДК валових форм даного металу в ґрунті – 100, 
рухомих – 23 мг/кг (Ковда, Якушевская, 1959; Цинк и кадмій…, 1992; Фоновий 
вміст…, 2003).  

У лесоподібних породах України вміст рухомих форм Цинку в залежності від 
гранулометричного складу коливається від 17 до 117 мг/кг сухої речовини. Середній 
кларк Цинку в ґрунтах України – 50 мг/кг, межі коливань – 26–300 мг/кг (Содержание 
микроэлементов…, 1964; Крикунов, 1987; Фоновий вміст…, 2003). 

Концентрації  Цинку (валова форма) в чорноземах залишкових цілинних степів 
Дніпропетровської області лежить в інтервалі 20,5−63,0 мг/кг, що узгоджується з 
регіональним кларком і не перевищують ГДК (Фоновий вміст…, 2003). 

У ґрунтах природних лісових біогеоценозів долинно-терасового ландшафту 
Дніпропетровської області Цинк (рухома форма) варіює в інтервалі 5,9–38,0 мг/кг 
сухого ґрунту (табл. 6.15).  

У ґрунтах штучних лісових насаджень привододільно-балкового ландшафту 
вміст рухомих форм Цинку складає 5,4–40,7 мг/кг (табл. 6.16); варіювання вмісту 
Цинку в ґрунтах у валовій формі таке: долинно-терасовий ландшафт (табл. 6.15) – 
20,6−157,0; привододільно-балковий ландшафт (табл. 6.16) – 30,1−109,9 мг/кг ґрунту. 

Концентрація Цинку (валова форма) у ґрунтоутворюючих породах під штучними 
лісовими біогеоценозами привододільно-балкового ландшафту коливається в інтервалі 
16–110 мг/кг (табл. 6.16).  

У гумусових горизонтах, порівняно з породою, вміст Цинку (у валовій формі) 
більший у 1,5–2 рази, виключенням є чорнозем звичайний лісопокращений під 
насадженням акації білої сухуватого типу зволоження у верхній частині пристіну, де в 
результаті ерозії та вимивання вміст Цинку в гумусовому горизонті дещо менший, ніж 
у ґрунтотворній породі.  
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Таблиця 6.14 

Концентрація Цинку в чорноземах залишкових цілинних степів  
Дніпропетровської області (мг/ кг, шар ґрунту 0–50 см) 

Місце відбору проб 
 Назва ґрунту  ±   

валова форма рухома форма 
Апостолівський р-н, різнотрав-
но-кострицево-ковиловий степ Чорнозем південний 29,2±4,5 4,5±0,9 

м. Орджонікідзе, агломераційна 
фабрика поруч із гірничо-збагачу-
вальним комбінатом, різнотравно-
кострицево-ковиловий степ 

Чорнозем південний 63,0±9,4 9,7±1,9 

Васильківський р-н,  
с. Павлівка, степ Чорнозем звичайний 31,5±2,5 4,7±0,8 

Верхньодніпровський р-н 
різнотравно-кострицево-
ковиловий степ 

Чорнозем звичайний 37,7±5,6 5,8±1,1 

Дніпропетровський р-н, смт 
Таромське, різнотравно-
кострицево-ковиловий степ 

Чорнозем звичайний 44,9±6,5 6,9±1,3 

Дніпропетровський р-н,  
с. Любимівка, різнотравно-
кострицево-ковиловий степ 

Чорнозем звичайний 26,0±4,0 4,0±0,8 

Криворізький р-н, Заказник 
«Червона балка», різнотравно-
кострицево-ковиловий степ 

Чорнозем звичайний 41,6±6,2 6,4±1,2 

Нікопольський р-н,  
м. Марганець, дачне селище 2 км 
від міста, різнотравно-
кострицево-ковиловий степ 

Чорнозем звичайний 31,2±4,5 4,8±0,9 

Нікопольський р-н,  
м. Марганець, кар’єр 
Грушевський, різнотравно-
кострицево-ковиловий степ 

Чорнозем звичайний 26,7±4,2 4,1±0,8 

Новомосковський р-н,  
с. Андріївка, різнотравно-
кострицево-ковиловий степ 

Чорнозем звичайний 32,1±4,3 4,8±0,9 

Павлоградський р-н, 
різнотравно-кострицево-
ковилевий степ, комплекс шахт 
«Павлоградська» та «Благодатна»  

Чорнозем звичайний 36,3±5,1 5,1±1,0 

Петропавлівський р-н,  
с. Преображенка, степова цілина Чорнозем звичайний 40,6±5,2 5,3±0,9 

П’ятихатківський р-н,  
м. Жовті Води, різнотравно-
кострицево-ковиловий степ 

Чорнозем звичайний 22,8±4,1 3,5±0,8 

Синельниківський р-н, 
різнотравно-кострицево-
ковиловий степ 

Чорнозем звичайний 20,5±2,0 3,3±0,4 

Царичанський р-н,  
с. Кравцовка, лучний степ Чорнозем звичайний 23,4±3,5 3,6±0,7 

 
 



Біологічне різноманіття України. Дніпропетровська область. Ґрунти. Метали у ґрунтах. 

 
 
 

85 

Таблиця 6.15 
Цинк у ґрунтах природних лісових біогеоценозів Дніпропетровської області  

(долинно-терасовий ландшафт, шар ґрунту 0–50 см) 
 

Назва ґрунту, породи, місцезнаходження 
 БГЦ 

Вміст Цинку 
(мг/кг) 

валова 
форма 

рухома 
форма 

Лучно-лісовий середньовилужений середньогумусний 
суглинистий на алювіальних відкладеннях (центральна 
заплава р. Самари) 

Липово-ясенева 
діброва 157,0 38,0 

Дерново-боровий середньовилужений малогумусний 
супіщаний слабкорозвинений на делювіальних 
відкладеннях (арена р. Самари) 

Свіжий субір 37,2 19,9 

Дерново-боровий піщаний на делювіальних відкладеннях Сухуватий бір 22,4 5,9 
Чорнозем лісовий сильновилужений середньогумусний 
середньолесивований середньосуглинистий на делюві-
альних лесоподібних відкладеннях (пристін р. Самари) 

Липово-ясенева 
діброва 20,6 14,5 

 

Таблиця 6.16 
Цинк у ґрунтах та ґрунтотвірних породах штучних лісових насаджень  

Дніпропетровської області (привододільно-балковий ландшафт,  
шар ґрунту 0–50 см) 

Назва ґрунту, породи, місцезнаходження 
 БГЦ 

Уміст  Цинку 
(мг/кг) % 

рухо-
мості валова 

форма 
рухома 
форма 

Чорнозем звичайний лісопокращений 
слабковилужений карбонатний середньо-
гумусний середньосуглинистий 

Білоакацієва 
полезахисна 
лісосмуга 

80,5 40,7 50 

Лесоподібні суглинки (плакор) 50,0 20,7 41 
Чорнозем звичайний лісопокращений 
карбонатний малогумусний середньо-
суглинистий сильнозмитий 

Насадження білої 
акації сухуватого 
типу зволоження 

91,7 17,1 19 

Червоно-бура глина (пристін, верхня 
частина) 110,0 20,7 19 

Чорнозем звичайний лісопокращений, 
вилужений середньогумусний супіщаний 

Насадження білої 
акації свіжуватого 
типу зволоження 

38,8 9,0 23 

Третинні піски (пристін, нижня частина) 16,3 3,0 18 
Чорнозем звичайний лісопокращений 
середньовилужений, середньо-гумусний, 
суглинистий, слабкозмитий 

Штучне дубове 
насадження 

109,9 29,5 27 

Леси (плакор) 49,0 18,4 63 

Чорнозем звичайний лісопокращений 
(урбочорнозем) 

штучне насадження, 
зелена зона ДМК, 
м. Дніпродзержинськ 

47,5 19,4 41 

Чорнозем звичайний лісопокращений 
(урбочорнозем) 

штучне насадження, 
зелена зона, м. Дні-
продзержинськ, 
комплекс заводів 
«Азот» 

30,1 11,8 39 

Чорнозем звичайний лісопокращений 
(урбочорнозем) 

штучне насадження, 
зелена зона КМК 
Криворізький р-н 

55,9 5,4 10 
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Ґрунти мегаполіса Дніпропетровська – рістоземи – згідно з класифікацією 
міських ґрунтів А. П. Травлєєва та М. А. Сидельника (Травлеев, Сидельник, 1966; 
Травлеев, 1972), О. В. Мірзак (Мирзак, 2001, 2002), яка була розроблена на основі 
класифікації міських ґрунтів М. М. Строганової (Строганова, 1998), ділять на групи: 

- природні непорушені (приклад – тип чорнозем, підтип звичайний); 
- природно-антропогенні (поверхнево-перетворені природні ґрунти, тип – 

урбоґрунти, змінено < 50 см профілю, приклад – урбочорноземи); 
- антропогенно-перетворені (антропогенно глибоко перетворені ґрунти, тип – 

урбоноземи, перетворено > 50 см профілю); 
- техногенні поверхневі ґрунтоподібні утворення (штучне створення ґрунтів: 

техноземи – штучно створені з метою рекультивації, штучноземи – штучно 
змішані ґрунтоподібні тіла). 

Об’єктом дослідження слугував ґрунтовий покрив території мегаполіса 
Дніпропетровська. Під час вибору дослідних ділянок в якості вихідних документів були 
використані адміністративна та фізико-географічна картосхеми міста. 
Експериментальні роботи проводилися за схемою: промислово розвинута зона, 
сельбищні райони, рекреаційна зона адміністративного району міста. 

На даний час доцільно обмежувати район дослідження межами 
адміністративного поділу з урахуванням природних особливостей регіону. Це 
пов’язано з тим, що більша частина рішень, які буде необхідно ухвалити після 
завершення робіт, розробляється адміністрацією різних регіональних рівнів. У районах 
з інтенсивною антропогенною діяльністю необхідно враховувати конкретну природну 
еколого-геохімічну обстановку та перебіг технологічних процесів. 

У зв’язку з тим, що промислові підприємства розосереджені по всій території 
Дніпропетровська, в кожному адміністративному районі були виділені найбільш потужні 
підприємства, які суттєво впливають на інгредієнтний склад атмосферного повітря та 
ґрунти. З метою виявлення концентрації та розподілу Цинку в ґрунтах Дніпропетровська 
був використаний поділ міста на лівобережну та правобережну частини. Зразки ґрунтів 
промислового району відбиралися на території самого підприємства, зразки ґрунтів 
рекреаційних зон – у парках відпочинку тієї чи іншої частини міста, скверів і рядових 
зелених насаджень. Зразки ґрунтів селітебної зони відбиралися поруч із житловими 
спорудами правобережної та лівобережної частин міста. 

Середня концентрація Цинку в ґрунтах (валова форма, шар 0–15 см) мегаполіса 
Дніпропетровська (табл. 6.17) варіює в інтервалі 31−1149 мг/кг ґрунту. Промисловий 
район характеризується середньою кількістю Цинку в ґрунті 148−1149 мг/кг, 
селітебний – 31−546 мг/кг, рекреаційний – 54−336 мг/кг (рис. 6. 3). Максимальна 
концентрація Цинку зафіксована в ґрунтах промислової зони Індустріального району м. 
Дніпропетровська – 996−1041 мг/кг, мінімум – у ґрунтах промислової зони 
Бабушкінського району – 148−203 мг/кг ґрунту. 

Обстеження промислової зони м. Дніпропетровська показало, що в едафотопах 
територій промислової зони мегаполісу спостерігається перевищення валового вмісту 
Цинку майже в 2−16 разів, порівняно з регіональним кларком (62 мг/кг) для степової 
зони України. Підвищений уміст Цинку в ґрунті промислової зони пов’язаний із 
складом викидів промислових підприємств і є наслідком надлишкового надходження 
до біосфери сполук даного металу. У селітебній зоні найбільша кількість Цинку 
зафіксована в ґрунтах Самарського адміністративного району – 295–446 мг/кг ґрунту, 
найменша – в ґрунтах Червоногвардійського району – 100−220 мг/кг. 

У рекреаційній зоні міста (парки, сквери) мінімальна концентрація Цинку  
(77−87 мг/кг) зафіксована в Бабушкінському районі, а максимальна – 270–275 мг/кг – в 
Амур-Нижньодніпровському районі. 
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Таблиця 6.17 
 

Середня концентрація Цинку в ґрунтовому покриві мегаполіса Дніпропетровська 
(горизонт ґрунту 0–15 см, валова форма) 

 

Ч
ас

ти
н

а 
мі

ст
а Адміністра-

тивний район 
міста 

Урбоекосистема 

А
ль

ти
-

ту
да

,  
м Інтервал варіювання 

концентрації Цинку, мг/кг  
Функціональна зона міста* 

П C Р 

1 2 3 4 5 6 7 

П
ра

во
бе

ре
ж

на
 

Ленінський 

ПАТ «ЄВРАЗ – Дніпропет-
ровський металургійний завод 
імені Петровського» 

65 559±135 246±62 

221±39 

ПАТ «Дніпропетровський 
трубний завод» 80 560±123

310±81 Дніпропетровський коксохі-
мічний завод ВАТ «Дніпрококс» 100 455±122

ПАТ «Дніпротяжмаш» 115 392±105
ВАТ «Дніпропетровський 
лакофарбовий завод» 125 462±92 289±58 

ДП «Дніпропетровський 
науково-виробничий комплекс 
«Електровозобудування» 

72 354±98  

Ж/м Парус 52  42±16 
Ж/м Червоний Камінь  58  31±10 
Ж/м Комунар  110  250±38 
Пр. Петровського  115  78±26 
Вул. Братів Трофимових 50  212±48 
Ж/м Західний 150  75±12 

Ленінський район у цілому 354−559 31−340 183−260 

Красногвар-
дійський 

ВАТ «Дніпропетровський завод 
металоконструкцій ім.Бабушкіна» 65 531±132

205±41 

 

ТОВ «Дніпропетровський 
комбайновий завод» 60 827±234  

АТЗТ «ВО Дніпропетровський 
приладобудівний завод» 55 455±115  

ПАТ «Дніпропетровський 
тепловозоремонтний завод» 53 359±95  

ДП «ВО Південний машинобудів-
ний завод імені О. М. Макарова» 170 225±15  

Вул. Титова 165  220±32 115±17 
Вул. Криворізька 100–180  118±36  
Пр. Пушкіна  70  100±36  

Червоногвардійський район у цілому 225−827 100−220 98–132 

Кіровський 

Пр. Кірова 75–165  252±41  
Сквер ім. В. І. Леніна 70   78±9 
Парк ім. Л. Глоби 57   177±16 
Пр. К. Маркса 55  169±23  
Вул. Горького 55  168±33  
Площа Островського 58  153±52  

Кіровський район у цілому – 153−252 161–193 

Бабушкін-
ський 

ВАТ «Дніпрошина» 145 148±41   
ПАТ «НВО Дніпропрес» 145 201±40  77±7 
ПАТ «Дніпрополімермаш» 140 203±36   
Пр. К. Маркса (від вул. Сєрова 
до Виконкомівської) 55–60  240±70  
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1 2 3 4 5 6 7 

 

 

Вул. Героїв Сталінграду  163  105±19  
Запорізьке шоссе 155  98±11 87±20, 
Вул. Генерала Пушкіна 150  110±38  
Вул. К. Лібкнехта 120  72±14  
«Новий центр» 52  96±34  
Ж/м Тополя 120  77±25  

Бабушкінський район у цілому 148−203 72−240 77−87 

Жовтневий 

Пр. К. Маркса (від вул. 
Виконкомівської до О. Гончара) 120  199±31  

Пр. Гагаріна 150  89±21  
Ботанічний сад ДНУ ім. О.Гончара 150   69±12 
ДНУЗТ ім. ак. В. Лазаряна 155   54±11 
ПКТВ ім. Т. Г. Шевченка (центр. 
частина) 82   63±10 

о. Монастирський 64   186±12 
Зелена зона Преображенського 
собору 125   77±11 

Севастопольський парк 150   63±9 
Пр. Героїв  52  300±121  
Вул. Набережна Перемоги  54  290±104  
Бульвар Слави 60  70±20  
Пл. Перемоги 52  97±42  
Червоноповстанська балка 60–120  66±14  
Вул. Космічна  52–110  76±24  
Ж/м Сокіл 110  46±14  

Жовтневий район у цілому – 46–300 54–186 

Л
ів

об
ер

еж
на

 

Самарський Придніпровська ТЕС 60 414±106 295±81 235±61 
Вул.  Маршала Малиновського   546±108  

Самарський район у цілому 308–420 295–442 174–296

Індустріальний 

ВАТ «Інтерпайп Нижньо-
дніпровський трубний завод» 66 1149±231 539±17 213±124

ПАТ «Дніпровагонрембуд» 60 996±198 344±69 295±59 
Пр.  Миру 80  74±19  
Парк Фестивальний  70   69±17 
Ж/м Клочко 70  101±22  
Парк ім. П. А. Воронцова    336±146

Індустріальний район у цілому 996−1041 74–449 69–336 

Амур-
Нижньодні-
провський 

ВАТ «Дніпротяжбуммаш»  
ім. Артема 60 393±78  275±55 

ПАТ «Дніпропетровський 
стрілочний завод» 55 496±99  270±54 

ПАТ «Дніпропетровський мета-
лургійний завод ім. Комінтерну»  55 477±95 240±25 273±49 

ТОВ «Техномаш» 60 521±102 468±93 275±61 
ПАТ «Дніпропетровський завод 
прокатних валків» 55 403±80 218±57 270±42 

Донецьке шоссе 65–80  93±14  
Проспект  ім. газети «Правда» 55–80  309±193  

Амур-Нижньодніпровський район у цілому 393 93–468 270–275
Примітка: * П – промислова, С – сельбищна, Р− рекреаційна зона 

Закінчення таблиці 6.17 
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Рис. 6.3 Карта-схема розподілу Цинку в ґрунтах м. Дніпропетровськ 

 
 
За максимальним вмістом Цинку в ґрунтовому покриві промислової зони 

адміністративні райони міста Дніпропетровська утворюють низхідний ряд: 
Індустріальний район (996–1041 мг/кг ґрунту) − Червоногвардійський (225−827) − 
Ленінський (354−559) − Амур-Нижньодніпровський (393–421) − Самарський  
(414 мг/кг) − Бабушкінський район (148−203 мг/кг), потужні промислові підприємства 
в Кіровському та Жовтневому районах відсутні.  

За вмістом Цинку в ґрунті сельбищної зони райони утворюють низхідний ряд: 
Самарський (295–446 мг/кг) − Індустріальний (74–439) − Амур-Нижньодніпровський 
(93−468) − Ленінський (31−340) − Жовтневий (46–300) − Кіровський (78−252) − 
Бабушкінський (72−240) − Червоногвардійський (100−220 мг/кг) район; за вмістом 
Цинку в ґрунтовому покриві рекреаційної зони: Індустріальний район міста 
Дніпропетровська (69–336 мг/кг) − Амур-Нижньодніпровський (270–275) − Самарський 
(174–296) − Ленінський (183−221) − Кіровський (161–193) − Жовтневий (54–186) − 
Червоногвардійський (92–132) та Бабушкінський район (77−87 мг/кг). 

Ступінь широкого варіювання концентрації Цинку в ґрунтах міста можна 
пояснити властивостями ґрунтів, різним умістом металів у ґрунтотвірних породах, 
формами надходження продуктів техногенезу, альтитудою місцевості та впливом 
транспорту. 

 
 

                Умовні позначення: 
Валовий  вміст Цинку (С Zn min-C Zn max) 
 у грунтах  різних функціональних зон 
міста  (горизонт 0-15 см,) мг/кг  
Промислова зона 

Рекреаційна зона Селітебна зона 
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6.5. Мідь 
 Мідь (лат. Cuprum, символ Cu) – хімічний елемент І групи періодичної системи 

Д.І. Мендєлєєва; атомний номер 29, атомна маса 63,55; метал червоного (на зламі – 
рожевого) кольору, ковкий та м’який; добре проводить тепло та електрику 
(поступається лише сріблу). Природна Мідь складається з двох стабільних нуклідів 
63Cu (69,09 % за масою) та 65Cu (30,91 %) (Справочник по…, 1965; Химия 
окружающей.., 1982;  Глинка, 2003). 

За деякими археологічними даними Мідь була добре відома єгиптянам ще за 
4000 років до н.е. Стародавня Греція та Рим отримували мідь з острова Кіпру (Cyprum), 
звідки й назва її Cuprum (Лукашев, 1976).  

6.5.1. Узагальнені відомості про поширення в природі, фізичні 
та хімічні властивості, видобуток, використання і біологічну 
роль Міді. Розподіл і поведінка Міді у ґрунті 

Поширення у природі. Мідь зустрічається в природі як у сполуках, так і в 
самородному вигляді. Мідь входить до складу більш ніж 198 мінералів, переважно 
сульфідів, фосфатів, силікатів, карбонатів, сульфатів, 17 з яких застосовуються у 
промисловості. Найбільше промислове значення мають такі мінерали Міді як 
халькопірит CuFeS2, відомий як мідний колчедан, халькозин Cu2Sі, борніт Cu5FeS4 та 
інші. Іноді Мідь зустрічається в самородному виді, маса окремих скупчень може 
досягати 400 тонн. Нерідко зустрічаються родовища даного металу в осадових породах – 
так звані мідисті пісковики та сланці. Найбільш відомі з родовищ такого типу – Удокан у 
Росії, Джезказган у Казахстані, міденосний пояс Центральної Африки та Мансфельд у 
Німеччині. Інші багаті родовища Міді знаходяться в Чилі та США (Глинка, 2003).  

Середній уміст Міді в земній корі (кларк) становить 4,7·10-3 % (за масою), у 
нижній частині земної кори, складеної основними породами, її більше (1·10-2 %), ніж у 
верхній (2·10-3 %), де переважають граніти та інші кислі вивержені породи. Діапазон 
умісту Міді в ґрунті становить 6–75 мг/кг. Мідь енергійно мігрує як у гарячих водах 
глибин, так і в холодних розчинах біосфери (Полынов, 1956; Химия окружающей…, 
1982; Свойства элементов…, 1985; Перельман, 1989). 

Середній уміст Міді у живій речовині становить 2·10-4 %, існують організми – 
концентратори цього елементу (Тойкка, 1985; Кабата-Пендиас, Кабата, 1989). В 
тайгових та інших ландшафтах вологого клімату Мідь порівняно легко вилуговується з 
кислих ґрунтів, тут місцями спостерігається її дефіцит і пов’язані з ним хвороби рослин 
і тварин (особливо на пісках і торф’яниках) (Микроэлементы в почвах…, 1973; 
Изерская, Пашнева, 1977). У степах і пустелях, з характерними для них слабколужними 
ґрунтовими розчинами, Мідь малорухома (Полынов, 1956; Mason, 1958; Якушевская, 
Мартыненко, 1972; Ферсман, 1977; Цветкова, 1992; Якуба, 2006). 

У річковій воді дуже мало Міді 1·10-7 %. Мідь, що виноситься в океан із стоком, 
порівняно швидко переходить у морські мули. Тому глини та сланці дещо збагачені 
даним елементом (5,7·10-3 % ), а морська вода різко збіднена Міддю (3·10-7 %). У морях 
минулих геологічних епох місцями відбувалося значне накопичення Міді в мулах, що 
привело до утворення родовищ (наприклад, Мансфельд у Німеччині). Окрім того, Мідь 
енергійно мігрує у підземних водах біосфери, з цими процесами пов’язане накопичення її 
руд у піщаниках  (Справочник по редким…, 1965; Ферсман, 1977). 

Фізичні властивості. Температура плавлення Міді становиь 1083 °C; 
температура кипіння – 2595 °C; щільність – 8,98 г/см3. Мідь характеризується високими 
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тепло- та електропровідностями, має малий електричний опір – при 20 °С 1,68·10-8 
Ом·м. Твердість Міді становить 35 кгс/мм2; межа міцності при розтягуванні 22 кгс/мм2; 
відносне подовження 60 %. Існує ряд сплавів Міді: латуні – сплави Міді з Цинком, 
бронзи – з Оловом та іншими елементами, мельхіор – з Нікелем, бабіти – зі Свинцем 
тощо (Глинка, 2003). 

Хімічні властивості. За хімічними властивостям Мідь займає проміжне 
положення між елементами першої тріади VIII групи та лужними елементами I групи 
періодичної системи Д. І. Менделєєва. За геохімічною класифікацією  
В. М. Гольдшмідта Мідь належить до халькофільних елементів з високою 
спорідненістю до Сірки, Селену, Телуру; вона являє собою амфотерний елемент, який 
утворює у земній корі катіони та аніони (Химия окружающей..., 1982). Мідь схильна до 
комплексоутворення. Має невелику схожість із лужними металами. Так, Мідь утворює 
ряд одновалентних сполук, проте двовалентний стан для неї є більш характерним. Солі 
одновалентної Міді практично нерозчинні у воді та легко окислюються до сполук 
двовалентної Міді, які, навпаки, добре розчинні у воді та в розбавлених розчинах 
повністю дисоціюють. Відомі також сполуки, в яких Мідь 3-валентна (Методические 
указания…, 1992).  

Хімічна активність Міді невелика (Глинка, 2003). Даний метал при температурах 
нижче 185 °С з сухим повітрям і киснем не взаємодіє. У присутності вологи та CО2 на 
поверхні Міді утворюється зелена плівка основного карбонату. При нагріванні Міді на 
повітрі йде поверхневе окислення; нижче 375 °С утворюється CuO, а в інтервалі 375–
1100 °С при неповному окисленні – двошарова окалина, у поверхневому шарі якої 
знаходиться CuO, а у внутрішньому – Cu2O. Вологий хлор взаємодіє з Міддю вже при 
звичайній температурі, утворюючи хлорид CuСl2 , добре розчинний у воді. Мідь легко 
з’єднується й з іншими галогенами. Особливу спорідненість вона проявляє до Сірки та 
Селену. З воднем, азотом і вуглецем Мідь не реагує навіть за умов високих температур.  

Мідь витісняється зі своїх солей більш електронегативними елементами (у 
промисловості використовується Залізо) і не розчиняється в кислотах-неокисниках. В 
азотній кислоті Мідь розчиняється з утворенням Cu(NО3)2 та оксидів азоту, в гарячій 
концентрованій сірчаній – з утворенням CuSO4  і SO2. Усі солі Міді – отруйні. Мідь у 
двух- та одновалентному стані утворює багаточисленні досить стійкі комплексні 
сполуки. Важливе промислове значення мають аміачні комплексні сполуки Міді: 
[Сu(NH3)4]SO4, [Сu(NH3)2]SO4. 

Отримання. Мідь отримують з мідних, мідно-молібденових, мідно-нікелевих і 
поліметалічних руд. Заводи випускають чорнову (99 %), рафіновану вогневим (99,6 % 
Cu) і електролітичним (99,95 % Cu) методами мідь. Процес добування міді включає три 
основні етапи: 1) збагачення мідної руди; 2) виплавка чорнової міді; 3) рафінування 
міді. Враховуючи дуже малий уміді в рудах (1–2 %), їх спочатку збагачують 
флотаційним способом (Міцкевич, 1965; Bowen, 1966;  Лукашев, 1976).  

Рафінування чорнової міді проводять вогневим (окислення домішок при 
продуванні розплаву повітрям) або електролітичним способом за рахунок електролізу у 
водному розчині сірчаної кислоти та мідного купоросу. При проходженні струму 
анодні плити чорнової міді розчиняються і на катодах осаджується чиста 
електролітична мідь, а домішки випадають на дно ванни. 

Застосування. Сучасне широке застосування Міді пов’язане з її високою 
електропровідністю, хімічною стійкістю, пластичністю та здатністю утворювати сплави 
з багатьма металами: оловом (бронза), цинком (латунь), нікелем (мельхіор) та ін. Мідь 
використовується у різних галузях промисловості: електротехнічній (50 %), 
машинобудуванні (25 %), будівельній, харчовій і хімічній (25 %) галузях. 
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Мідь використовується у чистому вигляді в електротехніці, відзначається 
високою електро- та теплопровідністю. Більша частина міді, що добувається, 
використовується в електротехніці для виготовлення різноманітних проводів, кабелів, 
струмопровідних частин електротехнічної апаратури. Для цього переважно 
використовується чистий метал (99,9 % Cu), що пройшов електролітичне рафінування. 

Завдяки високій теплопровідності мідь – незамінний матеріал теплообмінників і 
холодильної апаратури. Крім цього, з міді виготовляють деталі хімічної апаратури та 
інструменти для роботи з вибухонебезпечними або легкозаймистими речовинами. 
Широко застосовують Мідь у гальванотехніці для нанесення мідних покриттів, 
одержання тонкостінних виробів складної форми, виготовлення кліше в поліграфії 
тощо. Різноманітні сплави Міді використовують у різних галузях техніки як 
конструкційні та  стійкі до корозії матеріали, а також як матеріали із заданою електро- і 
теплопровідністю. Важливими є такі мідні сплави: 1) латуні (основна добавка – Цинк). 
Латунь твердіша за мідь, вона ковка і в’язка, тому легко вальцюється в тонкі листи або 
виштамповується у найрізноманітніші форми. Недолік: вона з часом окислюється і 
чорніє; 2) бронзи (сплави з різними елементами, головним чином металами – Оловом, 
Алюмінієм, Берилієм, Свинцем, Кадмієм та іншими, крім Цинку і Нікелю. Порівняно з 
латунню бронза міцніша, стійкіша до корозії, має антифрикційні властивості; 3) мідно-
нікелеві сплави (константан, манганін, куніаль, мельхіор, нейзильбер) мають високу 
корозійну стійкість і особливі електричні властивості, які змінюються залежно від 
вмісту Нікелю. Крім Нікелю, до складу сплаву можуть входити й інші елементи 
(Израэль, 1984; Глинка, 2003). 

Також широко застосовується Мідь у хімічних сполуках. Так, наприклад, мідний 
купорос (у природі зустрічається у вигляді мінералу халькантит, хімічна формула 
CuSO4 · 5Н2О) використовується у сільському господарстві для боротьби з хворобами 
рослин (Тойкка, 1985; Кабата-Пендиас, Пендиас, 1989; Хоружая, 1998). У 
промисловості мідний купорос використовується у процесі виробництва штучних 
волокон, органічних барвників, мінеральних фарб, миш’якових хімікатів, для 
збагачення руди при флотації. 

Оксиди міді (Cu2O, CuO) використовують для отримання оксиду ітрію-барію-міді 
YBa2Cu3O7-х, який є основою для отримання високотемпературних надпровідників. 
Оксид міді використовуєть як катод в мідно-оксидному гальванічному елементі та – 
хімічному джерелі електричного струму, в якому анодом є Цинк (рідше Олово), а 
електролітом служить гідроксид калію. 

Біологічна роль. Мідь є одним з найважливіших елементів, необхідних для живих 
організмів. У рослинах вона активно бере участь у процесах фотосинтезу, дихання, 
відновлення та фіксації азоту. Мідь входить до складу цілого ряду ферментів-оксидаз – 
цитохромоксидази, церулоплазміна, супероксиддисмутази, уратоксидази та ін. Важливе 
значення Міді в організмі у найбільшій мірі обумовлює той факт, що разом із Залізом 
вона входить до складу одного з найважливіших ферментів – цитохромоксидази, який 
слугує кінцевим компонентом дихального ланцюга, широко представлений у тканинах 
тварин і рослин та забезпечує тканинне дихання (Биологическая роль…1983) .  

У рослинному організмі Мідь впливає на проникливість судин ксилеми для води 
і регулює таким чином баланс вологи. Мідь контролює утворення ДНК та РНК, тому 
дефіцит даного елементу помітно гальмує репродукцію рослин (зменшує утворення 
насіння, призводить до стерильності спор). Мідь чинить вплив на механізми, що 
визначають стійкість рослин до хвороб (Каталымов, 1965; Ильин, 1985, 1991).  

В організмі дорослої людини половина від загальної кількості Міді міститься у 
м’язах та кістках і 10 % – у печінці (Микроэлементозы человека.., 1991). Засвоєння 
Міді пов’язане із умістом у продуктах харчування інших мікро- та макроелементів та 
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органічних сполук (Виноградов, 1955). Існує фізіологічний антагонізм Міді з 
Молібденом та сульфатною сіркою, а також Марганцем, Цинком, Свинцем, Стронцієм, 
Кадмієм, Кальцієм, Сріблом. Надлишок даних елементів, разом із низькою кількістю 
Міді у продуктах харчування та кормах тварин, може зумовити значний дефіцит Міді в 
організмі, що призводить до анемії, втрати живої маси, зниження інтенсивності росту, а 
у разі гострої нестачі металу (менше 2–3 мг на добу) можливе виникнення 
ревматичного артриту та ендемічного зобу. Надлишкове поглинання Міді людиною 
призводить до хвороби Вільсона, за якої надлишок елемента відкладається у мозковій 
тканині, шкірі, печінці, підшлунковій залозі та міокарді. Дані з токсичності Міді для 
рослин  нечисленні. На даний час основною проблемою вважають нестачу Міді у ґрунті 
або її дисбаланс із Кобальтом. Основні ознаки дефіциту Міді для рослин – 
уповільнення, а потім припинення формування репродуктивних органів, поява пустого 
зерна, зниження стійкості до несприятливих факторів зовнішнього середовища. 
Найбільш чутливими до нестачі Міді є пшениця, овес, ячмінь, люцерна, столовий 
буряк, цибуля та соняшник (Химические элементы…, 1979; Тойкка, 1985; 
Методические указания…, 1992) . 

Окрім надходження Міді разом із продуктами живлення існують нехарчові 
джерела потрапляння даного елементу до організму, серед яких фарби, пестициди, 
піротехніка, мідний посуд тощо. Найбільш  значне надмірне надходження Міді до 
організму може спостерігатися у працівників гальванічних цехів, скляної та 
текстильної промисловості, виробництва мідних кабелів (Сухарев, Чундак, 2006) .  

Поведінка у ґрунті. Середній уміст Міді у ґрунтах світу становить  
30 мг/кг Поблизу індустріальних джерел забруднення у деяких випадках концентрація 
Міді у ґрунті може сягати 3500 мг/кг, тоді як порогове значення складає всього 100 
мг/кг. Середній уміст Міді в ґрунтовому покриві центральних та південних регіонів 
колишнього СРСР складає 4,5–10,0 мг/кг (Микроэлементы в почвах…, 1973).  

Серед порід земної кори підвищений уміст Міді властивий основним та середнім 
гірським породам, понижений – карбонатним. Мінерали Міді легко розчиняються під 
час вивітрювання та вивільнюють іони Міді, особливо у кислому середовища. Тому 
Мідь вважається одним з найбільш рухомих важких металів у гіпергенних процесах. 
Проте катіони Міді мають різні властивості та у ґрунтах проявляють велику схильність 
до хімічної взаємодії з мінеральними і органічними компонентами. Йони Міді можуть 
легко осаджуватися такими аніонами, як сульфід, карбонат та гідроксид. Ці властивості 
зумовлюють малу рухомість елементу у ґрунтах, його сумарний уміст слабко варіює у 
ґрунтових профілях (Якушевская, 1973; Вернадский, 1987; Зборищук, Зырин, 1978). 

Мідь зазвичай накопичується у верхніх горизонтах ґрунту, що відображає її 
біоакумуляцію, а також сучасний антропогенний вплив. Забруднення ґрунтів Міддю є 
результатом використання речовин, що містять цей елемент, а саме добрив, розчинів 
для обприскування, сільськогосподарських та комунальних відходів, а також 
надходження з індустріальних джерел. Мідь може потрапляти до ґрунту також 
внаслідок корозії конструкційних матеріалів, що містять мідні сплави (електричні 
дроти, труби). Значним джерелом забруднення ґрунтового покриву Міддю  
є підприємства кольорової металургії (Ильин, 1973; Влияние атмосферного…, 1990). 

Рухомою формою Міді, що зазвичай переважає у поверхневих середовищах, є 
катіон Cu2+, однак у ґрунтах можуть бути присутні й інші іонні форми. Іони Міді здатні 
знаходитися на обмінних позиціях як на неорганічних, так і на органічних речовинах. 
Процеси, що контролюють фіксацію даного металу на компонентах, відновлювальних у 
ґрунті, пов’язані з адсорбцією, оклюзією та осадженням, утворенням органічних 
хелатів та комплексоутворенням, мікробіологічною фіксацією .  
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Усі мінерали ґрунту здатні адсорбувати іони Міді з розчину. Контролює 
інтенсивність адсорбції рН, що впливає на заряд поверхні адсорбенту. Найбільша 
кількість адсорбованої Міді зазвичай пов’язана з оксидами Заліза та Марганцю 
(гематитом, гетитом), аморфними гідроксидами Заліза і Алюмінію та глинистими 
мінералами (монтморилонітом, вермікулітом, імоголітом). Найбільш сильна кореляція 
між адсорбцією Міді та сумою основ спостерігається у поверхневому шарі ґрунтів, тоді 
як у підповерхневих шарах вона більш пов’язана із умістом вермікуліту.  

Неспецифічна адсорбція Міді включає оклюзію, осадження та заміщення у 
кристалічній ґратці. Деякі ґрунтові мінерали, зокрема гідроксиди Алюмінію та Заліза, 
карбонати, фосфати, до певної мірі глинисті силікати, мають велику схильність до 
зв’язування Міді у нерухомі сполуки, які являють собою її найбільш стійку форму 
знаходження у ґрунті.  

Ключовими реакціями, що обумовлють поведінку Міді у більшості ґрунтів, є 
хелато- та комплексоутворення. Велика кількість органічних сполук утворює розчинні 
або нерозчинні комплекси з Міддю, тому здатність ґрунту зв’язувати цей метал або 
зберігати його у розчиненому вигляді залежить від характеру та кількості органічної 
речовини у ньому. Біологічна доступність розчинених форм Міді залежить від 
молекулярної маси комплексів та її сумарної кількості. Сполуки з низькою 
молекулярною масою, що утворюються при розкладі рослинних та тваринних 
залишків, можуть істотно збільшувати доступність Міді для рослин (Частухин, 
Николаевская, 1969; Hornick, Baker, 1975;  Godo, Reisenauer, 1980;  Орлов, 1990; 
Цветкова, 1992; Пахомов, Байбуз…, 2002; Якуба, 2008). 

 
6.5.2. Мідь у ґрунтах Дніпропетровської області 
 

Концентрація Міді в зональних типових ґрунтах Дніпропетровщини – 
чорноземах різних адміністративних районів свідчить про велику варіабельність  
концентрації Міді в одному типі ґрунтів (табл. 6.18). 

По Дніпропетровській області в чорноземі звичайному та південному вміст Міді 
варіює в інтервалі 1,3–17,9 мг/кг ґрунту. Підвищена концентрація Міді зафіксована в 
чорноземах Верхньодніпровського, Криворізького, Дніпропетровського та 
Нікопольського районів, де на вміст металів у ґрунтах додатково впливає техногенез. 

Мідь, за літературними даними, вважають токсичним металом, що пов’язаний з 
багатьма елементами періодичної системи Д. І. Мендєлєєва, тому вивченню  поведінки 
Міді в ґрунтах і рослинах приділяється значна увага (Лукашев, 1970, 1976; Якушевская, 
1973; Tyles, 1975; Кабата-Пендиас, Пендиас, 1989; Ильин, 1991). Для оптимального 
розвитку рослин необхідний не лише сприятливий рівень активності Міді в клітинах, а 
й оптимальне співвідношення цього металу з іншими хімічними елементами. 
Встановлені складні взаємозв’язки Міді з іншими елементами в рослинних тканинах: 
часто спостерігається взаємодія Міді та Цинку, антагонізм Міді та Заліза, Міді та 
Молібдену. Взаємодія Міді з Кадмієм може бути як антагоністичною, так і синергетичною. 
Синергізм Міді та Нікелю спостерігається у тих самих умовах, що і для Міді та Марганцю. 
Антагонізм Міді з Алюмінієм призводить до послаблення потрапляння Міді до кореневої 
системи рослин.  

Дані, щодо вмісту  міді у ґрунтах природних лісових біогеоценозів та еталонної 
степової ділянки представлені у табл. 6.19 

Уміст Міді в ґрунтах плакору обумовлюється її вмістом у ґрунтотвірній породі. В 
заплавах рік кількість Міді в ґрунтах визначається біогенною та гідрогенною 
акумуляцією. Звідси найбільш високою концентрацію Міді характеризуються заплавні 
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лісо-лучні, лучно-лісові та болотно-лісові ґрунти центральної та притерасної заплави 
степових річок (Орілі, Самари та ін.). Найменше акумуляція виражена в заплавно-
лісових ґрунтах прируслової ділянки та в дерново-борових ґрунтах арени (табл. 6.19 ). 

 

Таблиця 6.18 
 

Концентрація Міді в чорноземах Дніпропетровської області  
(шар ґрунту 0–50 см, рухома форма) 

 

Місце відбору проб Назва ґрунту Середній 
уміст, мг/кг 

Апостолівський р-н, різнотравно-кострицево-
ковиловий степ Чорнозем південний 1,5 / 2,4* 

м. Орджонікідзе, 1,5 км від фабрики та гірничо-
збагачувального комбінату, різнотравно-кострицево-
ковиловий степ 

Чорнозем південний 16,2 / 13,6 

м. Дніпродзержинськ, зелена зона ДМК Чорнозем звичайний  17,9 / 8,0 
м. Дніпродзержинськ, комплекс заводів «Азот», ПХЗ Чорнозем звичайний  12,5 / 5,5 
Верхньодніпровський р-н 
різнотравно-кострицево-ковиловий степ Чорнозем звичайний 1,5 / 1,3 

Дніпропетровський р-н, смт Таромське Чорнозем звичайний 12,2 / 7,8 
Дніпропетровський р-н, с. Любимівка Чорнозем звичайний 1,3 / 2,1 
Криворізький р-н, Заказник «Червона балка», 
різнотравно-кострицево-ковиловий степ Чорнозем звичайний 1,6 / 1,9 

Криворізький р-н, зелена зона КМК Чорнозем звичайний 8,0 / 8,0 
Нікопольський р-н, м. Марганець, дачне селище,  
2 км від міста Чорнозем звичайний 12,8 / 12,4 

Нікопольський р-н, м. Марганець, околиці кар’єру 
Грушевський, степова цілина Чорнозем звичайний 10,4 / 9,7 

Новомосковський р-н, різнотравно-кострицево-
ковиловий степ Чорнозем звичайний 12,2 / 11,8 

Павлоградський р-н, комплекс шахт 
«Павлоградська» та «Благодатна», різнотравно-
кострицево-ковиловий степ 

Чорнозем звичайний 2,6 / 3,4 

Петриківський р-н, степова цілина Чорнозем звичайний 1,8 / 1,5 
Покровський р-н, с. Михайлівка, степова цілина Чорнозем звичайний 2,4 / 0,9 
П’ятихатківський р-н, м. Жовті Води, степова цілина Чорнозем звичайний 1,8 / 3,2 
Синельниківський р-н, степова цілина Чорнозем звичайний 2,6 / 3,9 
Царичанський р-н, с. Кравцовка, степова цілина Чорнозем звичайний 2,0 / 1,7 

Примітка: * – у чисельнику наведена концентрація Міді в шарі ґрунту 0–50 см, у знаменнику – 
вміст металу в ґрунтотвірній породі (100–150 см). 

 
Порівняна бідність на Мідь ґрунтів прируслової ділянки пов’язана з тим, що 

алювіальні відкладення є легкими за гранулометричним складом і майже щорічно 
зазнають промивання заплавними водами, ґрунти мають піщаний гранулометричний 
склад і характеризуються незначним умістом гумусу. 

Згідно з класифікацією ландшафтів східного півдня України  
О. Л. Бельгарда (Бельгард, 1950) на території Дніпропетровської області широко 
поширені привододільно-балковий і долинно-терасовий ландшафти.  

У межах долинно-терасового ландшафту вміст Міді становить  1,5–26,0 мг/кг 
ґрунту (табл. 6.20). Чорноземи звичайні, чорноземи звичайні лісопокращені та 
чорноземи лісові в межах привододільно-балкового ландшафту містять Міді 7–16 мг/кг 
ґрунту. Засолені лучно-лісові ґрунти затримують у собі в 2 рази більше Міді, ніж 
лучно-лісові незасолені ґрунти. 
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Таблиця 6.19 
 

Мідь у ґрунтових профілях природних біогеоценозів*  
Дніпропетровської області (валова форма) 

 

№ Назва ґрунту, місцезнаходження, біогеоценоз Горизонт 
ґрунту, см 

Середній уміст 
Міді, мг/кг 

1 2 3 4 

1 
Лучно-лісовий чорноземоподібний середньовилужений 
середньогумусний, важкосуглинистий на алювіальних 
відкладеннях, центральна заплава р. Оріль, діброва 

Н0’ 41 
Н0’’ 90 

0–10 25 
45–55 14 
75–85 19 

140–150 11 

2 
Дерново-боровий сильновилужений малогумусний 
піщаний слаборозвинутий на древньоалювіальних 
відкладеннях, арена р. Оріль, бор 

Н0’ 27 
Н0’’ 77 

0–10 2,1 
35–45 1,6 
60–70 2,1 

130–140 1,7 

3 

Солончак лучно-лісовий хлоридно-сульфатний 
середньогумусний середньосуглинистий на алювіальних 
відкладеннях, центральна заплава  
р. Оріль, галофітна діброва 

0–10 6,1 
25–35 6,7 
45–55 5,1 

100–110 3,5 

4 
Лучний солонцево-солончаковий середньогумусний 
суглинистий на алювіальних відкладеннях, заплава  
р. Самари, луг 

0–10 9 
40–50 6 

90–100 14 
150–160 13 

5 
Лучний глибоко-солончакуватий середньогумусний 
важкосуглинистий на алювіальних відкладеннях, заплава 
р. Самари, луг 

20–30 9 
50–60 9 

90–100 15 
140–150 11 

6 

Лучно-лісовий солонцево-солончаковий хлоридно-
сульфатний вилужений середньогумусний 
середньосуглинистий на алювіальних відкладеннях, 
центральна заплава р. Самара, діброва 

0–10 7,7 
15–25 5,0 
45–55 8,6 
70–80 13,3 

105–115 12,0 
145–160 11,0 

7 
Заплавно-лісовий сильновилужений малогумусний 
супіщаний шаруватий на алювіальних відкладеннях, 
прируслова заплава р. Самари, діброва 

Н0’ 30 
Н0’’ 36 

17–27 4,9 
40–50 5,0 

70 5,6 
90–100 5,5 
130–140 6,0 
190–200 3,8 

300 8,5 
450 5,8 

1000 4,1 

8 
Лісо-болотний багатогумусний суглинистий на 
алювіальних відкладеннях, притерасся долини  
р. Самари, вільшаник  

Н0’ 26,6 
Н0’’ 59,0 

0–10 1,6 
15–25 4,8 
30–40 2,0 
45–55 1,9 
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1 2 3 4 

9 

Лучно-лісовий сильновилужений малогумусний 
суглинистий на алювіальних відкладеннях, центральна 
заплава  
р. Самари, діброва 

Н0’ 34 
Н0’’ 129 

15–25 6,2 
40–50 5,5 
75–85 5,3 

130–140 3,5 
200–210 1,9 

250 19,6 
450 21,4 
750 12,9 

10 
Чорнозем звичайний слабковилужений малогумусний 
середньосуглинистий на лесоподібних суглинках, 
плакор, Присамар’я, степ 

0–10 8,8 
40–50 7,3 
80–90 6,1 

140–150 4,6 

11 

Чорнозем звичайний лісопокращений слабковилужений 
середньогумусний середньосуглинистий на 
лесоподібних суглинках, плакор, Присамар’я, лісосмуга 
з акації білої 

Н0 30 
0–10 7 
40–50 8 
80–90 1,3 

140–150 5 

12 

Дерново-боровий сильновилужений малогумусний 
піщаний слаборозвинутий на древньоалювіальних 
відкладеннях, арена  
р. Самари, бор 

Н0’ 14 
Н0’’ 22 

0–15 1,2 
50–60 1,5 

125–135 0,6 
210–220 1,6 

450 1,1 
Примітка: * – в якості природних біогеоценозів були досліджені лісові екосистеми (бори, діброви) та 
різнотравно-кострицево-ковиловий степ. 
 

Таблиця  6.20 
 

Варіювання вмісту Міді в ґрунтах долинно-терасового та привододільно-балкового 
ландшафтів Дніпропетровської області (мг/кг ґрунту, шар 0–50 см) 

 

Ланд-
шафт Ґрунт, місцезнаходження 

Статистичні показники вмісту 
Міді 

n  cmin–cmax σ V, 
% 

1 2 3 4 5 6 7 

Д
ол

ин
но

-т
ер

ас
ов

ий
 

Лучно-лісовий сильновилужений середньогуму-сний 
середньосуглинистий на алювіально-делювіальних 
відкладеннях, центральна заплава р. Самари 

5 11,5 9,5–13,5 1,2 14 

Лучно-лісовий солонцевий хлоридно-сульфатний 
середньогумусний середньо-суглинистий на 
алювіально-делювіальних відкладеннях, 
центральна заплава р. Оріль 

18 26 16–36 22 78 

Дерново-боровий малогумусний піщаний 
слабкорозвинений на древньоалювіальних 
відкладеннях, арена р. Самари  

42 1,5 1,1–1,8 0,58 39 

П
ри

во
до

ді
ль

но
-

ба
лк

ов
ий

  Чорнозем звичайний слабовилужений 
малогумусний середньосуглинистий на 
лесопопібних суглинках слабкозмитий, плакор 

12 7 5,5–8,5 2,6 37 

Чорнозем звичайний малогумусний середньосу-
глинистий на лесоподібних суглинках, плакор 24 9,4 7,0–11,8 6,2 66 

Закінчення таблиці 6. 19. 
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Закінчення таблиці 6. 20 
 

1 2 3 4 5 6 7 

 
Чорнозем звичайний лісопокращений слабкови-
лужений середньогумусний на лесоподібних 
суглинках, лісосмуга з акації білої, плакор 

12 16 15–17 2,1 13 

 

Чорнозем звичайний слабковилужений 
середньогумусний на лесах, плакор 18 10 8–12 3,6 36 

Чорнозем лісовий сильновилужений середньо-
гумусний середньо-суглинистий на делювіальних 
лесоподібних відкладеннях, пристін 

30 11 8–13 3,9 38 

 

Вміст міді (рухома форма) у ґрунтах долини річок Дніпропетровщини 
представлено на табл. 6.21.  Солончак лучно-лісовий характеризується низькою 
рухомістю Міді, відсоток рухомості від валового вмісту в засоленому ґрунті складає, в 
середньому, лише 8,3 % проти 25 % у незасоленому ґрунті. Дерново-борові ґрунти 
характеризуються високою рухомістю Міді 33 %. 

Таблиця 6.21 
 

Рухомі форми Міді в ґрунтах долин річок Дніпропетровської області  
(екстрагент 1 н HCl, корененасичений шар 0–50 см)  

 

№ Ґрунт, місцезнаходження Вміст, мг/кг Відсоток 
рухомості 

1 
Дерново-боровий малогумусний піщаний слабкороз-
винений на древньоалювіальних відкладеннях, арена 
р. Самари 

2,3 33 

2 
Лучно-лісовий сильновилужений середньогумусний 
середньо-суглинистий на алювіально-делювіальних 
відкладеннях, центральна заплава р. Самари 

4,5 25 

3  
Чорнозем лісовий сильновилужений середньо-
гумусний середньосугли-нистий на делювіальних 
лесоподібних відкладеннях, пристін р. Самари 

4,0 2,5 

4 

Солончак лучно-лісовий хлоридно-сульфатний 
середньогумусний середньосуглинистий на 
алювіальних відкладеннях, центральна заплава  
р. Оріль, галофітна діброва 

5,2 8,3 

За вмістом Міді в ґрунтах промислової функціональної зони місто Дніпропетровськ  
поділяється на дві частини: правобережну, де кількість Міді лежить в інтервалі 34–
295 мг/кг, та лівобережну, де вміст Міді в ґрунті складає 40–199 мг/кг (табл. 6.22).  

В межах кожної частини міста є адміністративні райони та функціональні зони з 
певними показниками вмісту Cu в ґрунті (рис. 6.4): промислова зона Ленінського 
району характеризується вмістом Сu 82–295 мг/кг, Червоногвардійського – 60–221, 
Бабушкінського – 34–97 (правобережна частина міста), Самарського – 51–75, 
Індустріального – 40–199 та Амур-Нижньодніпровського – 45–173 (лівобережна 
частина міста).  

За вмістом Міді в ґрунтах промислових зон адміністративні райони утворюють 
низхідний ряд: Ленінський район > Червоногвардійський > Індустріальний > Амур-
Нижньодніпровський > Бабушкінський > Самарський. За вмістом Міді в ґрунтах 
сельбищних зон адміністративні райони розташувалися таким чином: Бабушкінський 
(116) > Самарський (113) > Індустріальний (102) > Кіровський (82) > Амур-
Нижньодніпровський (78) > Ленінський (78) > Червоногвардійський (75) > Жовтневий 
(65 мг/кг). Зменшення концентрації Міді в ґрунтах селітебної бищної зони 
спостерігається від Бабушкінського району до Жовтневого. 



Біологічне різноманіття України. Дніпропетровська область. Ґрунти. Метали у ґрунтах. 

 
 
 

99 

 
Рис. 6.4 Карта-схема розподілу Міді в ґрунтах м. Дніпропетровськ 

 
 

Таблиця 6.22 
Уміст Міді в ґрунтовому покриві мегаполіса Дніпропетровська  

(горизонт ґрунту 0–20 см, валова форма) 
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а Адміністра-

тивний район 
міста 

Урбоекосистема 

А
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ту
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, 

м 

Інтервал варіювання 
концентрації Міді, мг/кг  

Функціональна зона 
міста 

П C Р 

1 2 3 4 5 6 7 

П
ра

во
бе

ре
ж

на
 

Ленінський 

ПАТ «ЄВРАЗ –Дніпропетровський 
металургійний завод  ім. Петров-
ського» 

65 235±51

32±6 
146±29 

ПАТ «Дніпропетровський трубний 
завод» 80 295±59

Дніпропетровський коксохімічний 
завод ВАТ «Дніпрококс» 100 146±29

ПАТ «Дніпротяжмаш» 115 191±38
ВАТ «Дніпропетровський 
лакофарбовий завод» 125 90±18 23±5 

                Умовні позначення: 
Валовий  вміст Міді (С Сu  min-C Cu  max) 
 у грунтах  різних функціональних зон міста  
(горизонт 0-50 см,) мг/кг  
Промислова зона 

Рекреаційна зона Селітебна зона 



      Н. М. Цвєткова, О. Є. Пахомов, С. М. Сердюк, М. С.  Якуба 100

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

 ДП «Дніпропетровський науково-
виробничий комплекс 
«Електровозобудування» 

72 82±16  

 
Ж/м Парус 52  53±10
Ж/м Червоний Камінь  58  47±9
Ж/м Комунар  110  88±17
Пр. Петровського  115  128±2
Вул. Братів Трофимових 50  35±7
Ж/м Західний 150  90±18
Ленінський район в цілому 82–295 23-128 117–175

Червоногвар-
дійський 

ВАТ «Дніпропетровський завод 
металоконструкцій ім. Бабушкіна» 65 221±45   

ТОВ «Дніпропетровський 
комбайновий завод» 60 211±45   

АТЗТ «ВО Дніпропетровський 
приладобудівний завод» 55 221±45   

ПАТ «Дніпропетровський 
тепловозоремонтний завод» 53 60±12   

ДП «ВО Південний машинобудівний 
завод імені О. М. Макарова» 170 82±16  71±14 

 

 
Вул. Титова 165  83±16  
Вул. Криворізька 100–180  90±18  
Пр. Пушкіна  70  60±12  

Червоногвардійський район в цілому 60–221 60–90 58–85 

Кіровський 

Пр. Кірова 75-165  98±19  
Сквер ім. В. І. Леніна 70   28±6 
Парк ім. Л. Глоби 57   36±7 
Пр. К. Маркса 55  70±14  
Вул. Горького   67±13  
Площа Островського 58  75±14  

Кіровський район в цілому – 67–98 28–36 

Бабушкін-
ський 

ВАТ «Дніпрошина» 145 97±19   
ПАТ «НВО Дніпропрес» 145 34±6   
ПАТ «Дніпрополімермаш» 140 34±6   
Пр. К. Маркса (від вул. Сєрова до 
Виконкомівської) 55–60  198±2  

Вул. Героїв Сталінграду  163  49±10  
Запорізьке шосе 155  45±9 49±9 
Вул. Генерала Пушкіна 150  81±15  
Вул. К. Лібкнехта 120  51±10  
«Новий центр» 52  68±14  
Ж/м Тополя 120  34±7 34±7 

Бабушкінський район в цілому 34–97 34-198 34–49 

Жовтневий 

Пр. К. Маркса (від вул. 
Виконкомівської до О. Гончара) 120  70±14  

Пр. Гагаріна 150  75±17  
Ботанічний сад ДНУ ім. О. Гончара 150   50±9 
ДНУЗТ ім. ак. В. Лазаряна 155   38±7 
ПКТВ ім. Т.  Шевченка (центр. част.) 82   48±9 
о. Монастирський 64   46±9 
Зелена зона Преображенського 
собору 125   70±19 

Продовження таблиці 6. 22
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1 2 3 4 5 6 7 

 

 Севастопольський парк 150   33±6 
Пр. Героїв  52  61±12  
вул. Набережна Перемоги  54  63±12  
Бульвар Слави 60  68±14  
Пл. Перемоги 52  63±12  
Червоноповстанська балка 60–120   63±12 
Вул. Космічна  52–110  70±14  

  Ж/м Сокіл 110  63±12  
Жовтневий район в цілому – 61–79 33–70 

Л
ів

об
ер

еж
на

 

Самарський Придніпровська ТЕС 60 63±12 60±12 56±11 
Вул. Маршала Малиновського   167±34  

Самарський район в цілому 51–75 60–167 45–67 

Індустріальний 

ВАТ «Інтерпайп Нижньо-
дніпровський трубний завод»; 66 199±39 195±4 60±14 

ПАТ «Дніпровагонрембуд» 60 40±8 70±14 69±14 
Пр. Миру 80  90±18  
Парк Фестивальний  70   60±12 
Ж/м Клочко 70  98±19  
Парк ім. П. А. Воронцова    68±14 

Індустріальний район в цілому 40–199 70–195 60–69 

Амур-
Нижньодні-
провський 

ВАТ «Дніпротяжбуммаш» ім. Артема 60 152±31

43±10 

22±4 

ПАТ «Дніпропетровський 
стрілочний завод» 55 173±35

ПАТ «Дніпропетровський металур-
гійний завод імені Комінтерну»  55 47±9 

ТОВ «Техномаш» 60 49±9 
31±6 ПАТ «Дніпропетровський завод 

прокатних валків» 55 45±9 

Донецьке шоссе 65–80  84±17 
Пр. ім. газети «Правда» 55–80  125±3 

Амур-Нижньодніпровський район в цілому 45–173 31–125 18–26 
Примітка: * П – промислова, С – селітебна, Р− рекреаційна зона. 
 
 
 

На вміст Міді у ґрунтах селітебної зони впливає близькість промислових 
підприємств та перерозподіл слідових металів у просторі з урахуванням висоти 
місцевості над рівнем моря (Власюк, Косицин, 1964; Бекаревич, Левищина, 1966; Горб, 
Раменский, 1974; Hughes, 1980; Глазовская, 1988;  Алексеенко, 1990; Влияние 
атмосферного…, 1990; Вронский, 1996).  Концентрація Міді в ґрунтах селітебної зони 
дещо менша, ніж в ґрунтах промислової зони.  

В рекреаційних функціональних зонах міста наявне зменшення кількості Міді в 
ґрунті від Ленінського до Амур-Нижньодніпровського районів: Ленінський (146) > 
Красногвардійський (71) > Індустріальний (64) > Самарський (56) > Жовтневий (48) > 
Бабушкінський (41) > Кіровський (32) > Амур-Нижньодніпровський (22 мг/кг ґрунту) 
(рис.6.4). Отримані матеріали свідчать про те, що вміст Міді в ґрунтах 
Дніпропетровської області перевищує регіональний кларк даного металу (Жовинский, 
Кураева, 2002). 

 
 

Закінчення таблиці 6. 22 
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6.6. Нікель 
Нікель (лат. Niccolum, символ Ni) – хімічний елемент VIII групи періодичної 

системи Менделєєва; атомний номер 28; атомна маса 58,70; пластичний ковкий 
перехідний метал сріблясто-білого кольору, за звичайної температури на повітрі 
покривається тонкою плівкою оксиду. Виділений шведським хіміком А. Кронштедтом 
у 1751 р. У природі існує у вигляді оксидів, сульфідів, силікатів і належить до 
стратегічних корисних копалин (Ковда, Якушевская, 1959; Ковальский, Андрианова, 
1970; Лукашев, Лукашев, 1976; Перельман, 1989). 

Природний Нікель має 5 стабільних ізотопів.. Існують штучно створені ізотопи 
Нікелю, найбільш стабільні з яких – 59Ni (період напіврозпаду 100 тис. років), 63Ni (100 
років) і 56Ni (6 діб) (Свойства элементов, 1985; Глинка, 2003) . 

6.6.1. Узагальнені відомості про поширення в природі, фізичні 
та хімічні властивості, видобуток, використання і біологічну 
роль Нікелю.  Розподіл і поведінка Нікелю в ґрунті. 

Поширення у природі. Нікель досить поширений у природі елемент, його кларк у 
земній корі складає 8·10-8 % за масою (58 мг/кг) (Полынов, 1956; Виноградов, 1962), в 
ультраосновних породах мантії його 0,2 % за массою (Ферсман, 1977). Уміст Нікелю в 
морській воді 1·10-8 – 5·10-8 % (Химия окружающей, 1982; Adriano, 1992;  
Добровольский, 1998) .  

У земній корі Нікель зустрічається лише у зв’язаному вигляді, але у деяких 
вулканічних породах та залізних метеоритах міститься самородний нікель (до 8 %). 
Уміст його в ультраосновних породах приблизно у 200 разів вище, ніж у кислих 
(1,2 кг/т і 8 г/т) (Фортескью, 1985). В ультраосновних породах переважна кількість 
Нікелю пов’язана з олівінами, що містять його 0,13–0,41 %. Нікель ізоморфно заміщає 
Залізо і Магній. Невелика частка Нікелю присутня у вигляді сульфідів. Нікель проявляє 
сідерофільні та халькофільні властивості. Нікель зазвичай міститься у сульфідних і 
миш’якомістких мідно-нікелевих рудах (Bowen, 1966; Якушевская, 1973). 

Відомо 53 власних мінерали Нікелю, більшість з яких утворилася за високих 
температур і тиску, під час застигання магми або з гарячих водних розчинів. Головні 
мінерали Нікелю: нікелін (червоний нікелевий колчедан, купфернікель) NiAs, хлоантіт 
(білий нікелевий колчедан) (Ni, Co, Fe)As2, гарніеріт (Mg, Ni)6(Si4O11)(OH)6·H2O, 
пентландіт (Fe, Ni)9S8. Промислові родовища Нікелю (сульфідні руди) зазвичай 
складені мінералами Нікелю та Міді (Hughes, 1980). 

На земній поверхні, в біосфері Нікель – порівняно слабкий мігрант. Його 
відносно мало в поверхневих водах, у живій речовині. В районах, де переважають 
ультраосновні породи, ґрунт і рослини збагачені Нікелем (Коршиков, 1995; Андреева, 
Говорина, 2001; Пасічний Сердюк, 2002). У рослинах у  середньому 5·10-5 вагових 
відсотків Нікелю, у морських тваринах – 1,6·10-4, у наземних – 1·10-6, у людському 
організмі – 1–2·10-6 . 

Фізичні властивості. Щільність Нікелю 8,9 г/см³, температура плавлення  1453 °С, 
температура кипіння 2140 °С. У чистому вигляді доволі пластичний та піддається обробці 
тиском. Питома теплоємність 0,443 Дж/(K·моль). Теплопровідність 90,9 Вт/(м·К). При 
температурі нижче 340 °С проявляє магнітні властивості.  

Хімічні властивості. Нікель утворює сполуки у ступені окислення +2 
(валентність ІІ), рідше – у ступені окислення +3 та дуже рідко – +1 і + 4.  
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Нікель характеризується високою корозійною стійкістю – він стабільний у 
повітрі, воді, стійкий у лугах та ряді кислот (сірчаній, фосфорній тощо). Хімічна 
стійкість обумовлена його схильністю до пасивування – утворенню на поверхні щільної 
оксидної плівки (NiO), яка чинить захисну дію. Нікель активно розчиняється в азотній 
кислоті. З оксидом вуглецю СО легко утворює леткий та доволі отруйний карбоніл 
Ni(CO)4. Тонкодисперсний порошок Нікелю самозаймається на повітрі.  

При нагріванні Нікель реагує з усіма галогенами з утворенням дігалогенідів. 
Нагрівання порошків Нікелю та Сірки приводить до утворенню сульфіду нікелю. 
Найважливіші розчинні солі нікелю – ацетат, хлорид, нітрат та сульфат. Нерозчинними 
солями є оксалат і фосфат нікелю, сульфіди (NiS, Ni3S2, Ni3S4). Нікель утворює 
численні координаційні та комплексні сполуки (Свойства элементов, 1985).  

Водні розчини солей Нікелю (ІІ) містять іон гексаакванікелю (ІІ) [Ni(H2O)6]2+. 
При додаванні до розчину, що містить ці йони, аміачного розчину, відбувається 
осадження гідроксиду нікелю (ІІ), який розчиняється при додаванні надлишкової 
кількості аміаку. 

Нікель здатний поглинати великі обсяги водню, причому в результаті 
утворюються тверді розчини водню в нікелі. З азотом Нікель не реагує навіть за 
високих температур (до 1400 °С) (Глинка, 2003). 

Отримання. Нікель отримують з нікелевих, а також мідно-нікелевих, кобальт-
нікелевих руд. Основні руди нікелю – нікелін (купфернікель) NiAs, мілерит NiS, 
пентландіт (Fe, Ni)9S8, що містить  Миш’як, Залізо та Сірку. Інші руди, з яких  
добувають Нікель, містять домішки Co, Cu, Fe і Mg (Свойства элементов, 1985).  

У деяких випадках Нікель є основним продуктом процесу рафінування, але 
частіше його одержують як побічний продукт у технологіях отримання інших металів. 
Значну частину Нікелю отримують з сульфідних мідно-нікелевих руд. Зі збагаченої 
сировини спочатку готують штейн – сульфідний матеріал, що містять окрім Нікелю, 
домішки Заліза, Кобальту, Міді та ряду інших металів. Методом флотацій отримують 
нікелевий концентрат. Далі штейн зазвичай піддають обробці для відділення домішок 
Заліза та Міді, а потім обпалюють. Оксид, що утворюється, відновлюють до металу. 
Існують і гідрометалургійні методи отримання Нікелю.  

Тугоплавкі магнезіальні руди, як правило, піддають електроплавці на феронікель. 
Найбільш залізисті – латеритові руди переробляють гідрометалургійними методами із 
застосуванням аміачно-карбонатного вилуговування або сірчанокислотного 
автоклавного вилуговування. Менш залізисті – нонтронітові руди плавлять на штейн.  

Застосування. Основна частка Нікелю, що виплавляється (до 80 %) 
використовується для виготовлення суперсплавів – жароміцних матеріалів, що 
застосовуються в аерокосмічній промисловості для деталей силових установок. Так, 
додавання Нікелю до сталі дозволяє підвищити хімічну стійкість сплаву, тому всі 
нержавіючі сталі обов’язково містять цей метал.  

Сплав Заліза та Нікелю має дуже низький коефіцієнт термічного розширення 
(сплав інвар) і тому використовується для виготовлення важливих деталейприладів. Під 
час виготовлення сердечників електромагнітів широке застосування знаходять спали 
під загальною назвою пермалої. Вони, окрім Заліза, містять від 40 до 80 % Нікелю. 
Широко застосовуються ніхромові спіралі в різноманітних нагрівачах, з нікелевих 
сплавів чеканять монети. Так зване біле золото містить 58,5 % Золота і сплав зі Срібла і 
Нікелю (або Паладію). Загальна кількість нікелевих сплавів досягає декількох тисяч.  

Висока корозійна стійкість Нікелю дозволяє використовувати тонкі нікелеві 
шари для захисту багатьох металів від корозії шляхом їх нікелювання. Одночасно 
нікелювання поліпшує їх зовнішній вигляд. Нікель широко використовують у 
виробництві хімічної апаратури, акумуляторів, в електротехніці. Спеціально 
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приготовлений дисперсний нікель (нікель Ренея) знаходить широке застосування як 
каталізатор різноманітних хімічних реакцій.  

Біологічна роль. Нікель є мікроелементом, необхідність якого для нормального 
розвитку живих організмів доведена після 70-х рр. минулого століття. На даний час 
дослідження біологічної ролі Нікелю тривають, але відомо, що цей метал бере участь у 
деяких ферментативних реакціях тварин та рослин, а також міститься у складі 
ферментів метанового бродіння архебактерій, що дозволяє віднести його до числа 
найважливіших біоелементів. За механізмом своєї біологічної дії Нікель схожий на інші  
3d-елементи – Залізо та Кобальт (Hodson, 1966; Школьник, 1974).  

Останнім часом біологічний ефект Нікелю інтенсивно досліджується у зв’язку із 
забрудненням навколишнього середовища (Mason, 1958; Krebs, 1994; Сердюк, 2014) 
Лише підприємствами чорної металургії щорічно викидається в атмосферу більшу 
12 тис. т. Нікелю. Значна частина розчинних сполук цього металу поглинається як 
фотосинтезуючими організмами світового океану, так і морськими тваринами. 
Орієнтовно, протягом року, до біологічної міграції долучаються сотні тисяч тонн 
Нікелю (Базилевич, 1955; Wood, 1974;  Гуцуляк, 1994; Цветкова, Якуба, 2008).  

Нікель бере участь у кровотворенні, впливаючи на нього через обмін Заліза. Він 
присутній в активному центрі ферменту уреази, яка бере безпосередню участь у 
фіксації сечовини. Нормальна мікрофлора шлунково-кишкового тракту ссавців містить 
цілий ряд ферментів, у складі яких присутній Нікель. Ці ферменти впливають на травні 
процеси тварин і чинять помітний вплив на фізіологічний стан організму в цілому. 
Нікель сприяє всмоктуванню Заліза у травному тракті, бере участь у структурній 
організації та функціонуванні основних клітинних компонентів – ДНК, РНК та білків. 
Окрім того, наявні дані стосовно участі Нікелю в обміні гормонів, зокрема пролактину. 
Було встановлено, що підшлункова залоза дуже багата на цей мікроелемент. Нікель 
подовжує дію штучно введеного інсуліну і тим самим підвищує його гіпоглікемічну 
активність. Нікель впливає на окислювання аскорбінової кислоти, прискорює перехід 
сульфгідрильних груп у дисульфідні. Нікель може пригнічувати дію адреналіну та 
знижувати артеріальний тиск. Добова потреба людини у Нікелі становить 60 мкмоль.   

Підвищений уміст Нікелю в ґрунтах викликає ендемічні захворювання – у 
рослин з’являються потворні форми, у тварин спостерігаються захворювання очей, 
пов’язані з накопиченням металу в рогівці (Школьник, 1974; Микроэлементозы 
человека, 1991). Токсичність Нікелю для рослин проявляється у пригніченні процесів 
фотосинтезу і транспірації, з’являються ознаки хлорозу листя (Тойкка, 1985; Коршиков, 
1995). Для тваринних організмів токсичний ефект елемента супроводжується 
зниженням активності ряду металоферментів, порушенням синтезу білку, РНК та ДНК, 
розвитком виражених пошкоджень у багатьох органах і тканинах (Воскресенская, 
Скочилова, 2005). Надлишкове потрапляння Нікелю в організм людини закономірно 
пов’язано з інтенсивним техногенним забрудненням ґрунтів та рослин цим елементом. 
Експериментально встановлена ембріотоксичність Нікелю. Надмірне надходження 
Нікелю в організм викликає хворобу вітиліго (Микроэлементозы человека, 1991).  

Особливо отруйним є карбоніл нікелю Ni(CO)4, гранично допустима 
концентрація його пари у повітрі виробничих приміщень – 0,0005 мг/м3. Тривале 
вдихання нікелевого пилу викликає подразнення слизових оболонок дихальних шляхів, 
носові кровотечі, розвиток пневмоконіозу. Нікель є причиною розвитку контактного 
дерматиту на металеві вироби, що контактують зі шкірою (Войнар, 1955, 1960; 
Виноградов, 1955; Krebs, 1994).  

Поведінка у ґрунті. Розподіл Нікелю у земній корі подібний до розподілу Заліза 
та Кобальту. Так, найбільш високі концентрації Нікелю властиві ультраосновним 
породам (1400–2000 мг/кг), з підвищенням кислотності гірських порід його 
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концентрація зменшується до 5–15 мг/кг у гранітах (Mason, 1958; Фёдоров, 1996). В 
осадових породах вони змінюються від 5 до 90 мг/кг, причому найбільш високі 
значення характерні для глинистих відкладень, найбільш низькі – для піщаників. 

За геохімічними властивостями Нікель є сидерофільним елементом. Через високу 
спорідненість до Сірки він часто асоціюється з сегрегатами с сірчистих тіл, а також 
асоціюється з карбонатами, фосфатами та силікатами.Під час вивітрювання гірських 
порід Нікель легко вивільнюється, а потім осаджується переважно з оксидами Заліза та 
Мангану. Однак двохвалентний Нікель відносно стабільний у водних розчинах та може 
мігрувати на значні відстані. Органічна речовина виявляє здатність абсорбувати Нікель, 
тому він концентрується  у вугіллі та нафті (Химия окружающей, 1982). 

У верхніх горизонтах ґрунтів Нікель присутній зазвичай в органічно пов’язаних 
формах, частина яких представлена легкорозчинними хелатами. За думкою деяких 
авторів, найбільш доступні для рослин форми Нікелю, пов’язані з оксидами Заліза та 
Мангану (Bowen, 1966; Ковальский, 1970; Bloomfeld, 1981).  

Розподіл Нікелю за ґрунтовим профілем залежить від умісту в ньому як 
органічної речовини, так і аморфних оксидів і глинистої фракції. Розчинність Нікелю в 
ґрунтах знаходиться у зворотній залежності від величини рН (Mason, 1958). 

Найвищі кількості Нікелю спостерігаються у глинистих та суглинистих ґрунтах, 
у ґрунтах на основних і вулканічних породах та ґрунтах, багатих на органіку. На даний 
час Нікель є вагомим полютантом. Антропогенні джерела Нікелю, зокрема 
металообробна та енергетична промисловість призводять до суттєвого збільшення його 
кількості в ґрунтах. В осадах стічних вод Нікель присутній головним чином у формі 
легкодоступних органічних хелатів та може бути фітотоксичним. Обробка ґрунту, 
зокрема внесення фосфатів або органічної речовини, сприяє зниженню доступності 
Нікелю для рослин (Каталымов, 1965;  Chapman, 1972). 

6.6.2. Нікель в едафотопах Дніпрпетровщини 

Уміст та розподіл Нікелю в чорноземах Дніпропетровської області наочно 
представлений у табл. 6.23. У природних чорноземах області Нікель варіює в інтервалі 
1,7–6,6 мг/кг (рухома форма 1 н HCl). Максимальна кількість Нікелю зафіксована в 
Нікопольському (5,4–5,8), Покровському (6,6) та Синельниківському районі (6,5 мг/кг), 
мінімальна – в природних чорноземах Верхньодніпровського району (1,7 мг/кг). 

Представлені абсолютні результати, можливо, не є безсуперечними, але вони 
дозволяють побачити широку варіабельність умісту Нікелю в одному головному типі 
ґрунтів Дніпропетровщини – чорноземі.Поняття варі абельності пов’язують з поняттям 
різноманіття. Збереження різноманіття живих та абіотичних систем – необхідна умова 
існування біосфери. Чим більша кількість абіотичних антропогенних факторів чинить 
вплив на біотичне угруповання, тим менше різноманіття спостерігається в підсистемі 
біотичних компонентів (на всіх або одному певному з ієрархічних рівнів) (Джигирей, 
Сторожук, 2000; Воскресенская, Скочилова, 2005). 

При внесенні комплексних, мінеральних добрив у біогеоценозах, вже в перші десять 
років, відбувається повна їх трансформація: флористичний склад скорочується майже 
вдвічі, спрощується флористична структура. Забруднення середовища також скорочує 
видове різноманіття (Алёхин, 1950; Вронский, 1996; Бессонова, 2001; Бойчук, Солошенко, 
2005;  Дуднікова, Пушкін, 2007). 

Наведені відомості необхідні при розробці деяких аспектів стратегії 
господарської діяльності людини в сучасних умовах. З метою досягнення збереження 
та розширення різноманіття біотичних систем слід кардинально змінювати методології 
господарювання. 
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Таблиця 6.23 
 

Концентрація Нікелю в чорноземах Дніпропетровської області  
(шар ґрунту 0–50 см, мг/кг, рухома форма 1 н HCl) 

 

Місце відбору проб Назва ґрунту ґрунт / порода 
Апостолівський р-н, різнотравно-кострицево-ковиловий 
степ Чорнозем південний 3,5 / 3,5 

м. Орджонікідзе, агломераційна фабрика поруч із 
гірничо-збагачувальним комбінатом, різнотравно-
кострицево-ковиловий степ 

Чорнозем південний 5,8 / 5,8 

м. Дніпродзержинськ, зелена зона ДМК, штучне 
насадження 

Чорнозем звичайний 
лісопокращений 2,9 / 2,3 

м. Дніпродзержинськ, комплекс заводів «Азот», ПХЗ Чорнозем звичайний 
лісопокращений 3,2 / 3,7 

Верхньодніпровський р-н різнотравно-кострицево-
ковиловий степ Чорнозем звичайний 1,7 / 2,1 

Дніпропетровський р-н, смт Таромське Чорнозем звичайний 1,90 / 3,1 
Дніпропетровський р-н, с. Любимівка Чорнозем звичайний 3,8 / 3,6 
Криворізький р-н, Заказник «Червона балка», 
різнотравно-кострицево-ковиловий степ Чорнозем звичайний 4,8 / 5,6 

Криворізький р-н, зелена зона ВАТ «АрселорМітал 
Кривий Ріг», лучний степ Чорнозем звичайний 4,1 / 4,4 

Нікопольський р-н,  м. Марганець, дачне селище, 2 км 
від міста, різнотравно-кострицево-ковиловий степ Чорнозем звичайний 5,4 / 5,4 

Нікопольський р-н, м. Марганець, кар’єр 
Грушевський, різнотравно-кострицево-ковиловий степ Чорнозем звичайний 4,3  

Новомосковський р-н, різнотравно-кострицево-
ковиловий степ Чорнозем звичайний 5,6 / 5,5 

Павлоградський р-н, різнотравно-кострицево-ковиле-
вий степ, комплекс шахт «Павлоградська» та 
«Благодатна» 

Чорнозем звичайний 2,5 / 2,1 

Петриківський р-н, лучний степ Чорнозем лучний 4,9 
Покровський р-н, с. Михайлівка, степова цілина Чорнозем звичайний 6,6 
П’ятихатківський р-н, м. Жовті Води, різнотравно-
кострицево-ковиловий степ Чорнозем звичайний 3,2 

Синельниківський р-н, різнотравно-кострицево-
ковиловий степ Чорнозем звичайний 6,5 

Царичанський р-н, с. Кравцовка, лучний степ Чорнозем лучний 5,4 
 

Оцінка концентрацій та дії металів, у даному випадку Нікелю, на живий організм 
є дуже складною, так як залежить від багатьох факторів. 

Екстраполяція будь-яких даних на всі ґрунти не завжди можлива, а порівняння 
результатів іноді дуже складне (Дмитрук, 2004; Добровольський, 2005; Цвєткова, Якуба, 
2010, 2015). Єдиний механізм поширення металів і впливу їх на організми усіх ґрунтів 
неможливо розробити, необхідні ретельні дослідження. У геохімічних дослідженнях 
спостерігається стійка кореляція слідових елементів (Нікелю та ін.) з низкою фізико-
хімічних властивостей ґрунтів (Виноградов, 1950; Якушевская, 1973; Беус, Грабовская, 
1976; Алексеенко, 1990; Гуцуляк, 1994; Дмитрук, 2004). Це може дозволити знайти 
головний чинник, що впливає на концентрацію металів у ґрунті, та розглядати вплив 
Нікелю на організм у сукупності з дією такого чинника або властивості. 

Кількість Нікелю (валова форма) в природних ґрунтах лісових екосистем 
Дніпропетровської області варіює в межах 14–42 мг/кг ґрунту (табл. 6. 24).  
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Таблиця 6. 24 
Уміст Нікелю в ґрунтах природних лісових біогеоценозів ландшафтів Дніпропетровської 

області (0–50 см, валова форма, мг/кг ґрунту) 
 

 

 
Максимальна кількість даного слідового елементу зафіксована в ґрунтах 

привододільно-балкового ландшафту: чорноземах звичайних і чорноземах звичайних 
лісопокращених на лесах (37–42 мг/кг); мінімальна кількість –  
у дерново-борових і дерново-степових ґрунтах долинно-терасового ландшафту на 
алювіальних відкладеннях (14–22 мг/кг). 

Уміст рухомих сполук Нікелю в природних ґрунтах області складає  
1,4–5,2 мг/кг (кислоторозчинна форма, 1 н HCl), відсоток рухомості від валової форми 
становить 4,3–15,0 % (табл. 6. 25). 

З метою виявлення концентрації та розподілу Цинку в ґрунтах мегаполіса 
Дніпропетровська був використаний поділ міста на лівобережну та правобережну 
частини. Зразки ґрунтів промислового району відбиралися на території самого 

Ланд-
шафт Ґрунт, місце відбору проб 

Статистичні 
показники вмісту 

Нікелю 
σ V, % 

Д
ол

ин
но

-т
ер

ас
ов

ий
 

Дерново-боровий сильновилужений малогумусний піщаний 
слаборозвинутий на древньоалювіальних відкладеннях, 
арена р. Самари, с. Андріївка 

22 1,9 8 

Дерново-боровий сильновилужений малогумусний піщаний 
слаборозвинутий на древньоалювіальних відкладеннях, 
арена р. Оріль, с. Котівка 

21 3,7 18 

Дерново-степовий сильновилужений малогумусний 
піщаний слаборозвинутий на древньоалювіальних 
відкладеннях, арена р. Оріль, с. Котівка 

14 1 7 

Заплавний лучно-лісовий сильновилужений малогумус-
ний,суглинистий на алювіальних відкладеннях центральна 
заплава р. Самара 

34 5 15 

Заплавно-лісовий сильновилужений малогумусний 
супіщаний шаруватий слабкорозвинений на алювіальних 
відкладеннях, прируслова заплава р. Самара 

26 1 4 

Лучний солонцево-солончаковий хлоридно-сульфатний 
суглинистий на алювіальних відкладеннях, с. Кочережки 35 3 14 

Лучно-лісовий солонцево-солончаковий хлоридно-сульфа-
тний суглинистий на алювіальних відкладеннях, с. Кочережки 32 5 16 

Лучний солончаковий середньогумусний супіщаний на 
алювіальних відкладеннях, с. Кочережки 26 4 15 

Лучно-лісовий чорноземоподібний середньовилужений 
середньогумусний суглинистий на алювіальних 
відкладеннях, центральна заплава р. Оріль, с. Котівка 

30 9,3 30 

Солончак лучний хлоридно-сульфатний середньогумусний 
середньосуглинистий на алювіальних відкладеннях, с. Котівка 29 – – 

Солончак лучно-лісовий хлоридно-сульфатний 
середньогумусний середньосуглинистий на алювіальних 
відкладеннях, с. Котівка 

29 – – 

П
ри

во
до

-
ді

ль
но

-
ба

лк
ов

ий
  Чорнозем звичайний середньовилужений середньо-

гумусний середньосуглинистий на лесах, Присамар’я 37 3 11 

Чорнозем звичайний лісопокращений середньовилужений 
середньогумусний середньосуглинистий на лесах, 
Присамар’я 

42 4 10 
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підприємства, зразки ґрунтів рекреаційних зон – у парках відпочинку тієї чи іншої 
частини міста, скверів і рядових зелених насаджень. У зв’язку з тим, що промислові 
підприємства розосереджені по всій території м. Дніпропетровська, в кожному 
адміністративному районі були виділені найбільш потужні підприємства, які суттєво 
впливають на інгредієнтний склад атмосферного повітря та ґрунту міста. Зразки ґрунтів 
селітебної зони відбиралися поруч із житловими спорудами правобережної та 
лівобережної частин міста. 

Таблиця 6. 25 
Вміст та розподіл рухомих форм Нікелю в ґрунтах (долинно-терасовий та 

привододільно-балковий ландшафти Дніпропетровщини) 
 

Ланд-
шафт Ґрунт, місце відбору проб середній 

вміст, мг/кг V, % 

Д
ол

ин
но

-т
ер

ас
ов

ий
 

Дерново-боровий сильновилужений малогумусний піщаний 
слабкорозвинений на древньоалювіальних відкладеннях, арена 
р. Самари, с. Андріївка 

2,6 11,1 

Заплавний лучно-лісовий сильновилужений малогумусний 
суглинистий на алювіальних відкладеннях, центральна заплава 
р. Самара 

5,2 15,0 

Лучно-лісовий чорноземоподібний середньовилужений 
середньогумусний суглинистий на алювіальних відкладеннях, 
центральна заплава р. Оріль, с. Котівка 

3,2 9,0 

Солончак лучно-лісовий хлоридно-сульфатний 
середньогумусний середньосуглинистий на алювіальних 
відкладеннях, с. Котівка 

2,2 8,0 

П
ри

во
до

-
ді

ль
но

-
ба

лк
ов

ий
  Чорнозем звичайний середньовилужений середньогумусний 

середньосуглинистий на лесах, Присамар’я 2,4 6,4 

Чорнозем лісовий сильновилужений середньогумусний 
середньолесивований середньосуглинистий на делювіальних 
лесоподібних відкладеннях (пристін р. Самари) 

1,4 4,3 

 

Концентрація Нікелю в ґрунтах, що зазнають інтенсивного антропогенного 
навантаження (ґрунти мегаполіса Дніпропетровська) значно вище за вміст цього 
слідового елементу в природних ґрунтах (рис. 6.5). Виключенням є ґрунти 
рекреаційних зон – парка Севастопольського (7,0 мг/кг Нікелю), ПКТВ ім. Шевченка 
(12,1), о. Монастирського (4,8) та вул. Набережна Перемоги (9–12 мг/кг). 

Вміст Нікелю в ґрунтах промислових комплексів: металургійного, хімічної 
індустрії та машинобудівництва лежить в інтервалі 8,2–28,5 мг/кг (табл. 6.26). 

За вмістом Нікелю в ґрунтах промислової зони адміністративні райони міста 
Дніпропетровська утворюють низхідний ряд: Ленінський район (7,0–28,5) – 
Червоногвардійський район (11,4–23,8) – Бабушкінський район (10,0–15,4) – Амур-
Нижньодніпровський район (8,2–14,2) – Індустріальний район (10,8–12,6) – Самарський 
район (4,9 мг/кг). 

За вмістом Нікелю в ґрунтах селітебної зони адміністративні райони міста 
утворюють наступний низхідний ряд: Бабушкінський район (10,0–20,7) – Жовтневий 
район (8,2–20,7) – Кіровський район (8,3–13,7) – Червоногвардійський район (8,2–20,1) 
– Амур-Нижньодніпровський район (6,0–15,0) – Ленінський район (4,8–16,0) – 
Індустріальний район (9,8–13,3) – Самарський район (4,7–6,5 мг/кг). 

За вмістом Нікелю в ґрунтах рекреаційної зони адміністративні райони міста 
Дніпропетровська утворюють низхідний ряд: Жовтневий район (4,3–17,0) – 
Індустріальний район (11,4–12,2) – Амур-Нижньодніпровський район (4,3–11,4) – 
Червононогвардійський район (10,5–11,2) – Кіровський район (7,0–10,6) – Ленінський 
район (4,3–8,3) – Бабушкінський район (7,2) – Самарський район в цілому (5,0 мг/кг). 
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Рис. 6.5 Карта-схема розподілу Нікелю в ґрунтах м. Дніпропетровськ 

 
 

Таблиця  6.26 
Уміст та розподіл Нікелю в ґрунтовому покриві мегаполіса Дніпропетровська  

(горизонт ґрунту 0–20 см, валова форма) 
 

Ч
ас

ти
на

 
мі

ст
а Адміністра-

тивний район 
міста 

Урбоекосистема 

А
ль

ти
ту

да
, 

м 

Інтервал варіювання 
концентрації Ni , мг/кг  

Функціональна зона 
міста* 

П C Р 

1 2 3 4 5 6 7 

П
ра

во
бе

ре
ж

на
 

Ленінський 

ПАТ «ЄВРАЗ – Дніпропетровський 
металургійний завод ім. Петровського» 65 28,5 

12,4 8,3 
ПАТ «Дніпропетровський трубний 
завод» 80 7,0 

Дніпропетровський коксохімічний 
завод ВАТ «Дніпрококс» 100 15,3 

ПАТ «Дніпротяжмаш». 115 20,1  
ВАТ «Дніпропетровський 
лакофарбовий завод» 125 9,1  4,3 

                Умовні позначення: 
Валовий  вміст Нікелю (С Ni  min-C Ni  max) 
 у грунтах  різних функціональних зон міста  
(горизонт 0-20 см,) мг/кг  
Промислова зона 

Рекреаційна зона Селітебна зона 
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Продовження таблиці 6.26 
1 2 3 4 5 6 7 

 

 ДП «Дніпропетровський науково-
виробничий комплекс «Електровозо-
будування» 

72 8,4  
 

Парк ім. Леніна 79   
Парк ім. Калініна     4,8 

 

 Ж/м Парус 52  6,0 

 

Ж/м Червоний Камінь  58  4,1–14,0
Ж/м Комунар  110  4,8 
Пр. Петровського  115  9,0–16,0
Вул. Братів Трофимових 50  7,8 
Ж/м Західний 150  11 
Ленінський район у цілому 7,0–28,5 4,8–16,0 4,3–8,3 

Червоногвар-
дійський 

ВАТ «Дніпропетровський завод 
металоконструкцій ім. Бабушкіна» 65 11,4   

ТОВ «Дніпропетровський 
комбайновий завод» 60 17,0   

АТЗТ «ВО Дніпропетровський 
приладобудівний завод» 55 23,8   

ПАТ «Дніпропетровський 
тепловозоремонтний завод» 53 11,9   

ДП «ВО Південний машинобу-
дівний завод ім. О. М. Макарова» 170 13,9-20,5   

Вул. Робоча   16,0  
Вул. Титова 165  8,2 11,2 
Вул. Криворізька 100-180  10–20 10,5 
Пр. Пушкіна  70  15,0-20,1  

Червоногвардійський район у цілому 11,4-23,8 8,2–20,1 10,5-11,2

Кіровський 

Пр. Кірова 75-165  8,3–13,5  
Сквер ім. В. І. Леніна 70   7,0 
Парк ім. Л. Глоби 57   10,6 
Пр. К. Маркса 55  13,7  
Вул. Горького   11,2  
Площа Островського 58  11,0  
Кіровський район у цілому – 8,3–13,7 7,0–10,6

Бабушкін-
ський 

ВАТ «Дніпрошина» 145 10,0-13,6   
ПАТ «НВО Дніпропрес» 145 15,2   
ПАТ «Дніпрополімермаш» 140 15,4   

 

 

Пр. К. Маркса (від вул. Сєрова до 
Виконкомівської) 55–60  10,0-20,7  

Вул. Героїв Сталінграду  163  18  
Запорізьке шосе 155  13 7,2 
Вул. Генерала Пушкіна 150  11  
Вул. К. Лібкнехта 120  14–15  
«Новий центр» 52  15,1  
Ж/м Тополя 120  10,0  

Бабушкінський район у цілому 10,0-15,4 10,0-20,7 7,2 

Жовтневий 

Пр. К. Маркса (від вул. 
Виконкомівської до О. Гончара) 60–120  8,2–20,7  

Пр. Гагаріна 150  8,8 4,3 
Ботанічний сад ДНУ ім. О. Гончара 150   5,2 
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Закінчення таблиці 6.26 
 

1 2 3 4 5 6 7 

  

ДНУЗТ ім. акад. В. Лазаряна 155   4,8 
ПКТВ ім. Т.  Шевченка (центр. част.) 82   12,1 
о. Монастирський 64   4,8 
Зелена зона Преображенського 
собору 125   14,0 

Севастопольський парк 150   7,0 
Пр. Героїв  52  14,0  
вул. Набережна Перемоги  54  9,0–12,0  
Бульвар Слави 60  15,0  
Пл. Перемоги 52  16,1  
Червоноповстанська балка 60–120   11,0-17,0 
Вул. Космічна  52–110  16,1  
Ж/м Сокіл 110  15,3  
Жовтневий район в цілому – 8,2–20,7 4,3–17,0 

Л
ів

об
ер

еж
на

 

Самарський 

Придніпровська ТЕС 60 4,9  5,0 
Вул. Космонавтів   5,2  
Вул. Космонавта Волкова   4,7  
Вул. Маршала Малиновського   6,5  
Самарський район у цілому 4,9 4,7–6,5 5,0 

Індустріальний 

ВАТ «Інтерпайп Нижньо-
дніпровський трубний завод»; 66 12,6   

ПАТ «Дніпровагонрембуд» 60 10,8 9,8  
Пр. Миру 80  11,0  
Парк Фестивальний  70   12,2 
Ж/м Клочко 70  13,3  

 

 Парк ім. П. А. Воронцова    11,4 
Індустріальний район у цілому 10,8-12,6 9,8–13,3 11,4-12,2 

Амур-
Нижньодні-
провський 

ВАТ «Дніпротяжбуммаш» ім. Артема 60 8,2  4,3–11,4 
ПАТ «Дніпропетровський 
стрілочний завод» 55 9,8   

ПАТ «Дніпропетровський металур-
гійний завод ім. Комінтерну»  55 14,2 6,0–14,5  

ТОВ «Техномаш» 60 23,1   
ПАТ «Дніпропетровський завод 
прокатних валків» 55 12,4 10,8  

Донецьке шоссе 65–80  9,0–14,1  
Пр. Правди 55–80  11,8-15,0  

Амур-Нижньодніпровський район у цілому 8,2–23,1 6,0–15,0 4,3–11,4 
Примітка: * П – промислова, С – селітебнаа, Р− рекреаційна зона. 

 
6.7. Залізо 

Залізо (лат. Ferrum, символ Fe) – хімічний елемент VIІІ групи періодичної 
системи Мендєлєєва; атомний номер 26; атомна маса 56; один з найпоширеніших у 
земній корі металів, серед інших породоутворюючих елементів має максимальну 
атомну масу; ковкий метал сріблясто-білого кольору з високою хімічною реакційною 
здатністю, легко окислюється, утворюючи оксиди у вигляді товстої плівки (іржі), що 
сповільнює подальше його руйнування (Глинка, 2003). 
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6.7.1 Узагальнені відомості про поширення в природі, фізичні та 
хімічні властивості, видобуток, використання і біологічну роль 
Заліза. Розподіл і поведінка Заліза в ґрунтах. 

Поширення у природі. Кларк Заліза у земній корі – 4,65 % (за масою) 
(Виноградов, 1962; Беус, Грабовская, 1976; Алексеенко, 1990). Залізо зустрічається 
виключно у вигляді сполук, у вільній формі його знаходять лише в метеоритах. Уміст 
Заліза у морській воді незначний – 0,002–0,02 мг/л, у річковій – 2 мг/л (Войнар, 1962; 
Глазовская, 1988; Гуцуляк, 1994). 

Відомо понад 300 мінералів, що містять Залізо: оксиди, сульфіди, силікати, 
фосфати, карбонати та ін. Найважливіші мінерали Заліза це: гематит Fe2O3 (70 % Fe), 
магнетит Fe3O4 (72,4 % Fe), гетит FeOOH (62,9 % Fe), лепідокрокіт FeO(OH) (62,9 % 
Fe), лімоніт – суміш гідрооксидів Fe з SiO2 та іншими речовинами (40–62 % Fe), 
сидерит FeCO3 (48,2 % Fe) та інші (Добровольский, 1998). Найважливішими 
природними сполуками Заліза, що мають промислове значення, є магнітний залізняк 
Fe3O4, червоний залізняк Fe2O3, бурий залізняк Fe2O3 · nH2O та пірит FeS2. 
Розповсюдженість Заліза у гірських породах (% за масою) становить: ультраосновні – 
9,85; основні – 8,56; середні – 5,85; кислі – 2,70; лужні – 3,60; осадові – 3,33.  

Найважливішою геохімічною особливістю Заліза є наявність у нього декількох 
ступенів окислення: Залізо в нейтральній формі – металеве – складає ядро Землі, у 
незначних кількостях наявне в мантії та майже не міститься в земній корі. Закисне 
залізо FeO – основна форма знаходження даного елемента в мантії та земній корі. 
Окисне залізо Fe2O3 характерне для верхніх, найбільш окиснених частин земної кори, 
зокрема осадових порід. За кристалохімічними властивостями іон Fe2+ близький до 
іонів Mg2+ та Ca2+ – інших головних елементів, що складають значну частину всіх 
земних порід. Внаслідок цієї подібності Залізо заміщує Магній і, частково, Кальцій у 
багатьох силікатах  (Свойства элементов, 1985; Глинка, 2003). 

Фізичні властивості. Щільність Заліза – 7,874 г/см³, температура плавлення – 
1538,85 °C, температура кипіння – 2862 °C. Питома теплоємність Заліза становить 
0,443 Дж/(K∙моль); теплопровідність – 80,4 Вт/(м∙К). 

Залізо легко кується, штампується, витягується в дріт і вальцюється в тонкі 
листи, легко намагнічується і розмагнічується. Вище температури Кюрі (770 °C) Залізо 
втрачає феромагнітні властивості. Природне Залізо складається з чотирьох стабільних 
ізотопів: 54Fe (ізотопна поширеність 5,84 %), 56Fe (91,75 %), 57Fe (2,12 %) і 58Fe (0,28 %). 
Також відомо більше 20 нестабільних ізотопів заліза з масовими числами від 45 до 72, 
найстійкіші з яких – 60Fe (період напіврозпаду становить 2,6 мільйона років), 55Fe (2,74 
року), 59Fe (44,5 доби) і 52Fe (8,26 години); інші ізотопи мають період напіврозпаду 
менше 10 хвилин (Глинка, 2003). 

Хімічні властивості. Залізо належить до восьмої групи періодичної системи 
елементів Д.І. Менделєєва. Його атоми на зовнішній електронній оболонці мають по 
два електрони, а на передостанній – 14. Атоми Заліза можуть легко втрачати два 
електрони і перетворюватись у двовалентні катіони Fe2+ або три електрони (один з 
передостанньої оболонки) – і перетворюватись у тривалентні катіони Fe3+. Таким 
чином, Залізо утворює два ряди сполук, сполуки тривалентного Заліза більш стійкі 
(Химия окружающей, 1982; Безуглова, Орлов, 2000). 

У сухому повітрі за звичайної температури Залізо досить стійке, але у вологому 
повітрі швидко іржавіє, вкриваючись товстим шаром іржі, яка є сумішшю оксидів і 
гідроксидів Заліза. Іржа досить крихка і пориста, тому вона не може ізолювати метал від 
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атмосфери, через що процес ржавіння відбувається безперервно. При високій температурі 
залізо легко сполучається з киснем, утворюючи окалину Fe3O4 (FeO · Fe2O3).  

При нагріванні Залізо може легко реагувати з хлором, сіркою та іншими 
неметалами. Залізо легко реагує з розведеними хлоридною (соляною) і сульфатною 
кислотами, під час реакції виділяється водень. Але з концентрованою нітратною і 
сульфатною кислотами без нагрівання Залізо не реагує. Даний метал стає «пасивним», 
вкриваючись тонкою оксидною плівкою, яка не розчиняється в кислотах та ізолює його 
від дії кислоти. Чисте металеве Залізо є стійким у воді та в розбавлених розчинах лугів. 
Залізо може відновлювати менш активні метали з розчинів їх солей, наприклад: Fe + 
CuSO4 → FeSO4 + Cu. Залізо утворює прості солі майже з усіма аніонами. Розчинними у 
воді є нітрати, сульфати, галогеніди (крім фторидів), ацетати Заліза тощо (Свойства 
элементов, 1985; Глинка, 2003).  

Отримання. У промисловості Залізо отримують із залізної руди, в основному з 
гематиту (Fe2O3) та магнетиту (FeO · Fe2O3). Існують різні способи видобування Заліза 
з руд. Найпоширенішим є доменний процес. 

Перший етап виробництва – це відновлення Заліза вуглецем у доменній печі за 
температури 2000 °C. У доменній печі вуглець, залізна руда і флюс  подаються зверху, 
а знизу нагнітається гаряче повітря. Вуглець окислюється до монооксиду вуглецю під 
час горіння в безкисневих умовах, а монооксид вуглецю відновлює залізо з руди. 

Розплав Заліза, отриманий у доменній печі, містить багато вуглецю та потребує 
подальшої переробки. Надлишки вуглецю та інші домішки (Сірка, Фосфор) видаляють 
з чавуну окисленням у мартенівських печах або в конвертерах. Електричні печі 
застосовуються для виплавки легованих сталей. Крім доменного процесу, поширений 
процес прямого отримання Заліза  коли попередньо подрібнену руду змішують з 
особливою глиною, формуючи окатиші. Окатиші обпалюють і обробляють в шахтній 
печі продуктами конверсії метану, які містять водень. Водень легко відновлює залізо. 

Залізо отримують у твердому вигляді та переплавляють в електричних печах. 
Хімічно чисте Залізо добувають електролізом розчинів його солей (Глинка, 2003). 

Застосування. Залізо є одним з найбільш використовуваних металів, на нього 
припадає до 95 % світового металургійного виробництва. У чистому вигляді даний 
метал має обмежене застосування. Його використовують для виготовлення сердечників 
електромагнітів, як каталізатор хімічних процесів. Проте сплави Заліза складають 
основну сучасної техніки. 

Залізо – основний компонент сталей і чавунів. З них виготовляють майже усі 
конструкції у машинобудуванні та важкій промисловості. Окрім того, Залізо може  входити 
до складу сплавів на основі інших металів – наприклад, нікелевих.  

Залізо застосовується як анод у залізо-нікелевих і залізо-повітряних 
акумуляторах.  Унікальні феромагнітні властивості ряду сплавів на основі заліза 
сприяють їх широкому застосуванню в електротехніці для магнітопроводів 
трансформаторів та електродвигунів. Магнетит – важливий матеріал у виробництві 
пристроїв довготривалої комп’ютерної пам’яті. Ультрадисперсний порошок магнетиту 
використовують в чорно-білих лазерних принтерах як тонер.  

Семіводний сульфат заліза (залізний купорос) у суміші з мідним купоросом 
використовується для боротьби зі шкідливими грибками в садівництві та будівництві.  

Водні розчини хлоридів двовалентного і тривалентного заліза, а також його 
сульфатів використовують як коагулянти у процесах очищення природних і стічних вод 
у процесі водопідготовки промислових підприємств (Глинка, 2003). 

Біологічна роль. Залізо грає важливу роль у життєдіяльності усіх живих 
організмів (Виноградов, 1955; Войнар, 1960; Chapman, 1972; Биологическая роль, 1983; 
Ильин, 1991). Даний елемент входить до складу багатьох ферментів та білків, що 
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беруть участь в окисно-відновних процесах, головним чином у процесі дихання. 
Зазвичай Залізо входить до складу ферментів у вигляді комплексу – гему. До негемових 
протеїнів належать ензими монооксигенази метану, які окислюють метан до метанолу, 
рибонуклеотид редуктаза, яка відновлює рибозу до дезоксирибози, гемеритріни, які 
відповідають за транспортування й фіксацію оксигену у морських хребетних, та 
пурпурова кислотна фосфатаза, яка каталізує гідроліз ефірів фосфору .  

У цілому залізовмісні біомолекули виконують чотири основні функції:  
1) транспорт електронів (цитохроми); 2) транспорт і депонування кисню (гемоглобін, 
міоглобін тощо); 3) участь у формуванні активних центрів окисно-відновних 
ферментів; 4) транспорт і депонування Заліза (Ковальский, Гололобов, 1969; 
Микроэлементозы человека, 1991) . 

В організмі людини міститься близько 5 г Заліза. З них 57 % припадає на 
гемоглобін крові, 7 % – на міоглобін м’язів, 16 % пов’язані з тканинними ферментами, 
20 % – запас, відкладений у печінці, селезінці, кістковому мозку та нирках. 

Неорганічні сполуки заліза вивлені в деяких бактеріях та іноді використовуються 
ними для зв’язування азоту повітря (Бершова, 1976). 

Дефіцит Заліза є одним з найпоширеніших мікроелементозів людини. Форми його 
клінічного прояву різноманітні та варіюють від латентних станів, які проявляються лише 
під дією додаткових негативних факторів (інфекції, неадекватне харчування тощо), до 
важких прогресуючих хвороб. Нестача Заліза часто призводить до залізодефіцитної анемії, 
за якої кількість еритроцитів у крові лишається нормальною, а вміст гемоглобіну в них 
зменшується. 

Нестача Заліза в організмі рослин призводить до послаблення їх росту та зменшення 
врожайності. Найбільш типовим його проявом є хлороз молодих листків (Биологическая 
роль, 1983). 

Надмірне надходження Заліза до організму часто має професійне походження 
(наприклад у шахтарів) і виражається у масивних відкладеннях Заліза в легенях. При 
хронічному надлишковому накопиченні Заліза страждає підшлункова залоза, печінка, 
серце, статеві залози та суглоби. Передозування Заліза пригнічує антиоксидантну 
систему організму. Поріг токсичності Заліза для людини становить 200 мг/добу.  

Поведінка у ґрунті. Залізо є одним з головних компонентів літосфери, складає 
приблизно 5 % її маси та концентрується переважно в основних серіях магматичних 
порід. Реакції Заліза в процесах вивітрювання істотно залежать від окисно-відновних 
умов середовища, а також від ступеня окиснення сполук, що залучаються до цього 
процесу. Як правило, окисні та лужні умови середовища сприяють осадженню Заліза, а 
кислі та відновні – розчиненню його сполук. Вільне Залізо фіксується у вигляді оксидів 
і гідроксидів, заміщуючи Магній і Алюміній в інших мінералах та часто утворює 
комплекси з органічними лігандами (Власюк, Косицын, 1964). 

У ґрунтах Залізо наявне головним чином у вигляді оксидів та гідроксидів, які 
знаходяться у формі невеликих частинок або пов’язаних з поверхнею деяких мінералів. 
У багатих на органічну речовину ґрунтах Залізо міститься переважно в хелатній формі 
(Каталымов, 1965; Кабата-Пендиас, Пендиас, 1989). 

У розчиненні ґрунтового Заліза беруть участь багато реакцій, найбільш 
значущими з яких є гідроліз та процеси комплексоутворення. Рухомість Заліза в 
ґрунтах переважно визначається розчинністю аморфних водних оксидів Fe3+ та Fe2+. 
Однак на розчинність Заліза також може істотно впливати утворення інших його 
сполук, таких як фосфати, сульфіди та карбонати.  

Кількість розчинного Заліза складає незначну частину від його загального вмісту 
в ґрунті. Кислі ґрунти більш багаті на розчинне неорганічне Залізо, ніж нейтральні та 
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лужні. Таким чином, катіони Fe2+ у кислих анаеробних ґрунтах можуть досягати 
токсичних для рослин рівнів. 

В умовах заболочених ґрунтів відбувається відновлення Fe3+ до Fe2+ (глейовий 
процес), що обумовлює збільшення розчинності Заліза. Цей процес тісно пов’язаний з 
метаболічною діяльністю бактерій і може призвести до високої концентрації Fe2+ у 
деяких затоплюваних ґрунтах. Різноманітні антропогенні фактори (кислотні дощі, 
внесення добрив, надмірне надходження органіки) можуть сприяти збільшенню 
розчинності Заліза в зоні гіпергенезу (Ковда, 1959; Ковальский, Андрианова, 1970) .  

Сполуки Заліза у великій мірі визначають колір ґрунтів і використовуються для 
опису ґрунтових процесів та класифікації ґрунтів. Окрім того, вони активно впливають 
на поведінку деяких елементів живлення та багатьох мікроелементів у ґрунті. Для 
ґрунтового Заліза характерна значна спорідненість з рухомими органічними 
комплексами та хелатами. Ці сполуки відповідають за міграцію та перерозподіл Заліза 
в ґрунтових горизонтах, вилуговування Заліза з профілів ґрунтів, забезпечення Залізом 
кореневих систем рослин (Ермоленко, 1966; Карпачевский, 1989; Добровольский, 
Трофимов, 1996). 

Регіональний кларк Заліза для ґрунтів степової зони України становить 19 
974 мг/кг з межами коливань від 12∙103 до 40∙103 (Жовинский, Кураева, 2002).  

Поведінка Заліза є відмінною в різних ґрунтах і знання цих відмінностей 
необхідне для прогнозування та ефективного управління вмістом Заліза, як і інших 
елементів, у ґрунті. Хоча концентрації Заліза унаслідуються від материнських порід, 
його розподіл у профілі ґрунтів і між компонентами ґрунту відображає дію різних 
ґрунтотвірних процесів та втручання у них зовнішніх антропогенних факторів, таких як 
забруднення ґрунтів, сільськогосподарська діяльність тощо (Зонн, 1983; Ильин, 1991). 

Зв’язок Заліза з певними фазами та компонентами ґрунтів визначає його 
поведінку. Склад ґрунтів стосовно Заліза насьогодні добре відомий, хоча 
спостерігається істотний розкид аналітичних даних, особливо при вимірюванні дуже 
низьких концентрацій елементу. В області розподілу Заліза між компонентами ґрунтів 
на даний час необхідний більший обсяг досліджень. При цьому слід усвідомлювати, що 
сучасні методи розділення компонентів досить грубі та не можуть забезпечити 
оптимальну порівнянність і відтворення результатів.  

Знання щодо поведінки Заліза в компонентах окремих ґрунтів не можна 
переносити на ґрунтовий покрив у цілому. Необхідна велика обережність під час 
використання теоретичних моделей для передбачення поведінки даного металу в ґрунті 
та застосування інноваційних прийомів дослідження (Зонн, 1983; Фёдоров, 1996; 
Карпачевский, 2005) . 

Компоненти ґрунту та Залізо в них (Mason, 1958; Adriano, 1992): 
1. Мінерали. Успадковані від материнських порід мінеральні складові ґрунтів з 

часом зазнають впливу процесів вивітрювання та ґрунтоутворення. Мінеральна система 
ґрунту може ускладнюватися в результаті процесів порушення та новоутворення 
мінералів, реакцій з органічною речовиною. 

Сорбційні властивості мінеральної складової ґрунтів пов’язані, головним чином, 
з глинистою та алевритовою фракціями. Ці фракції являють собою суміш різних 
глинистих мінералів – алюмосилікатів з невеликою домішкою Кварцу, польових шпатів 
і різноманітних оксидів та гідроксидів. У деяких ґрунтах присутні карбонатні та 
фосфатні мінерали, іноді можуть міститися сульфіди та сульфати. 

Глинисті мінерали та інші алюмосилікати. Межі групи глинистих мінералів не 
визначені та зі збільшенням наших знань зазнають тенденції розширення. Всі глинисті 
мінерали належать до шаруватих алюмосилікатів. 
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Глинисті мінерали поділяються на п’ять груп: каолініти, монтморилоніти, іліти, 
хлорити, вермікуліти. Кожна група включає до себе багато структурних та хімічних 
різновидів. Усі ці мінеральні складові мають   катіонообмінну ємність та велику 
спорідненість до реакцій з органічними компонентами ґрунту. В умовах нормальних 
ґрунтів вони є важливим поглиначем Заліза та інших мікроелементів. 

2. Оксиди та гідроксиди. У ґрунтах присутні оксиди та гідроксиди Кремнію, Титану, 
Алюмінію, Заліза, Марганцю. Стосовно поведінки мікроелементів найважливіші з них – 
оксиди Заліза та Марганцю – звичайні складові ґрунтів. Найбільш поширена форма оксидів 
Заліза в ґрунті – гетит, Марганцю – літіофорит і бернесит, а також простий водний оксид 
Марганцю – вернадит. Ці оксиди зазнають відновлення та розчинення з утворенням 
хелатів, а також окисно-відновних реакцій. Під дією хімічних та мікробіологічних процесів 
утворюються різноманітні залізомарганцеві конкреції. Оксиди Заліза та Марганцю наявні в 
ґрунтах у вигляді плівок на окремих частках, більшість мікроелементів у ґрунті 
концентруються саме в таких окисних плівках на частках. 

Водні оксиди Заліза та Марганцю – найважливіші компоненти відносно до 
сорбції мікроелементів – металів, що надходять у складі забруднень. Вони виявляють 
спорідненість до катіонів, які мають приблизно однакові розміри, як Mn2+, Mn3+, Fe2+, 
Fe3+ тобто до Co2+, Co3+, Ni2+, Cu2+, Zn2+, Cd2+, Pb4+ та Ag+. 

3. Карбонати – наявні у вигляді метастабільних і поліморфних різновидів, 
чутливі до умов дренажу ґрунтів. Карбонати – компоненти тих ґрунтів, у яких 
випаровування переважає над кількістю осадів. Широко поширений у ґрунтах карбонат 
кальцію – кальцит. Кальцит істотно впливає на рН ґрунтів, а, відповідно, і на поведінку 
мікроелементів, зокрема Заліза. 

4. Фосфати. Деякі фосфатні породи містять велику кількість слідових елементів. 
5. Сульфіди, сульфати та хлориди в аридних кліматичних зонах можуть грати 

головну роль у поведінці мікроелементів. Іони металів Fe2+, Mn2+, Hg2+, Cu2+ можуть 
утворювати сульфіди, відносно стійкі в кислих або нейтральних, відновних умовах 
затоплюваних ґрунтів. Метали (Cd, Co, Ni, Sn, Ti та Zn) можуть при цьому легко 
осаджуватися з сульфідами Заліза. Найпоширенішим серед сульфідів Заліза в ґрунтах є 
пірит. Хлориди як найбільш поширені солі присутні в ґрунтах аридних та семіаридних 
кліматичних зон. 

6. Організми. Мікроорганізми зумовлюють перебіг низки процесів у ґрунтах – від 
мобілізації до акумуляції хімічних елементів. До головних мікробіологічних функцій 
живих організмів у ґрунті належить розкладення рослинних та тваринних решток. 
Мезо- та мікробіота, присутня в ґрунтах, також бере участь у біологічному кругообігу 
металів. Організми здатні накопичувати певні хімічні елементи у тканинах (Кононова, 
1973; Бершова, 1976). 

7. Органічна речовина складається з суміші рослинних і тваринних продуктів на 
різних стадіях розкладу. Кінцеві продукти розкладу – гумінові речовини, низько- та 
високомолекулярні органічні кислоти, вуглеводи, протеїни, пептиди, амінокислоти, 
ліпіди, віск, поліциклічні ароматичні вуглеводні та фрагменти лігніну. Окрім того, в 
ґрунті присутні виділення кореневих систем – набір простих органічних кислот. 

Найбільш стійкі в ґрунті – гумінові речовини, серед яких гумінові, 
фульвокислоти та гумін. Гумінові кислоти мають велику кількість функціональних 
груп (CO2, OH, C=C, COOH, SH, CO2H) споріднених до іонів металів. Усі реакції між 
органічними речовинами та катіонами приводять до утворення розчинних або 
нерозчинних у воді компонентів (Дубина, 1972; Добровольский, Гришина, 1975). 

Наведені дані свідчать про величезну кількість ґрунтових факторів і процесів, які 
впливають на фоновий уміст та поширення Заліза в ґрунті. Це пояснює широке 
варіювання концентрації Заліза в одному типі ґрунтів будь-якої ґрунтової зони. 
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6.7.2. Залізо в ґрунтах Дніпропетровської області 

Концентрація Заліза досліджувалася в ґрунтах долинно-терасового та 
привододільно-балкового ландшафтів під природними біогеоценозами та штучно 
створеними лісовими насадженнями. Це чорноземи звичайні, південні, лісопокращені, 
лісові, лісо-лучні, дерново-степові, а також ґрунти міста Дніпропетровська.  

Уміст Заліза в чорноземі звичайному Дніпропетровської області та чорноземі 
антропогенно зміненому (зелені насадження на чорноземі, можливе забруднення 
ґрунту, сільськогосподарське використання) лежить в інтервалі 334–1438 мг/кг 
(табл. 6.26). Максимальна кількість Заліза спостерігається в зеленій зоні діючих 
підприємств: ВАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», ПАТ ДМК, кар’єр Грушевський, 
м. Нікополь, с. Таромське (Дніпропетровський район) – комплекс металургійних 
заводів (місце відбору зразків ґрунту не менше 2–3 км від підприємств). 

Таблиця 6.26 
 

Вміст Заліза в чорноземах Дніпропетровської області  
(мг/ кг, шар ґрунту 0–50 см / породи 50–100 см, рухома форма, 1 н HCl ) 

 

Місце відбору проб Назва ґрунту ґрунт ± σ порода ± σ 
Апостолівський р-н, різнотравно-
кострицево-ковиловий степ Чорнозем південний 430±132 497±82 

м. Орджонікідзе, 1,5 км від агломератної 
фабрики та гірничо-збагачувального комбі-
нату, різнотравно-кострицево-ковиловий степ 

Чорнозем південний 1294±108 990±135 

м. Дніпродзержинськ, зелена зона ДМК, 
штучне насадження Чорнозем звичайний  1332±108 609±101 

м. Дніпродзержинськ, комплекс заводів 
«Азот», ПХЗ (зелена зона) Чорнозем звичайний  931±140 1130±139 

Верхньодніпровський р-н, 
різнотравно-кострицево-ковиловий степ Чорнозем звичайний 786±141 262±67 

Дніпропетровський р-н, смт Таромське Чорнозем звичайний 1244±96 914±137 
Дніпропетровський р-н, с. Любимівка Чорнозем звичайний 594±143 106±51 
Криворізький р-н, Заказник «Червона бал-
ка», різнотравно-кострицево-ковиловий степ Чорнозем звичайний 943±129 896±135 

Криворізький р-н, зелена зона ВАТ 
«АрселорМіттал Кривий Ріг», лучний степ Лучний 1120±112 1235±146 

Нікопольський р-н, м. Марганець, дачне 
селище, 2 км від міста Чорнозем звичайний 1432±112 518±86 

Нікопольський р-н, м. Марганець, околиці 
кар’єру Грушевський, лучний степ Лучний 1309±91 815±13,5 

Новомосковський р-н, різнотравно-
кострицево-ковиловий степ Чорнозем звичайний 1208±98 360±71 

Новомосковський р-н, байрак Військовий Чорнозем звичайний 856±140 509±98 
 
Залізо в корененасиченому шарі ґрунтів природних (табл. 6.27) та штучних 

(табл. 6.28) лісових екосистем Дніпропетровської області варіює в інтервалі від 490 до 
3713 мг/кг ґрунту. Мінімальний уміст Заліза (490 мг/кг) – у дерново-борових ґрунтах 
природних сухих борів. У чорноземах лісових та лучно-лісових – природних ґрунтах 
області – кількість Заліза становить 1678 та 1887 мг/кг відповідно, у ґрунтових породах 
уміст Заліза коливається від 151 до 1892 мг/кг. 

Концентрація Заліза в ґрунтах мегаполіса (рістоземах м. Дніпропетровська) 
представлена в табл. 6.29.  

За вмістом Заліза в ґрунті переважає (рис. 6.6) ПАТ «ЄВРАЗ –Дніпропетровський 
металургійний завод імені Петровського» ( Fe = 5651), ВАТ «Дніпропетровський завод 
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металоконструкцій ім. Бабушкіна» ( Fe = 3357), ПАТ «Дніпропетровський трубний 
завод» ( Fe = 2851) та ВАТ «Інтерпайп Нижньодніпровський трубний завод» ( Fe = 2357 
мг/кг ґрунту). Мінімальна кількість Заліза зафіксована в ґрунтах на території ж/м 
Тополя ( Fe = 234 мг/кг). 

У промисловій зоні мегаполіса вміст Заліза в ґрунті (0–15 см) варіює в інтервалі 
725 – 5 651 мг/кг, у селітебній (території, прилеглі до заводів і центр міста) – 187–2 
180 мг/кг і у рекреаційній зоні (парки) – 235–2 700 мг/кг. 

Достатньо великі концентрації Заліза зафіксовані в ґрунтах з території ТОВ 
«Дніпропетровський комбайновий завод» – 1 856 мг/кг, АТЗТ «ВО Дніпропетровський 
приладобудівний завод» – 1 765, ПАТ «Дніпропетровський тепловозоремонтний завод» 
– 1767,  Дніпропетровського коксохімічного заводу ВАТ «Дніпрококс» – 1 638, ВАТ 
«Дніпропетровський лакофарбовий завод» – 1 362 мг/кг. 

Таблиця 6.27 
Залізо в ґрунтах лісових екосистем Дніпропетровської області, мг/кг 

(ґрунтовий горизонт 0–50 см) 
 

Ландшафт БГЦ,  
місцезнаходження Ґрунт, порода 

Валовий уміст 
 ± σ

П
ри

во
-

до
ді

ль
-

но
-

ба
лк

о-
ви

й Липово-ясенева 
діброва, пристін 

Чорнозем лісовий декарбонізований 
середньогумусний середньосуглинистий 
середньолесивований 

1678±124 

лесоподібні суглинки 1002±128 

Д
ол

ин
но

-т
ер

ас
ов

ий
 

Липово-ясенева 
діброва, заплава 

Лучно-лісовий середньовилужений 
середньогумусний суглинистий 1887±140 

алювіальні відкладення 1230±105 

Свіжий субір, арена 
Дерново-боровий середньовилужений 
малогумусний піщаний слабкорозвинений 1516±121 

делювіальні відкладення 1892±138 
Сухуватий бір, 

арена 
Дерново-боровий супіщаний розвинений 490±98 
делювіальні відкладення 151±76 

 

Таблиця 6.28 
  

Залізо в чорноземі звичайному лісопокращеному 
(ґрунтовий горизонт 0–50 см)  

та ґрунтотворних породах штучних лісових насаджень Дніпропетровської області 
 

 
 Ґрунт, порода 

Вміст Fe, мг/кг 
Валовий   Рухомий  

Дубове насадження, 
плакор 

Чорнозем звичайний лісопокращений 
середньовилужений, середньогумусний, 
суглинистий, слабкозмитий  

2781 91,3 

Леси 987 211,4 

Насадження білої акації 
сухуватого типу 

зволоження, пристін 

Чорнозем лісопокращений, карбонатний, 
малогумусний, середньосуглинистий, 
сильнозмитий 

3713 623,6 

червоно-бура глина  1151 142,1 
Насадження білої акації 

свіжуватого типу 
зволоження, пристін 

Чорнозем лісопокращений, вилужений, 
середньогумусний, супіщаний 1066 167,0 

третинні піски 961 102,8 

Білоакацієва полезахисна 
лісосмуга,  

плакор 

Чорнозем звичайний лісопокращений, 
слабовилужений, карбонатний, 
середньогумусний, середньосуглинистий 

1478 434,6 

лесоподібні суглинки  647 260,6 
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Таблиця 6.29 
 

Концентрація Заліза в ґрунтовому покриві мегаполіса Дніпропетровська (горизонт ґрунту 
0–20 см, рухома форма) 

 

Ч
ас

ти
на

 
мі

ст
а Адміністра-

тивний 
район міста 

Урбоекосистема 

А
ль

ти
т-

ту
да

, м
 Інтервал варіювання 

концентрації Цинку, мг/кг  

Функціональна зона міста* 
П C Р 

1 2 3 4 5 6 7 

П
ра

во
бе

ре
ж

на
 

Ленінський 

ПАТ «ЄВРАЗ – Дніпропетровський 
металургійний завод імені 
Петровського» 

65 5651 566-2680 

1200–
2630 

ПАТ «Дніпропетровський трубний 
завод» 80 2851 

630–1750 

Дніпропетровський коксохімічний 
завод ВАТ «Дніпрококс» 100 1638 

ПАТ «Дніпротяжмаш» 115 2851 
ВАТ «Дніпропетровський лакофар-
бовий завод» 125 1362 

1751 ДП «Дніпропетровський науково-
виробничий комплекс 
«Електровозобудування» 

72 1857 

 

 Ж/м Парус 52  201 

 

Ж/м Червоний Камінь  58  197 
Ж/м Комунар  110  1927 
Пр. Петровського  115  1745 
Вул. Братів Трофимових 50  1391 
Ж/м Західний 150  187 

Ленінський район у цілому 1362–
5651 187–2680 1200–

2630 

Червоногвар-
дійський 

ВАТ «Дніпропетровський завод 
металоконструкцій ім. Бабушкіна» 65 3357 

630–1750 1200–
2700 

ТОВ «Дніпропетровський 
комбайновий завод» 60 1856 

АТЗТ «ВО Дніпропетровський 
приладобудівний завод» 55 1765 

ПАТ «Дніпропетровський 
тепловозоремонтний завод»; 53 1767 

ДП «ВО Південний машинбудівний 
завод імені О. М. Макарова» 170 1964 650–1500 235–821 

Вул. Титова 165  1063  
Вул. Криворізька 100-180  1641  
Пр. Пушкіна  70  1334  

Червоногвардійський район в цілому 1765–
3357 630–1750 235-2700 

Кіровський 

Пр. Кірова 75-165  645–1374  
Сквер ім. В. І. Леніна 70   1238 
Парк ім. Л. Глоби 57   1243 
Пр. К. Маркса 55  1403  
Вул. Горького   1397  
Площа Островського 58  1409  

Кіровський район у цілому – 645–1409 1238–
1243 
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1 2 3 4      5 6 7 

 Бабушкін-
ський 

ВАТ «Дніпрошина» 145 935 467 

280–900

ПАТ «НВО Дніпропрес» 145 1379 689 
ПАТ «Дніпрополімермаш» 140 921 461 
Пр. К. Маркса (від вул. Сєрова до 
Виконкомівської) 55-60  

500–1100 Вул. Героїв Сталінграду  163  
Запорізьке шоссе 155  

 

 

Вул. Генерала Пушкіна 150  
 

 
Вул. К. Лібкнехта 120  
«Новий центр» 52  
Ж/м Тополя 120  234 

Бабушкінський район в цілому 921-1379 234–1100 280–900

Жовтневий 

Пр. К. Маркса (від вул. 
Виконкомівської до О. Гончара) 120   645–1314

Пр. Гагаріна 150  545 423 
Ботанічний сад ДНУ ім. О. Гончара 150   334–433
ДНУЗТ ім. ак. В. Лазаряна 155   449 
ПКТВ ім. Т. Г. Шевченка 
(центральна частина) 82   654 

о. Монастирський 64   662 
Зелена зона Преображенського 
собору 125   634 

Севастопольський парк 150   334 
Пр. Героїв  52  395 

300-1300вул. Набережна Перемоги  54  638 
Бульвар Слави 60   
Пл. Перемоги 52   
Червоноповстанська балка 60-120  436  
Вул. Космічна   52–110  988  
Ж/м Сокіл 110  985  

Жовтневий район у цілому – 395–988 300-1314

Л
ів

об
ер

еж
на

 

Самарський Придніпровська ТЕС 60 795  700-1300
Вул. Маршала Малиновського   1307–1826  

 Вул. Космонавта Волкова   1219  
 Вул. Космонавтів   1376  
 Лісосмуга    837 

Самарський район у цілому 795 1219–1826 700–1300

Індустріальний 

ВАТ «Інтерпайп Нижньо-
дніпровський трубний завод» 66 2357 500–2300 450–900
ПАТ «Дніпровагонрембуд» 60 1170 
Пр. Миру 80  648  
Парк Фестивальний  70   446 
Ж/м Клочко 70  1028  
Парк ім. П. П. Воронцова    549 

 Індустріальний район у цілому 1170-
2357 500–2300 446–900

Продовження таблиці 6. 29
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1 2 3 4 5 6 7 

 

Амур-
Нижньодні-
провський 

ВАТ «Дніпротяжбуммаш» ім. Артема 60 1801 
500–1700 750–900 ПАТ «Дніпропетровський стріло-

чний завод» 55 1727 

ПАТ «Дніпропетровський металур-
гійний завод імені Комінтерну»  55 1612 783 

650-1150 ТОВ «Техномаш» 60 1207 1111 
ПАТ «Дніпропетровський завод 
прокатних валків» 55 1454 800 

Донецьке шоссе 65-80  828  
Пр. Правди 55-80  705–2015  

Амур-Нижньодніпровський район у цілому 1207-1801 500–2015 650–1150 
Примітка: * П – промислова, С – сельбищна, Р− рекреаційна зон 

 
Рис. 6.6 Карта-схема розподілу  Заліза в ґрунтах м. Дніпропетровськ 

За будь-якого напрямку вітру Центральні райони міста поповнюються викидами 
тієї чи іншої групи заводів. Також вагомий вклад у сукупний уміст металів у ґрунтах 
міста вносить автотранспорт. Це обумовило достатньо високий рівень техногенного 
навантаження на селітебні райони центральної частини міста. Концентрація Заліза в 
ґрунтах центру міста варіює від 500 до 1 314 мг/кг. У парках міста вміст Заліза 
становить: міський парк ім. Л. Глоби – 1243, о. Монастирський – 662, ПКТВ  
ім. Т. Г. Шевченка – 654, Севастопольський парк – 334 мг/кг ґрунту. Широке 
варіювання вмісту Заліза в ґрунтах потребує від дослідників професіоналізму та уваги 
при виборі методів аналізу та формулюванні висновків про кількість Заліза в ґрунті.  

Закінчення таблиці 6.29 

                Умовні позначення: 
Валовий  вміст Заліза  (С Fe  min-C Fe  max) 
 у грунтах  різних функціональних зон міста  
(горизонт 0-20 см,) мг/кг  
Промислова зона 

Рекреаційна зона Селітебна зона 
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6.8 . Манган 
Манган (лат. Manganum, символ Mn) – хімічний елемент VII групи періодичної 

системи Д.І. Мендєлєєва; атомний номер 25; атомна маса 54,938; Важкий сріблясто-
білий метал. У природі представлений одним стабільним ізотопом 35Mn (Глинка, 2003). 

6.8.1 Узагальнені відомості  про поширення в природі, фізичні 
та хімічні властивості, видобуток, використання і біологічну 
роль Мангану.  Розподіл, форми міграції і доступність Мангану 
в ґрунтах 

Поширення у природі. Манган – поширений елемент, його кларк у земній корі 0,1 
(за масою), в ультраосновних породах – 0,15, основних – 0,2, середніх – 0,12, кислих – 
0,06, осадових – 0,07 % (Виноградов, 1950, 1962). Зв’язаний Манган широко 
розповсюджений у природі та за вмістом у земній корі займає 11-те місце серед 
елементів та, зокрема, друге місце після Заліза серед важких металів. Зустрічається в 
основному у вигляді оксидів та сульфідів, зазвичай пов’язаний із Залізом (Беус, 
Грабовская, 1972; Глаззовская, 1988; Гуцуляк, 1994; Безуглова, Орлов, 2000).   

Уміст Мангану в океанічній воді 2·10-7, у живій речовині Землі  
1·10-3, у ґрунті – 8,5·10-2 % (Виноградов, 1950; Ильин, 1985; Алексеенко, 1990, 2000; 
Чмиленко, Коробова, 2005). У більшості вивержених гірських порід Манган міститься у 
розсіяному стані у формі Mn2+. На земній поверхні Mn2+ легко окислюється, відомі 
також мінерали Mn3+ та Mn4+. У біосфері даний мікроелемент активно мігрує у 
відновлювальних умовах та є малорухомим в окиснювальному середовищі 
(Ковальский, 1974; Ковда, 1985).  

У сухих степах і пустелях в умовах лужного окиснювального середовища 
Манган малорухомий, організми зазвичай збіднені цим елементом, культурні рослини 
потребують внесення марганцевих мікродобрив у ґрунт. Річкові води бідні на Манган 
(10-6 – 10-5 г/л), проте сумарний винос його значний, основна маса даного металу 
осаджується у прибережній зоні. Ще менше Мангану у воді озер, морів та океанів; у 
багатьох місцях океанічного дна розташовані залізо-манганові конкреції, утворені у 
минулі геологічні періоди  (Лукашев, 1957; Мицкевич, Сущик, 1971; Вернадский, 1987; 
Ландшафтна екологія,  2013). 

Найбільш поширені форми мінерального Мангану представлені піролюзитом 
MnO2, манганітом MnOOH та гаусманітом Mn3O4. Існує ряд оксидів Мангану, 
утворених заміщенням O2- на OH-. Окрім того, оксиди Мангану можуть існувати у 
вигляді плівок на поверхні інших мінералів (Глинка, 2003) . 

Фізичні властивості. Щільність Мангану 7,21 г/см3; температура плавлення 
1244 °С; температура кипіння 2150 °С; теплоємність 0,481 кДж/кг · град. Манган – 
поліморфний метал, має чотори модифікації кубічної сингонії (Химия окружающей 
среды, 1982; Свойства элементов, 1985). 

Атомний радіус Мангану 1,30 Å. Іонні радіуси (в Å): Mn2+ – 0,91, Mn4+ – 0,52, 
Mn7+ – 0,46. Теплопровідність Мангану (за темератури 25 °С) 66,57 Вт/(м∙К), питомий 
об’ємний електричний опір 1,5–2,6 мкОм·м;  температурний коефіцієнт електричного 
опору (2–3)∙10-4 град-1. Для Мангану характерна парамагнітність. Твердість Мангану за 
шкалою Мооса – 5,0; Роквелла – для α = 72, для γ = 23. Коефіцієнт стисливості  
0,84∙10-6 см/кг (Глинка, 2003).  

Хімічні властивості. Хімічно Манган досить активний, при нагріванні енергійно 
взаємодіє з неметалами – киснем (утворюються суміші оксидів Мангану різної 
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валентності), азотом, сіркою, вуглецем, фосфором та ін. За умов  кімнатної 
температури цей слідовий елемент на повітрі не змінюється; дуже повільно реагує з 
водою. У кислотах (соляній, розчиненій сірчаній) легко розчиняється, утворюючи солі 
двохвалентного Мангану. Під час нагрівання у вакуумі Манган легко випарюється 
навіть зі сплавів (Свойства элементов, 1985). 

Манган утворює сплави з багатьма хімічними елементами: більшість металів 
розчиняються в окремих його модифікаціях та стабілізують їх. Так, Cu, Fe, Co, Ni та 
інші стабілізують γ-модифікацію Мангану. Al, Ag та ін. розширюють області β- та α-Mn 
у подвійних сплавах. Це має важливе значення для отримання сплавів на основі даного 
металу, які піддаються пластичній деформації (куванню, прокатуванню, 
штампуванню). Розплавлений Манган розчиняє вуглець, утворюючи при цьому карбід 
(Герасимов, Глазовская, 1960; Ринькис, 1963; Глинка, 2003).  

У сполуках Манган зазвичай проявляє валентність від 2 до 7 (найбільш стійкі 
ступені окиснення +2, +4 та +7). Із збільшенням ступеня окиснення збільшуються 
окиснювальні та кислотні властивості сполук Мангану.  

Сполуки Mn+2 – відновники. Оксид MnO має основні властивості, нерозчинний у 
воді та лугах, добре розчиняється у кислотах. Гідроксид Mn(OH)3 – нерозчинний у воді. 
Сполуки Mn+4 можуть виступати і як окисники, і як відновники. Оксид MnO2 та 
гідроксид Mn(OH)4 – нерозчинні у воді, амфотерні сполуки з незначним переважанням 
кислотної функції. Зі сполук Mn+6 найбільш характерними є манганувата кислота та її 
солі манганати,  зі сполук Mn+7 – манганова кислота та її солі – перманганати 
(Добровольский, 1998; Глинка, 2003) .  

Отримання. Найбільш чистий Манган отримують у промисловості способом, 
винайденим радянським електрохіміком Р. І. Агладзе, – електролізом водних розчинів 
із додаванням (NH4)SO4 при pH 8,0–8,5. Процес проводять з анодами зі Свинцю та 
катодами з титанового сплаву або неіржавіючої сталі. Лусочки Мангану знімають з 
катодів та, якщо необхідно, переплавляють. Галогенним процесом, наприклад, 
хлоруванням руди Мангану та відновленням галогенідів, отримують Манган із сумою 
домішок біля 0,1 %. Менш чистий Манган отримують алюмінотермією та 
електротермією (Свойства элементов, 1985). 

Застосування. Основний споживач Мангану – чорна металургія, яка витрачає в 
середньому біля 8–9 кг металу на 1 т сталі, що виплавляється. Для введення Мангану у 
сталь застосовують зазвичай усі його сплави із Залізом – фероманган. Високовуглецевий 
фероманган слугує для розкислення та десульфурації сталі; середнє- та маловуглецевий – 
для легування сталі. Малолегована конструкційна та рельсова сталь містить 0,9–1,6 % 
Мангану; високолегована, дуже зносостійка сталь – 15 % Мангану та 1,25 % Вуглецю. 
Безнікелева нержавіюча сталь містить 15 % Мангану та 14 % Хрому  (Химия окружающей, 
1982; Глинка, 2003). 

Манган використовують у сплавах на незалізній основі. Сплави Міді з Манганом 
застосовують для виготовлення турбінних лопаток; манганові бронзи – для 
виробництва пропелерів та інших деталей, в яких необхідним є поєднання міцності та 
корозійної стійкості. Гальванічне покриття Манганом використовують для захисту 
металевих виробів від корозії. Сполуки Мангану застосовують для виготовлення 
гальванічних елементів, у виробництві скла, фарбувальній, керамічній та поліграфічній 
промисловості, у сільському господарстві та медицині (Химия окружающей, 1982; 
Свойства элементов, 1985). 

Біологічна роль Мангану. Манган широко поширений у природі та є постійною 
складовою частиною рослинних і тваринних організмів. Уміст Мангану в рослинах 
складає десятитисячні-соті, а у тваринах – стотисячні-тисячні долі відсотка 
(Химические элементы, 1979). Безхребетні тварини багатші на даний мікроелемент, ніж 
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хребетні. Значну кількість Мангану накопичують деякі іржасті гриби, водяний горіх, 
ряска, бактерії родів Leptothrix, Crenothrix та деякі діатомові водорості (Cocconeis) (до 
декількох відсотків у золі), серед тварин – руді мурашки, деякі молюски та ракоподібні 
(до сотих доль відсотка) (Ильин, 1991; Кабата-Пендиас, Кабата, 1989).  

Манган – активатор ряду ферментів, бере участь у процесах дихання, 
фотосинтезі, біосинтезі нуклеїнових кислот, підсилює дію інсуліну та інших гормонів, 
впливає на кровотворення та мінеральний обмін (Биологическая роль, 1983). В 
організмах рослин Манган гальмує поглинання Кальцію та Магнію, є відомості 
стосовно участі даного елементу в азотному обміні, фотолізі води. Манган прискорює 
ріст та розвиток рослин, сприяє накопиченню та пересуванню асимілятів, збільшує 
кількість продихів, зменшує товщину пробкової тканини цукрового буряка, сприяє 
потовщенню клітинних стінок та збільшує міцність стебел злаків. Нестача Мангану у 
рослин викликає некрози, хлорози яблуні та цитрусових, плямистість злаків, опіки в 
картоплі, ячменю і т. п. (Чмиленко, Коробова, 2005; Завєруха, Серебряков, 2013).  

В організмі людини Манган є складовою таких ферментів, як аргіназа (каталізує 
розщеплення аргініну з утворенням сечовини), піруваткарбоксилаза  (необхідна для 
синтезу вуглеводів з пірувату), супероксиддисмутаза (каталізує дисмутацію 
супероксидного аніон-радикала з утворенням пероксиду, усуває супероксидний іон-
радикал, який викликає руйнацію тканин, у першу чергу із підвищеною кількістю 
ліпідів) та активує ряд ферментів, що належать, у першу чергу, до кіназ, карбоксилаз та 
трансфераз. Манган є необхідним для синтезу інсуліну, бере участь у ліпідному обміні. 
В разі дефіциту мангану під час внутрішньоутробного розвитку народжується 
потомство із ознаками атаксії. Окрім того, нестача цього мікроелемента викликає 
схильність до судорог (Ковальский, Гололобов, 1969).  

Біологічна роль Мангану пов’язана також із забезпеченням нормальної структури 
та стабільності мембран, синтезу біогенних амінів. Манган виявлений у всіх органах і 
тканинах людини (найбільш багаті на нього печінка, скелет і щитовидна залоза). 
Добова потреба тварин і людини в Мангані декілька міліграм (щодня з їжею людина 
отримує 3–8 мг даного мікроелементу), потреба у Мангані підвищується при фізичному 
навантаженні, нестачі сонячного світла. Діти потребують більшої кількості Мангану, 
ніж дорослі. У разі надходження надмірної кількості Мангану до організму людини він 
проявляє виражену кумулятивну властивість, накопичуючись у печінці, нирках, залозах 
внутрішньої секреції, у меншій кількості – у кістках, головному та спинному мозку. 
Манган вільно проникає крізь гематоенцефалічний бар’єр та має тропізм до 
підкіркових структур головного мозку, з чим і пов’язана його патогенна дія. Крайнім 
вираженням хронічної інтоксикації Манганом є синдром паркінсонізму (Лукашев, 
Лукашев, 1976; Израэль, 1984; Кононенко, Головченко, 2001). 

Поведінка у ґрунті. Манган поширений у ґрунтах у вигляді оксидів та 
гідроксидів, осаджених як на ґрунтових частках, так і у вигляді конкрецій різного 
діаметру. Конкреції часто мають концентричну будову, що дозволяє припустити 
сезонність їх утворення. Манганові конкреції здатні концентрувати Залізо та деякі інші 
мікроелементи ґрунту (Ермоленко, 1966; Жовинский, Кураева, 2002). 

У ґрунтовому розчині Манган утворює низку простих і комплексних іонів, а 
також декілька оксидів різного складу. Оксиди Мангану є найбільш аморфними 
сполуками, однак у деяких ґрунтах диференціюють їх кристалічні різновиди. Цикл 
Мангуна у ґрунті складається з трьох стадій: 1) відновлення Mn2+ іонами Fe2+, Cr3+, 
Сіркою та легкоокиснювальною органічною речовиною; 2) абсорбції Mn2+ формами 
MnO2 та Mn3+; 3) окислення Mn2+ до Mn3+ або Mn4+ вільними гідроксильними 
радикалами (та атмосферним киснем) (Изерская, 1977; Глазовская, 1988).  
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Значення сполук Мангану для стану ґрунтів дуже важливе, оскільки цей елемент 
не лише є життєво необхідним для рослин, але і контролює поведінку ряду інших 
поживних мікроелементів. Окрім того, Манган чинить суттєвий вплив на деякі 
властивості ґрунту, зокрема на рівновагу системи Eh–pH. Як відомо, сполуки Мангану 
здатні швидко окислюватися та відновлюватися у мінливих умовах ґрунтового 
середовища. Тому окиснювальні умови можуть помітно знижувати доступність 
Мангану та пов’язаних із ним поживних речовин, тоді як відновлювальні сприяють 
збільшенню їх доступності для рослин навіть до токсичних значень. Відновлення 
оксидів Мангану двояко впливає на катіонний обмін у ґрунтах. Припиняється не лише 
обмін на поверхні оксидів, але й знову утворений іон Mn2+ вступає у конкуренцію з 
іншими катіонами. Окрім того, зростає здатність до вилуговування Кальцію, Магнію та 
деяких мікроелементів (Ковальский, Андрианова, 1970; Карпачевский, 2005). 

Розчинність Мангану у ґрунті залежить від окиснювально-відновлювального 
потенціалу та pH середовища, тому найбільш поширеними є реакції окислення-
відновлення та гідролізу. Через низьку розчинність сполук Мангану в окиснювальних 
умовах при значеннях рН, близьких до нейтральних, навіть незначні зміни Eh–pH 
можуть чинити суттєво впливати на вміст цього елемента у ґрунтовому розчині. За 
різними даними вміст розчиненого Мангану у ґрунтовому розчині змінюється від 25 до  
2200 мкг/л. Для розчинів нейтральних та кислих ґрунтів ці значення коливаються у 
межах 1–100 мкмоль/л (Безуглова, Орлов, 2000; Жовинский, Кураева, 2002). 

Розподіл Мангану у товщі ґрунту дуже неоднорідний. Відомо, що він 
концентрується не лише у вигляді різноманітних конкрецій, а й у вигляді окремих 
примазок, зазвичай збагачених іншими мікроелементами. Неоднорідність, що 
відмічається, як правило, не залежить від типу ґрунту (Ильин, 1973). Проте найбільш 
висока концентрація Мангану характерна для ґрунтів, розвинених на основних породах, 
а також для ґрунтів, багатих на Залізо або органічну речовину, для ґрунтів аридних та 
семіаридних країн. Зазвичай Манган акумулюється у верхньому шарі ґрунту внаслідок 
фіксації органічною речовиною (Ковальский, Андрианова, 1970; Ковда, 1981; Кабата-
Пендиас, Кабата, 1989; Воробъёва, Ладонин…, 2011).  

У глобальному масштабі вміст Мангану у ґрунті вимірюється від 10 до 
9000 мг/кг, при цьому максимум, на кривій його розподілу, припадає на інтервал 200–
800 мг/кг (Вернадский, 1987; Виноградов, 1962; Ковда, 1975, 1985). 

6.8.2.  Манган у ґрунтах Дніпропетровської області 

Уміст Мангану у гірських породах вимірюється в межах  
350–2000 мг/кг, загальне середнє значення вмісту, розраховане для ґрунтів земної кулі, 
оцінюється на даний час у 545 мг/кг (Безуглова, Орлов, 2000). 

За середнім умістом у земній корі Манган переважає над усіма важкими 
металами, поступаючись лише Залізу. Манганові мінерали досить численні (їх близько 
150), але лише деякі з них використовують у промисловості (Глинка, 2003). 

Як було зазначено вище, основним джерелом Мангану є оксидні марганцеві руди 
осадового походження. У Дніпропетровській області манганові руди видобувають на 
Нікопольському родовищі. Нікопольська манганова руда в середньому містить 30 % 
Мангану. Після сортування та промивання в концентраті міститься 40–50 % Мангану. 
Для отримання 1 т концентрату необхідно 3 т сирої руди. За хімічним складом 
Нікопольська манганова руда має такі характеристики:  

 

Руда Mn Fe P SiO2 Al2O3 
I сорт 48–51 0,7–1,2 0,16–0,22 7,5–10,5 1,2–1,5 
II сорт 42–44 1,5–1,9 0,17–0,25 13,0–15,0 2,0–2,5 
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Концентрацію та закономірності розподілу Мангану досліджено у ґрунтах 
мегаполіса Дніпропетровська та в природних і антропогенно змінених ґрунтах 
долинно-терасового та привододільно-балкового ландшафту Дніпропетровщини. 

Середній уміст Мангану у чорноземах південному та звичайному, зональних та 
антропогенно-змінених (табл. 6.30), варіює в інтервалі 555±313 мг/кг ґрунту; коефіцієнт 
варіації V = 58 %. 

Таблиця 6.30 
Інформаційні показники концентрації Мангану  

в чорноземах Дніпропетровської області  
 

Місце відбору зразків ґрунту Назва ґрунту 
Концентрація Mn, мг/кг ґрунту 

шар 0–50 см шар 50–100 см 
Апостолівський р-н, різнотравно-
кострицево-ковиловий степ Чорнозем південний 263 249 

м. Орджонікідзе, 1,5 км від 
фабрики та гірничо-збагачувального 
комбінату, різнотравно-кострицево-
ковиловий степ 

Чорнозем південний 2405 769 

Верхньодніпровський р-н різно-
травно-кострицево-ковиловий степ Чорнозем звичайний 264 100 

м. Дніпродзержинськ, зелена зона 
ДМК, штучне насадження 

Чорнозем звичайний 
антропогенно-змінений 674 293 

м. Дніпродзержинськ, комплекс 
заводів «Азот», ПХЗ 

Чорнозем звичайний 
антропогенно-змінений 388 384 

Дніпропетровський р-н,  
с. Любимівка Чорнозем звичайний 183 87 

Дніпропетровський р-н,  
смт Таромське Чорнозем звичайний 539 450 

Криворізький р-н, Заказник 
«Червона балка», різнотравно-
кострицево-ковиловий степ 

Чорнозем звичайний 252 460 

Криворізький р-н, зелена зона ВАТ 
«АрселорМітал Кривий Ріг», лучний 
степ 

Чорнозем звичайний 596 535 

Нікопольський р-н, м. Марганець, 
кар’єр Грушевський, різнотравно-
кострицево-ковиловий степ 

Чорнозем звичайний 577 594 

Нікопольський р-н, м. Марганець, 
дачне селище, 2 км від міста Чорнозем звичайний 508 373 

Новомосковський р-н, різно-
травно-кострицево-ковиловий степ Чорнозем звичайний 356 343 

Павлоградський р-н, комплекс 
шахт «Павлоградська» та «Благодат-
на», різнотравно-кострицево-
ковиловий степ 

Чорнозем звичайний 213 106 

 
У ґрунтовому покриві долинно-терасового ландшафту в результаті дії широкого 

спектру показників, що характеризують ґрунти, та не менш широкого ряду геохімічних, 
фізико-хімічних та біохімічних процесів у них, вміст Мангану варіює в інтервалі 102–
1189 мг/кг ґрунту (табл. 6.31).  

Мінімальна кількість Мангану міститься у ґрунтах легкого механічного складу, 
зокрема дерново-борових. У центральній частині заплави концентрація даного 
слідового елемента досягає максимуму (табл. 6.31). Ґрунти лучно-лісові, лучно-лісові 
засолені також характеризуються високим умістом Мангану.  



Біологічне різноманіття України. Дніпропетровська область. Ґрунти. Метали у ґрунтах. 

 
 
 

127

На території Дніпропетровської області у байраках формується ще один тип 
ґрунтів природних байрачних лісів – чорнозем лісовий (Бекаревич, Левищина, 1966; 
Атлас природных.., 1978; Белова, 1997; Географія України, 2000). Концентрація 
Мангану в ґрунтах байрачних лісів залежить не лише від факторів, перелічених вище, а 
й від широко поширеної тут ерозії. 

Таблиця 6.31 
 

Вміст та розповсюдження Мангану в ґрунтах (мг/кг ґрунту) та фізико-хімічні 
властивості ґрунтів природних лісів долинно-терасового ландшафту 

 Дніпропетровської області (горизонт 0–50 см) 
 

БГЦ Назва ґрунту 

Уміст Mn, мг/кг 
c ± σ, V 

Фізико-хімічна 
характеристика ґрунтів 

валова 
форма 

рухома 
форма 

(1 н HCl) 
рН 

Гу
му

с,
 %

 

Ві
дс

от
ок

 
ф

ізи
чн

ої
 

гл
ин

и
Єм

ні
ст

ь 
по

гл
ин

ан
ня

, 
мг

-е
кв

/1
00

г 
ґр

ун
ту

 

Липово-ясе-
нева діброва 
центральної 
заплави 

Лучно-лісовий малогу-
мусний сильновилуж-
ений на алювіальних 
відкладеннях 

891±490 
V=55 % 

230 
32 % 7,0 7,4 59,3 35,8 

Берестова 
діброва 
центральної 
заплави 

Лучно-лісовий солон-
цево-солончакуватий 
хлоридно-сульфатний 
середньогумусний 
середньо-суглинистий на 
алювіальних 
відкладеннях 

610±323 
V=53 % – 7,8 4,8 87,8 18,0 

Вільшаник 
на 
притерассі  

Заплавно-лісо-болотний 
малогумусний сугли-
нистий на алювіальних 
відкладеннях 

1189±400 
V=34 % – 6,2 6,7 25,4 20,6 

Сухуватий 
бір на арені 

Дерново-боровий малогу-
мусний вилужений піща-
ний на древньо-алювіаль-
них відкладеннях 

102±35 
V=36 % 

3,5 
V=12 % 6,1 1,6 7,1 3,7 

О. Л. Бельгард виділив чотири варіанти байрачних лісів у степовій зоні 
Дніпропетровської області (Бельгард, 1950, 1971). Найбільш характерними для області 
є південний та північний варіанти байраків (табл. 6.32 ).  

У межах привододільно-балкового ландшафту  Дніпропетровщини розташовані 
байрачні ліси з чорноземами лісовими (табл. 6.31), а також штучні лісові насадження та 
полезахисні лісосмуги (табл. 6.32). Оригінальним є вміст і розподіл Марганцю у 
ґрунтах цих біогеоценозів.  

У ґрунтах байрачних лісових біогеоценозів уміст Мангану (валова форма) лежить 
в інтервалі 730–1045 мг/кг, коефіцієнт варіації 6–52 %; вміст Мангану в рухомій формі 
варіює від 25 до 60 мг/кг, коефіцієнт варіації 0,6–2,6 %.  

Штучні лісові насадження в степовій зоні позитивно змінюють кліматичні умови, 
поліпшують родючість ґрунтів, підвищують урожайність сільгоспугідь (Бельгард, 1971; 
Белова, 1997; Белова, Травлеев, 1999; Бойчук, Солошенко, 2005; Воскресенская, 
Скочилова, 2005; Горб, Дук, 2006).  
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Таблиця 6.32 
 

Концентрація Мангану в ґрунтах байрачних лісів південного та північного 
варіантів, фізико-хімічні властивості ґрунтів 
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БГЦ 
Група 

ґрунтів за 
С. В. Зон-

ном 

Назва ґрунту, 
породи 

(місцезна-
ходження) 

Уміст Mn 
c ± σ, V 

Фізико-хімічні 
властивості ґрунтів 

валова 
форма 

рухома 
форма рН 

гу
му

с,
 %
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(Н
ік

ол
ьс

ьк
ий

) 

Степова 
цілина на 
плакорі* 

Елювіальна
Чорнозем звичай-
ний слабкозми-
тий (плакор) 

595±240, 
V = 40 % –     

Пакленова 
діброва зі 
сниткою  

Транзитна 

Чорнозем лісовий 
середньовилуже-
ний (схил байрака 
північної експози-
ції, середня 
третина) 

1008±304,
V = 31 % 

60  
V = 0,6 % 7,3 8,8 48,4 62,2 

Пакленова 
діброва з 
широко-
трав’ям 

Надводно-
підводна 

Лучно-лісовий  
(тальвег байрака)

1045±64, 
V = 6 % 

17 
V = 1,5 %     
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Степова 
цілина Елювіальна Чорнозем звичай-

ний (плакор) 
478±250, 
V = 52 % –     

Липово-
ясенева 
діброва 

Транзитна 

Чорнозем лісовий 
(схили байрака 
північно-західної 
експозиції) 

880±60, 
V = 7 % 

25 
V = 2,6 %     

В’язово-
ясенева 
діброва 

Надводно-
підводна 

Лучно-лісовий 
(тальвег байрака)

730±87, 
V = 12 % –     

Природна 
діброва на 
засолених 
ґрунтах  

Надводно-
підводна 

Лучно-лісовий 
солонцюватий, 
хлоридно-суль-
фатний (гирло 
тальвегу байрака)

1081±97, 
V = 12 % –     

Природна 
діброва на 
пристіні 

Транзитна 

Чорнозем лісовий 
сильновилуже-
ний середньогу-
мусний, серед-
ньоглинистий на 
делювіальних 
лесових відкла- 
деннях 

812±70, 
V=8 % – 7,7 4,6 49,5 17,9 

Примітка: * – чорнозем звичайний був відібраний поруч із дібровою з метою демонстрації 
впливу лісу в межах степової зони на ґрунт та вміст Мангану у ґрунті. 

 
Дані, які характеризують уміст та поведінку Мангану в ґрунтах штучних лісових 

насаджень Дніпропетровщини, наведені в табл. 6.33. 
У ґрунтах екосистем, в яких ґрунтотвірними породами є глини, леси та 

лесоподібні суглинки, вміст Мангану вищий, ніж у ґрунтах на третинних пісках, і 
співпадає з регіональними кларками для ґрунтів степової зони (200–1600 мг/кг ґрунту). 
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Таблиця 6.33 
 

Вміст та розподілу Мангану в ґрунтах  штучних лісових насаджень  
Присамар’я Дніпровського 

 

БГЦ Назва ґрунту, породи 

Уміст Mn, мг/кг 

валова 
форма 

рухома 
форма  

(ацетатно-амоній-
ний буфер, 
рН = 4,8) 

Штучне дубове 
насадження на плакорі,  
байрак Нікольський  

Чорнозем звичайний лісопокращений 
(чорноземно-лісовий) слабковилужений 
середньогумусний  

990±108, 
V = 11 %  

лесоподібні суглинки – – 

Дубове насадження на 
плакорі, байрак 
Попаснянський 

Чорнозем звичайний лісопокращений 
слабковилужений середньогумусний 
середньосуглинистий  

763±259, 
V = 33 %  

 леси – – 

Дубове насадження на 
плакорі, Присамарський 
стаціонар   

Чорнозем звичайний лісопокращений 
середньовилужений середньо-гумусний 
суглинистий слабкозмитий 

537±109, 
V = 19 % 23,3 

леси 302±60  
Насадження акації бі-
лої сухуватого типу 
зволоження на пристіні 

Чорнозем звичайний лісопокращений 
карбонатний суглинистий сильнозмитий 

520±157, 
V = 22 % 11,1 

червоно-бура глина 156±49  
Насадження акації бі-
лої свіжуватого типу 
зволоження на пристіні 

Чорнозем звичайний лісопокращений 
супіщаний 

59±21, 
V = 35 % 9,0 

третинні піски 14±7  

Лісосмуга з акації білої 
на плакорі 

Чорнозем звичайний слабковилужений 
карбонатний середньогумусний, 
середньосуглинистий 

576±191, 
V = 33 % 14,3 

 лесоподібні суглинки 260±101  

Кількість Мангану у чорноземі звичайному степового біогеоценозу (еталон) 
становить 555,45 мг/кг сухого ґрунту. 

Уміст Мангану в ґрунтах мегаполіса (рістоземи – за сучасною класифікацією) 
представлений у табл. 6.34. Антропогенні фактори, основними  з яких є техногенні 
джерела Мангану, сприяли підвищенню вмісту металу в ґрунтовому покриві міста до 
величин, що лежать в інтервалі 539–1463 мг/кг. 

Таблиця. 6.34 
 

Середня концентрація Мангану в ґрунтовому покриві мегаполіса Дніпропетровська 
(горизонт ґрунту 0–20 см, валова форма) 

 

Ч
ас

ти
а 

мі
ст

а Адміністра-
тивний 

район міста 
Урбоекосистема 

А
ль

ти
-

ту
да

, м
 Інтервал варіювання 

концентрації Мангану, мг/кг 
Функціональна зона міста* 

П C Р 

1 2 3 4 5 6 7 

П
ра

во
бе

ре
ж

на
 

Ленінський 

ПАТ «ЄВРАЗ – Дніпропетровський 
металургійний завод ім. Петровського» 65 1462 

1012 

826 
ПАТ «Дніпропетровський трубний 
завод» 80 1469 

Дніпропетровський коксохімічний 
завод ВАТ «Дніпрококс» 100 1012 795 

ПАТ «Дніпротяжмаш» 115 992  
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1 2 3 4 5 6 7 

 

 ВАТ «Дніпропетровський 
лакофарбовий завод» 125 1012 724 

 

ДП «Дніпропетровський науково-
виробничий комплекс 
«Електровозобудування» 

72 983  

Ж/м Парус 52  504 
Ж/м Червоний Камінь  58  594 
Ж/м Комунар  110  505 
Пр. Петровського  115  724 
Вул. Братів Трофимових 50  398 
Ж/м Західний 150  694 
Ленінський район у цілому 983–1469 398–1012 795–826 

Червоногвар-
дійський 

ВАТ «Дніпропетровський завод 
металоконструкцій ім. Бабушкіна» 65 948   

ТОВ «Дніпропетровський 
комбайновий завод» 60 948   

АТЗТ «ВО Дніпропетровський 
приладобудівний завод» 55 1080   

ПАТ «Дніпропетровський 
тепловозоремонтний завод» 53 585 622  

 

 

ДП «ВО Південний машинобудів-ний 
завод ім. О. М. Макарова» 170 1291 948  

Вул. Титова 165  1037 977 
Вул. Криворізька 100-180  940 937 
Пр. Пушкіна  70  625  

Червоногвардійський район у цілому 585–1291 622–1037 937–977 

Кіровський 

Пр. Кірова 75-165  947-1025  
Сквер ім. В. І. Леніна 70   947 
Парк ім. Л. Глоби 57   826 
Пр. К. Маркса 55  633  
Вул. Горького   1022  
Площа Островського 58  646  
Кіровський район у цілому – 633–1025 826–947 

Бабушкін-
ський 

ВАТ «Дніпрошина» 145 1297 948  
ПАТ «НВО Дніпропрес» 145 1001 950  
ПАТ «Дніпрополімермаш» 140 1001 950  
Пр. К. Маркса (від вул. Сєрова до 
Виконкомівської) 55–60  952  

Вул. Героїв Сталінграду  163  941  
Запорізьке шоссе 155  1031 926 
Вул. Генерала Пушкіна 150  988  
Вул. К. Лібкнехта 120    
«Новий центр» 52    
Ж/м Тополя 120  780  

Бабушкінський район у цілому 1001-1297 780–1031 926 

Жовтневий 

Пр. К. Маркса (від вул. 
Виконкомівської до О. Гончара) 120  971  

Пр. Гагаріна 150  1027 847 
Ботанічний сад ДНУ ім. О. Гончара 150  802  
ДНУЗТ ім. Акад В. Лазаряна 155  792  

Продовження таблиці 6.34
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 ПКТВ ім. Т. Г. Шевченка 
(центральна частина) 82   807 

о. Монастирський 64   883 
Зелена зона Преображенського 
собору 125  877  

Севастопольський парк 150   886 
Пр. Героїв  52  622  
вул. Набережна Перемоги  54  652 615 
Бульвар Слави 60    
Пл. Перемоги 52    
Червоноповстанська балка 60–120    

 

 Вул. Космічна  52-110  652  
Ж/м Сокіл 110  652  
Жовтневий район у цілому – 622–1027 615–886 

Л
ів

об
ер

еж
на

 

Самарський 

Придніпровська ТЕС 60 897   
Вул. Космонавта Волкова  826  
Вул. Космонавтів  539  
Вул. Маршала Малиновського   488  
Самарський район у цілому 897 488–826  

Індустріа-
льний 

ВАТ «Інтерпайп Нижньо-
дніпровський трубний завод» 66 411   

ПАТ «Дніпровагонрембуд» 60 765   
Пр. Миру 80  380  
Парк Фестивальний  70   406 
Ж/м Клочко 70  390  
Парк ім. П. П. Воронцова    496 

Індустріальний район у цілому 411–765 380–390 406–496 

Амур-
Нижньодні-
провський 

ВАТ «Дніпротяжбуммаш»  
ім. Артема 60 539   

ПАТ «Дніпропетровський 
стрілочний завод» 55 396   

ПАТ «Дніпропетровський металур-
гійний завод ім. Комінтерну»  55 1501 765–965  

ТОВ «Техномаш» 60 752 662  
ПАТ «Дніпропетровський завод 
прокатних валків» 55 1237 662 433 

Донецьке шоссе 65–80  390  
Пр. Правди 55–80  302  

Амур-Нижньодніпровський район у цілому 396–1501 302–965 433 
Примітка: * П – промислова, С – селітебна, Р− рекреаційна зона. 

 

Максимальний уміст Мn в ґрунтовому покриві Дніпропетровська спостерігається на 
території металургійного заводу ПАТ «ЄВРАЗ – Дніпропетровський металургійний завод 
імені Петровського» (1462 мг/кг), ПАТ «Дніпропетровський металургійний завод імені 
Комінтерну» (1501 мг/кг) та ПАТ «Дніпропетровський трубний завод» (1469 мг/кг ґрунту).  

Концентрація Мангану в ґрунтовому покриві міста Дніпропетровська (рис.6.7) 
коливається у промисловій зоні – у межах 411–1501 у лівобережній та 585–1501 мг/кг у 
правобережній частинах міста; у селітебній зоні – в інтервалі 380–965 у лівобережній та 
398–1037 мг/кг у правобережній частинах міста; у рекреаційні зоні – 406–496 у ґрунтах 
лівобережної та 615–947 правобережної частин міста. 

Закінчення таблиці 6.34 
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Рис. 6.7 Карта-схема розподілу  Мангану в ґрунтах м. Дніпропетровськ 
 

Широке варіювання концентрації Мангану у ґрунтах Дніпропетровської області 
пов’язане зі значним різноманіттям природних факторів та процесів, що впливають на 
уміст та поведінку даного металу, зокрема: 

– рН та Eh (окисно-відновний потенціал середовища), від яких залежить 
розчинність Мангану; 
– мікробіологічні процеси, які прямо чи опосередковано впливають на 
трансформацію сполук Мангану у ґрунті; 
– геохімія гідроксидів Мангану тісно пов’язана з поведінкою гідроксидів Заліза 
(Кабата-Пендиас, Пендиас, 1989); 
– акумуляторами Марганцю у помірних зонах є глинисті частки 
ґрунтоутворюючих порід; 
Адміністративні райони міста за вмістом Мангану (валова форма) в ґрунтів 

утворюють такий низхідний ряд (рис. 6.7):  
а) промислова зона: Ленінський район (983–1463) – Бабушкінський (1001–1297) – 

Червоногвардійський (585–1291) – Амур-Нижньодніпровський (396–1501) – 
Самарський (897) – Індустріальний (411–765 мг/кг ґрунту), Жовтневий та Кіровський 
райони не мають розвинутої промисловості;  

б) селітебна зона: Самарський район (897) – Бабушкінський (780–1031) – 
Червоногвардійський (622–1037) – Кіровський (633–1025) – Жовтневий (622–1027) – 
Амур-Нижньодніпровський (396–1237) – Ленінський (398–1012) – Індустріальний (411–
765 мг/кг ґрунту); 

                Умовні позначення: 
Валовий  вміст Мангану (С  Mn  min-C Mn  max) 
 у грунтах  різних функціональних зон міста  
(горизонт 0-20 см,) мг/кг  
Промислова зона 

Рекреаційна зона Селітебна зона 
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в) рекреаційна зона: Красногвардійський (937–977) – Бабушкінський (926) – 
Кіровський (888) – Ленінський (795–826) – Жовтневий (615–886) – Самарський (488–
826) – Індустріальний (406–496) – Амур-Нижньодніпровський (433 мг/кг ґрунту). 
 
6.9 Хром 

 Хром (лат. Chromium, символ Cr) – хімічний елемент VI групи періодичної системи 
Мендєлєєва; атомний номер 24; атомна маса 52; перехідний твердий метал блакитно-білого 
кольору; був виділений у 1797 р. з мінералу крокоїту французьким хіміком Л. Н. Вокленом. 
(Свойства элементов, 1985; Глинка, 2003). 

6.9.1 Узагальнені відомості про поширення в природі, фізичні та 
хімічні властивості, видобуток, використання і біологічну роль 
Хрому. Розподіл і поведінка Хрому в ґрунтах 

Поширення у природі. Кларк Хрому становить 0,035 % за масою, його вміст у 
воді морів та океанів – 2∙10-5 мг/л. У вільному вигляді Хром не зустрічається. Відомо 
більше 40 мінералів Хрому, з них для його добування використовують лише хроміт 
FeCr2O4, точніше хромшпінеліди (Mg, Fe)(Cr, Al, Fe)2O4. Деякі інші мінерали Хрому: 
крокоїт РbСrO4, волконскоїт Cr2Si4O10(OH)2∙nH2O, уваровіт Са3Сr2(SiO4)3 та інші. 
Сульфідні мінерали Хрому знайдені в метеоритах (Алёхин, 1950; Ковальский, 1974; 
Верн6адский, 1987; Алексеенко, 1990). 

Фізичні властивості. Щільність Хрому – 7,133 г/см³, температура плавлення – 
1890 °C, температура кипіння – 2680 °C. Питома теплоємність Хрому 
0,488 Дж/(K∙моль). Теплопровідність даного металу становить 93,9 Вт/(м∙К) (Свойства 
элементов, 1985; Глинка, 2003) .  

За температури 39 °С Хром переходить з парамагнітного стану в 
антиферомагнітне. Твердість Хрому за шкалою Мооса – 5. Дуже чистий хром добре 
піддається механічній обробці, здобуває пластичність за температури вище 200–250 °С. 
Природний Хром складається з суміші чотирьох ізотопів: 50Сr (4,35 %), 52Сr (83,79 %), 
53Сr (9,50 %) и 54Сr (2,36 %) (Bowen, 1966; Ваrtlett, 1979; Химия окружающей…, 1982). 

Хімічні властивості. Хром стійкий на повітрі (проте тонкоподрібнений – 
самозаймається) та стійкий до дії води. Нагрітий у кисні приблизно до  
300 °С Хром згорає з утворенням Сr2О3. Даний метал розчиняється в соляній та 
розбавленій сірчаній кислотах.  

У концентрованій азотній, хлорній та фосфорній кислотах та під дією окисників 
Хром легко пасивується (його поверхня переходить у пасивний стан, в якому різко 
уповільнюється корозія). Пасивний Хром дуже стійкий.  

Розчини лугів на Хром не діють, розплавлені луги за відсутності повітря дуже 
повільно реагують з виділенням водню (Глинка, 2003). Фтор діє на Хром за 
температури вище 350 °С. Сухий хлор починає реагувати з Хромом за температури 
вище 300 °С, вологий хлор – вже за температури 80 °С. Бром, Йод, HCl та HF діють на 
Хром за температури червоного розжарювання. З воднем Хром безпосередньо не 
взаємодіє. Азот поглинається тонким порошком хрому за температури 800–1000 °С з 
утворенням нітриду CrN, а за температури 1200–1300 °С – Cr2N. Нітриди Хрому мають 
високу хімічну стійкість, іх використовують як компоненти твердих сплавів, 
каталізатори, а мононітрид – як напівпровідниковий матеріал для термоелектричних 
генераторів. Також Хром сплавляється з бором, вуглецем та кремнієм з утворенням, 
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відповідно, боридів, карбідів та силіцидів. Їх застосовують як компоненти твердих, 
жаростійких сплавів, зносостійких та хімічно стійких покрить. З оксидами вуглецю 
Хром не взаємодіє (Свойства элементов, 1985). 

Для Хрому характерна здатність утворювати численні комплексні сполуки в 
різних ступенях окислення. Утворення комплексів стабілізує нижчі ступені окислення 
Хрому. Так, Cr (I) відомий лише у вигляді комплексів, наприклад, K3[Cr(CN)5NO]. 
Сполуки Cr (IІ) нестійкі, це сильні відновники, легко окислюються на повітрі. Їх водні 
розчини (небесно-блакитного кольору, тоді як безводні солі безбарвні) зберігаються 
лише в інертній атмосфері. Сполуки Cr (IІІ) найбільш стійкі (Bartlett, 1979).  

У водних розчинах катіон Cr (IІІ) існує у вигляді інертного аквакомплексу 
[Сr(Н2О)6]3+ з дуже малою швидкістю обміну молекул води на інші ліганди, внаслідок 
чого солі у розчинах і кристалічному стані існують у вигляді різно забарвлених ізомерів 
(Mertz, Angino, 1974). 

Нітрат Cr(NO3)3 × 9H2O добре розчинний у воді. Сполуки Cr (IV) нечисленні – це 
прості та комплексні галогеніди, а також хромати (IV); сильні окисники. Cr (V) 
реалізується в основному в оксогалогенідах, хроматах та галогенхроматах. Ступеню 
окислення Cr (VІ) відповідає кислотний оксид CrO3 та ряд кислот, між якими існує 
рівновага, найпростіша з яких – хромова H2CrO4 та двохромова H2Cr2O7 кислоти. 

Отримання. Хром зустрічається в природі в основному у вигляді хромистого 
залізняка Fe(CrO2)2 (хроміт заліза). З нього отримують ферохром відновленням в 
електропечах із коксом (вуглецем). Ферохром застосовують для виробництва легованих 
сталей (Свойства элементов, 1985). 

Для отримання чистого хрому сплавляють хроміт заліза з карбонатом натрію 
(кальцинована сода) на повітрі, розчиняють утворений хромат натрію та відділяють 
його від оксиду заліза; переводять хромат у дихромат, підкислюючи розчин та 
викристалізовуючи дихромат; отримують чистий оксид хрому відновленням дихромату 
карбоном: 

Na2Cr2O7 + 2C → Cr2O3 + Na2CO3 + CO↑; 
за допомогою алюмінотермії отримують металевий хром: 

    Cr2O3+ 2Al → Al2O3 + 2Cr + 130 ккал; 
за допомогою електролізу отримують електролітичний хлор із розчину хромового 
ангідриду у воді, який містить добавку сірчаної кислоти.  При цьому на катодах 
відбуваються три процеси: відновлюється шестивалентний хром до тривалентного з 
переходом його у розчин; розряд іонів водню з виділенням газоподібного водню; 
розряд іонів, що містять шестивалентний хром, з осадженням металевого хрому. 

Застосування. Хром застосовують у металургії, в основному як компонент 
сталей різного призначення, зокрема неіржавіючих. Хром входить до складу 
жароміцних сплавів на основі нікелю та кобальту. Великі кількості Хрому 
використовують для отримання хромових покриттів. Окрім високої корозійної 
стійкості вони мають великий опір стиранню, покращують зовнішній вигляд виробів. 
Різноманітні сполуки Хрому застосовують як вогнетривкі матеріали, пігменти, дубителі 
шкіри, протрави при фарбуванні, реактиви, магнітні матеріали тощо. Співвідношення 
галузей застосування Хрому: металургія (75 %), вогнетриви (10 %), інше (15 %) 
(Свойства элементов, 1985; Глинка, 2003). 

Біологічна роль. Хром є одним з біогенних мікроелементів, що відіграє важливу 
роль у функціонуванні живих організмів та постійно входить до складу тканин рослин і 
тварин. У тварин та людини Хром бере участь у синтезі інсуліну, обміні ліпідів, білків 
(є складовою ферменту трипсину), вуглеводнів, функціонуванні нуклеїнових кислот, 
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впливає на  кровотворення, сприяє нормальному формуванню та росту дитячого 
організму (Химические элементы.., 1979; Микроэлементозы человека.., 1991). 

Встановлено, що в біохімічних процесах бере участь лише тривалентний Хром. 
Найважливішою його біологічною роллю є участь у регуляції вуглеводного обміну та 
рівня глюкози в крові. Хром є складовою низькомолекулярного комплексу – фактора 
толерантності до глюкози (GTF), який полегшує взаємодію клітинних рецепторів з 
інсуліном, зменшуючи тим самим потребу організму в цьому гормоні. Окрім того, 
Хром бере участь у регуляції обміну холестерину та є активатором деяких ферментів.  

Добова потреба організму в Хромі становить 5–10 мг на добу (Виноградов, 1955; 
Биологическая роль…, 1983). Зниження вмісту Хрому в їжі призводить до зменшення 
швидкості росту, збільшення концентрації холестерину в крові. Дефіцит Хрому в 
організмі може викликати діабетоподібний стан, розвиток атеросклерозу та порушення 
вищої нервової діяльності (Микроэлементозы человека.., 1991). 

Металевий Хром малотоксичний, так само як і сполуки Хрому нижчих ступенів 
окислення, але в організмі вони можуть трансформуватися у сполуки шестивалентного 
Хрому. Сполуки Cr (VI) мають місцеву та загальну токсичну дію, спричинюють 
ураження органів дихання, слизових оболонок, шлунково-кишкового тракту, розвиток 
онкологічних захворювань, загальне зниження репаративних процесів у клітинах, 
інгібування ферментів. Сполуки Хрому (ІІІ) викликають специфічні ураження шкіри 
(дерматити, виразки). Симптоми токсичного впливу сполук Хрому на рослини 
проявляються у зниженні темпів їх росту та розвитку, в’яненні надземної частини, 
пошкодженні кореневої системи та хлорозі молодих листків. Надлишок металу в 
рослинах призводить до різкого зниження концентрації багатьох фізіологічно важливих 
елементів, у першу чергу К, P, Fe, Mn, Cu, B (Wallace, Alexander, 1977; Химические 
элементы, 1979; Кисель, Гаврилов, 1993). 

Поведінка у ґрунті. Найбільші концентрації Хрому характерні для 
ультраосновних та основних гірських порід. Уміст Хрому в кислих вивержених та 
осадових породах значно нижчий та у цілому варіює в межах 5–120 мг/кг, досягаючи 
максимальних значень у глинах (Cary, Allaway, 1977). 

Типовий мінерал Хрому – хроміт – стійкий до вивітрювання. Проте в процесі 
прогресуючого окислення Хром утворює хромат-іон CrO4

2-, який є досить рухомим і 
слабко сорбується глинами та водними оксидами  

У ґрунтах в середньому міститься близько 1,9∙10-2 % Хрому. Вміст його в 
чорноземах вищий, ніж в інших зональних ґрунтах Європейського континенту. Більша 
частина Хрому представлена в ґрунті у вигляді Cr3+, входить до складу мінералів або 
утворює різноманітні оксиди. Оскільки Cr3+ у дуже кислому середовищі інертний (при 
рН 5,5 він майже повністю випадає в осад), його сполуки в ґрунтах вважаються досить 
стабільними. З іншого боку, Cr6+ вкрай нестабільний і легко мобілізується як у кислих, 
так і в лужних ґрунтах. Адсорбція Хрому глинами залежить від рН середовища. На 
поведінку Хрому впливає й окисно-відновний потенціал ґрунту, а також органічні 
комплекси. Домінуючий вплив органічної речовини виявляється у стимуляції 
відновлення Cr6+ до Cr3+ (Пространственные и временные, 1977). 

Легкорозчинний Cr6+ є токсичним для рослин і тварин. На сьогодні внаслідок 
антропогенного забруднення відмічається зростання вмісту Хрому в поверхневому 
шарі ґрунту (Пасічний, Сердюк, 2002; Клименко, 2007). Головним його джерелом є 
промислові відходи та осади стічних вод. Хром, що надходить з техногенних джерел, 
зазвичай накопичується в тонкому поверхневому шарі ґрунту (Лукашев, Петухова, 
1970). Токсичність хроматів у ґрунтовому покриві знижує вапнування та внесення 
фосфору й органічної речовини до ґрунту (Ковда, 1981). При забрудненні ґрунтів 
Хромом у формі Cr6+ підкислення і застосування відновних агентів можуть 
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застосовуватися для інтенсифікації відновлення цього іона, після чого раціональним є 
проведення вапнування ґрунтів, яке сприяє осадженню сполук Cr3+  (Ковда, 1981; 
Крикунов, 1987; Фёдоров, 1996; Назаренко, Польчина, 2004; Сухарев, Чундак, 2006). 

6.9.2. Концентрація Хрому в ґрунтах Дніпропетровської області 

У ґрунтотвірних породах Дніпропетровської області Хром варіює в інтервалі  
30–115 мг/кг (табл.6.35). Піщані алювіальні відкладення Дніпропетровської області 
найбільш бідні на Хром, валовий уміст цього мікроелементу в суглинистих 
відкладеннях у 2,5 рази вищий, ніж у піщаних.  

Таблиця 6.35 
Уміст Хрому в ґрунтотворних породах Дніпропетровської області  

(валова форма, мг/кг) 
 

Порода  σ V, % 

Глинисті алювіальні відкладення 86 11 19 
Лесоподібні суглинки 115 21 39 
Суглинисті алювіальні відкладення 80 31 39 
Супіщані алювіальні відкладення 50 15 30 
Піщані алювіальні відкладення 30 8 25 

 

Хром досліджувався в ґрунтах області в межах долинно-терасового та 
привододільно-балкового ландшафтів. Концентрація валової форми Хрому в 
корененасиченому шарі ґрунтів (0–50 см), визначена емісійним спектральним та 
хімічним методами (табл. 6.36, 6.37). 

Таблиця 6.36 
Вміст Хрому в ґрунтах заплавних та аренних лісів долинно-терасового ландшафту 

Дніпропетровської області (корененасичений шар 0–50 см, мг/кг ґрунту) 
 

Ґрунт, місцезнаходження БГЦ 
Валова форма  Рухома форма,  

1 н HCl 

 ± σ V, %   
Відсоток 
рухомості 

Дерново-боровий сильновилугований 
малогумусний піщаний слабкорозвинений на 
древньо-алювіальних відкладеннях, арена 

Сухуватий 
бір 22,5±2,4 11 1,4 6,5 

Дерново-степовий сильновилугований 
малогумусний піщаний на древньоалюві-
альних відкладеннях, арена 

Степ 28,0±1,8 7 0,8 4,0 

Заплавно-лісовий сильновилугований мало-
гумусний супіщаний шаруватий на алюві-
альних відкладеннях, прируслова заплава 

В’язово-
ясенева 
діброва 

40,0±13,1 32 – – 

Лучно-солончакуватий малогумусний 
супіщаний на алювіальних відкладеннях, 
прируслова заплава 

Лука 36,1±3,5 10 – – 

Лучно-лісовий сильновилужений серед-
ньогумусний суглинистий на алювіальних 
відкладеннях, центральна заплава 

Липово-
ясенева 
діброва 

77,5±14,0 18 1,3 2,1 

Солончак лучно-лісовий хлоридно-суль-
фатний середньогумусний середньосугли-
нистий на алювіальних відкладеннях, 
центральна заплава 

Галофітна 
діброва 85,1±18,2 21 2,8 3,5 

Лісо-болотний малогумусний суглинистий 
на алювіальних відкладеннях, притерасся Вільшаник 91,2±5,5 6   

Примітка: – дані відсутні. 
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Таблиця 6.37 
Уміст Хрому в ґрунтах привододільно-балкового ландшафту області 

(корененасичений шар ґрунту 0–50 см, мг/кг) 
 

Ґрунт, місцезнаходження БГЦ 

Валова 
форма  

Рухома форма,  
1 н HCl 

 ± σ V, %   
Відсоток 
рухомості 

Чорнозем звичайний орний слабко-
вилугований, малогумусний серед-
ньосуглинистий на лесоподібних 
суглинках  

Агроценоз,  
посів пшениці, плакор 140±10 7 – – 

Чорнозем звичайний лісопокра-
щений слабковилугований серед-
ньогумусний середньосуглинистий на 
лесоподібних суглинках 

Штучне дубове 
насадження, плакор  129±12 9 – – 

Чорнозем звичайний карбонатний 
малогумусний середньосуглинистий 
на лесах 

Різнотравно-
кострицево-ковиловий 

степ, плакор 
105±14 13 – – 

Чорнозем звичайний лісопокра-
щений на третинних пісках 

Соснове насадження, 
пристін 46±9 19 1,1 0,7 

Чорнозем лісовий сильновилу-
гований середньогумусний сере-дньо-
суглинистий на делювіаль-них 
лесоподібних відкладеннях 

Діброва, байрак Довгий 
Попаснянській, середня 
третина схилу північно-

західної експозиції  

124±24 19 1,3 1,1 

Чорнозем лісовий сильновилу-
гований середньогумусний суг-
линистий на делювіальних 
відкладеннях 

Діброва, байрак 
Військовий, середня 

третина схилу північної 
експозиції 

92±16 17 1,0 1,3 

Лучно-лісовий сильновилуго-ваний 
середньогумусний на алювіально-
делювіальних відкладеннях 

Діброва, байрак 
Військовий, тальвег 96±10 10 0,8 1,0 

Ґрунти, утворені на багатих на Хром суглинистих породах в межах долинно-
терасового ландшафту, містять у 2–3 рази більше даного металу, ніж на супіщаних 
(77–91 мг/кг проти 22–28 мг/кг) (табл. 6.36). Коливання концентрації Хрому в ґрунтах 
позаміських систем долинно-терасового ландшафту Дніпропетровщини оцінюється 
коефіцієнтом варіації 6–32 %. 

Уміст Хрому (валова форма) в ґрунтах привододільно-балкового ландшафту 
варіює в інтервалі 46–140 мг/кг ґрунту, коефіцієнт варіації складає 7–19 % (табл. 6.37).   

Згідно з наведеними даними, що вміст Хрому в ґрунтах Дніпропетровської 
області широко варіює і залежить від багатьох природних та антропогенних факторів: 
ґрунтотвірна порода та рослинність, властивості ґрунту і процеси, що в ньому 
відбуваються, властивості самого елементу та його зв’язок з іншими елементами тощо  
(Фёдоров, 1996; Фоновий вміст, 2003). 

Усі ґрунти позаміських систем Дніпропетровської області можна розділити на 
чотири групи за вмістом Хрому: 

1) ґрунти з концентрацією Хрому 22–28 мг/кг – дерново-степові та дерново-
борові піщані аренних місцезнаходжень степових річок; 

2) ґрунти з умістом Хрому 36–40 мг/кг – заплавно-лісові та лучні солончакуваті 
супіщані прируслових частин долин річок; 

3) з концентрацією Хрому 77–91 мг/кг – лучно-лісові суглинисті, лучні та 
лучно-лісові суглинисті солонцево-солончакові, солончак лучний і лучно-
лісовий, болотно-лісові центральної та притерасної частин заплави степових 
річок; 
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4) чорнозем звичайний і чорнозем звичайний лісопокращений  
(105–140 мг/кг) плакорных степових і штучних лісових біогеоценозів. 

 
6.10 . Ванадій 

Ванадій (лат. Vanadium, символ V) – хімічний елемент V групи періодичної 
системи Д.І. Менделєєва; атомний номер 23; атомна маса 50,9; рідкісний метал, м’який, 
пластичний і ковкий, сріблясто-сірого кольору; був відкритий у 1801 р. професором 
мінералогії з Мехіко Андерсом Мануелем Дель Ріо у свинцевих рудах. Природний 
Ванадій складається з двох ізотопів: 50V (0,25 %) та 51V (99,75 %) (Свойства элементов, 
1985; Глинка, 2003). 

6.10.1 Узагальнені відомості про поширення в природі, фізичні 
та хімічні властивості, видобуток, використання і біологічну 
роль Ванадію в ґрунті. Розподіл і поведінка Ванадію в ґрунті 

Поширення у природі. Ванадій належить до розсіяних елементів і в природі у 
вільному вигляді не зустрічається. Кларк Ванадію 1,6∙10-2 % за масою, у воді океанів – 
3∙10-7 %. Найбільш високий середній уміст Ванадію спостерігається в магматичних 
породах, зокрема у габро та базальтах (230–290 г/т). В осадових породах значне 
накопичення металу  відбувається в біолітах (асфальти, вугілля, бітумінозні фосфати), 
бітумінозних сланцях, бокситах, а також в оолітових і крем’янистих залізних рудах 
(Алёхин, 1950; Tyler, 1976).  

Близькість іонних радіусів Ванадію і широко поширених у магматичних породах 
Заліза і Титану призводить до того, що Ванадій у гіпогенних процесах знаходиться 
повністю в розсіяному стані і не утворює власних руд, натомість, він присутній у 
поліметалічних рудах інших металів, зокрема, свинцевих, свинцево-мідних та свинцево-
цинкових, а також залізних рудах, які найчастіше являють собою титаномагнетити. 
Носіями Ванадію є численні мінерали Титану (титаномагнетит, стено, рутил, ільменіт), 
слюди, піроксени і гранати, що мають підвищену ізоморфну ємність відносно Ванадію 
(Алексеенко1990, 2000). Найважливіші мінерали Ванадію: патроніт V(S2)2, ванадиніт  
Pb5(VO4)3Cl та інші (Norrish, 1975).  

Фізичні властивості. Щільність Ванадію – 6,11 г/см³; температура плавлення – 
1920 °C, температура кипіння 3400 °C, теплопровідність –  30,7 Вт/(м∙К), питома 
теплоємність  –0,485 Дж/(K∙моль). Ванадій пластичний, при нагріванні на повітрі 
вище 300 °C стає крихким. Ванадій має парамагнітні властивості. Твердість за 
Брінеллем становить 600 МПа (Глинка, 2003). 

Хімічні властивості. Хімічно Ванадій досить інертний. Цей метал стійкий до дії 
морської води, розведених розчинів соляної, азотної та сірчаної кислот, лугів (але не 
стійкий до плавикової кислоти, концентрованої азотної кислоти). За корозійною 
стійкістю у соляній та сірчаній кислотах Ванадій значно перевершує Титан і 
нержавіючу сталь (Свойства элементов,1985). 

 При нагрівання на повітрі вище 300 °С Ванадій поглинає кисень і стає ламким. З 
киснем Ванадій утворює кілька оксидів: VO, V2O3, VO2, V2O5. Помаранчевий V2O5 – 
кислотний оксид, темно-синій VO2 – амфотерний, інші оксиди Ванадію – основні. З 
галогенами ванадій утворює досить леткі галогеніди  і кілька оксогалогенідів (VOCl, 
VOCl2, VOF3 та ін.). Галогеніди ванадію гідролізуються (Adriano, 1992). 

Сполуки Ванадію в ступенях окислення +2 і +3 – сильні відновники, в ступені 
окислення +5 проявляють властивості окиснювачів. Відомі сполуки ванадію із 
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Вуглецем, Азотом, Сіркою: тугоплавкий карбід ванадію VC (температура плавлення – 
2800 °C), нітрид ванадію VN, сульфід ванадію V2S5, силіцид ванадію V3Si та інші 
сполуки. В результаті взаємодії V2O5 з основними оксидами утворюються ванадати – 
солі ванадієвої кислоти ймовірного складу HVO3 (Mason, 1958; Глинка, 2003). 

Отримання. У промисловості Ванадій отримують із залізних руд, що містять 
його домішки. Для цього спочатку готують концентрат, в якому вміст Ванадію сягає 8–
16 %. Далі окисною обробкою Ванадій переводять у вищий ступінь окислення +5 і 
відокремлюють легкорозчинний у воді ванадат натрію NaVO3. При підкисленні 
розчину сірчаної кислотою випадає осад, який після висушування містить більше 90 % 
Ванадію. Первинний концентрат відновлюють у доменних печах і отримують 
концентрат Ванадію, який далі використовують у ході виплавки сплаву ванадію і заліза 
– так званого ферованадію (містить від 35 до 80 % Ванадію). Значну частину Ванадію 
отримують у вигляді V2O5 як побічний продукт при переробці фосфоритів, апатитів, 
патронитових, карнотитових та інших руд, бокситів, алунітів, мідно-свинцево-
цинкових та інших поліметалічних руд, нафтопродуктів. Металевий ванадій отримують 
відновленням хлориду ванадію Воднем, термічним відновленням оксидів ванадію 
(V2O5 або V2O3) Кальцієм, термічною дисоціацією VI2 та іншими методами (Свойства 
элементов, 1985; Елпатьевский, Артанова, 1987). 

Застосування. Ванадій застосовують у металургії, виробництві сплавів для 
нержавіючих та інструментальних сталей, виробництві електронних приладів тощо. 
Близько 90 % Ванадію споживає чорна металургія у якості легуючої добавки, що різко 
підвищує міцність, опір утомленості та зносостійкість сталі та чавуну. Ванадій у сталях 
швидше за інші елементи взаємодіє з розчиненим Вуглецем, утворюючи тверді та 
жаростійкі карбіди, які, рівномірно розподіляючись у залізі, сприяють утворенню 
дрібнокристалічної структури. Ванадій застосовують також як конструкційний 
матеріал в ядерних реакторах, для виробництва електронних приладів, а сплави на 
основі Титану з добавками Ванадію – в авіації та ракетній техніці. Сполуки Ванадію 
використовують для виробництва ванадієвої сталі, титанових сплавів, у лакофарбовій 
промисловості, медицині, фотографії тощо (Jacks, 1976; Глинка, 2003).  

Карбід Ванадію (VC) використовують для покриття металевих поверхонь при 
плазмовому напиленні. Пентаоксид Ванадію також широко застосовується в якості 
позитивного електрода в потужних літієвих батареях і акумуляторах.  

Біологічна роль. Як мікроелемент Ванадій входить до складу мікроелементів, 
організмів тварин і рослин. Деякі організми, наприклад, асцидії, лишайники, червоний 
мухомор тощо вибірково концентрують Ванадій у значних кількостях. Так, морські 
тварини асцидії містять даний метал у складі зелених кров’яних телець – ванадоцитів, 
які містять 4 % Ванадію, що, очевидно, бере участь в окисно-відновлювальних 
процесах у цих клітинах. Ванадоцити асцидій здатні у 106–107 разів концентрувати 
Ванадій порівняно з його вмістом у морській воді за допомогою механізмів полегшеної 
дифузії цього мікроелементу крізь плазматичну мембрану та відновлення Ванадію 
всередині клітини до малорухомої катіонної форми. 

У рослинному організмі Ванадій бере участь у фіксації азоту. 
Всмоктуваність Ванадію у шлунково-кишковому тракті залежить від розчинності 

його сполук та його хімічної форми. Водорозчинні аніони Ванадію засвоюються у 
більшому ступені, ніж катіони. Найшвидше засвоєння Ванадію відбувається при 
вдиханні його сполук.  

У дослідах на тваринах і птахах виявлено, що за умов дефіциту Ванадію 
спостерігається затримка росту, зниження плодючості, збільшення смертності 
потомства. Окрім того, дефіцит Ванадію викликає так званий аліментарний набряк, 
який пояснюється впливом цього мікроелементу на нирковий натрієвий насос.  
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Підвищені дози Ванадію посилюють скорочення серцевого м’яза. Як було 
відзначено, Ванадій очевидно бере участь у клітинному механізмі регуляції натрієвого 
насосу. Збільшення концентрації позаклітинного К+, так само як і зменшення вмісту 
Na+ нижче фізіологічного рівня посилює інгібуючу дію Ванадію.  

Встановлено, що Ванадій бере участь в обміні глюкози, а саме активуванні 
системи її транспорту, стимулюючи окиснення. Окрім того, Ванадій може гальмувати 
синтез жирних кислот, пригнічувати утворення холестерину. Даний метал інгібує ряд 
ферментних систем, гальмує фосфорилювання і синтез АТФ, знижує рівень 
коферментів А і Q, стимулює активність моноаміноксидази і окислювальне 
фосфорилювання (Войнар, 1955, 1960). 

Надмірне надходження Ванадію до організму зазвичай пов’язане з 
антропогенними чинниками. За гострої дії токсичних доз Ванадію у робітників 
відзначаються місцеві запальні реакції шкіри і слизових оболонок очей, верхніх 
дихальних шляхів, скупчення слизу в бронхах і альвеолах. Виникають і системні 
алергічні реакції типу астми та екземи, а також лейкопенія та анемія, які 
супроводжуються порушеннями основних біохімічних параметрів організму 
(Микроэлементозы человека, 1991; Клименко, 2006).  

Токсична доза сполук Ванадію для людини – 0,25 мг, летальна доза –  
2–4 мг. Підвищений уміст білків і Хрому в раціоні знижує токсичну дію Ванадію 
(Кабата-Пендиас, Кабата, 1989).  

Поведінка у ґрунті. Ванадій концентрується переважно в основних породах і 
сланцях (у межах 100–250 мг/кг). Уміст даного мікроелементу в магматичних породах 
за даними багатьох авторів становить (у мг/кг): ультраосновні – 40–100, основні – 200–
250, середні 30–100, кислі – 40–90 (Полынов, 1956; Ермоленко, 1966; Гуцуляк, 1994; 
Добровольский, 1998).  Уміст Ванадію в осадових породах: глинисті осади – 80–130, 
сланці – 100–130, піщані 10–60, вапняки, доломіти – 10–45 мг/кг. Геохімічні 
властивості цього мікроелементу в основному залежать від ступеня його окиснення (+2, 
+3, +4 або +5) та кислотності середовища (Tyler, 1976). Ванадій утворює комплекси з 
катіонними й аніонними оксидами та гідроксидами, що обумовлює його різноманітну 
поведінку (Глазовская, 1988).  

Поведінка Ванадію у ґрунті на даний час вивчена недостатньо. З’ясовано, що 
значна кількість Ванадію в ґрунтах пов’язана з оксидами заліза, причому у цій формі 
він найбільш рухомий і тому є доступним для рослин. Інші автори відзначають, що у 
певних горизонтах підзолистих ґрунтів форми Ванадію, пов’язані з глинистими 
мінералами та органічними кислотами, грають більш важливу роль, ніж форми, 
адсорбовані оксидами заліза (Войткевич, Закруткин, 1976). Є відомості про зв’язок між 
умістами даного металу і Марганцю та Калію в ґрунті. Більша частина ґрунтового 
Ванадію, головним чином VO2+. може утворювати комплекси з гуміновими кислотами. 
Відомо, що аніонні форми Ванадію (VO4

3-, VO3
-) характеризуються мобільністю в 

ґрунтовому покриві та відносно більшою токсичністю для мікробіоти ґрунтів 
(Виноградов, 1950; Вернадский, 1987; Алексеенко, 2000). 

Розподіл Ванадію за ґрунтовим профілем є доволі однорідним. Як правило, 
найвищі концентрації цього елементу (150–460 мг/кг) характерні для ґрунтів, 
розвинутих на основних материнських породах, а найнижчі  
(5–22 мг/кг) – для торф’янистих ґрунтів. Середнєсвітовий уміст Ванадію в ґрунті 
становить 90 мг/кг ( Каталымов, 1965; Кабата-Пендиас, Кабата, 1989; Чорний 1995). 

Промислова переробка деяких видів корисних копалин (руд, сировини для 
виробництва цементу і фосфатних добрив), спалювання кам’яного вугілля, нафти і т. п. 
може призводити до накопичення Ванадію в ґрунтах (Кононенко, Головченко, 2001). 
Найбільш серйозним джерелом забруднення ґрунтового покриву цим металом є 
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спалювання мазуту, проте незважаючи на повсюдне промислове застосування Ванадію 
широко поширені негативні екологічні наслідки, пов’язані з даним мікроелементом, 
зафіксовані в літературі не були. 

6.10.2. Ванадій у ґрунтах Дніпропетровської області  

Поширення та концентрація Ванадію в ґрунтах досліджувалася співробітниками і 
викладачами кафедри геоботаніки, ґрунтознавства та екології та членами Комплексної 
експедиції ДНУ імені О. Гончара (А. П. Травлєєв, Н. М. Цвєткова, А. О. Дубина та ін.). 

Вивчалися зональні ґрунти Дніпропетровської області – чорноземи звичайні; 
чорноземи під впливом антропогенного фактора – чорноземи звичайні орні, чорноземи 
звичайні лісопокращені (чорноземи лісових смуг та штучних насаджень); чорноземи 
лісові байрачних лісів привододільно-балкового ландшафту та ґрунти долинних лісів 
степових річок, таких як Самара, Оріль та інші (долинно-терасовий ландшафт). 

Уміст Ванадію в ґрунтотворних породах Дніпропетровської області (табл. 6.38) 
варіює в інтервалі 18–196 мг/кг, що узгоджується з даними інших дослідників. 

Таблиця 6.38 
Ванадій у ґрунтотвірних породах Дніпропетровської області, мг/кг 

Ландшафт Ґрунтотвірна порода , мг/кг  V, % Інтервал 

Д
ол

ин
но

-
те

ра
со

ви
й Алювіальні відкладення глинисті 196 56 – 

Алювіальні відкладення суглинисті 180 53 – 
Алювіальні відкладення супіщані 62 46 – 
Алювіальні відкладення піщані 18 6 – 

П
ри

во
до

-
ді

ль
но

-
ба

лк
ов

ий
 Лес і лесоподібні суглинки (байраки 

північного географічного варіанта) 66±21 31 39–80 

Лес і лесоподібні суглинки (байраки 
південного географічного варіанта) 76±34 49 40–110 

 

Інтервал варіювання концентрації Ванадію в ґрунтотвірних породах долинно-
терасового ландшафту  (табл. 6.39) (18–196 мг/кг) набагато ширший, ніж інтервал для 
материнських порід привододільно-балкового ландшафту (66,1–76,0 мг/кг). 

Таблиця 6.39 
Валовий уміст Ванадію в ґрунтах заплавних та аренних лісів степових річок 

(Самара, Оріль та ін.) Дніпропетровської області, мг/кг 
 

Ландшафт Назва ґрунту, місцезнаходження  ± σ V, % 

До
ли

нн
о-

те
ра

со
ви

й 
 Заплавно-лісовий сильновилужений, малогумусний, СП1, 

шаруватий на алювіальних відкладеннях, прируслова частина 
заплави 

124±55 46 

Лучно-лісовий сильновилужений, малогумусний, суглинис-
тий на алювіальних відкладеннях, центральна частина заплави 127±37,6 27 

Солончак лучно-лісовий хлоридно-сульфатний, середньо-
гумусний, середньо глинистий на алювіальних відкладеннях 139±26 19 

 

Заплавний лісо-болотний, багатогумусний, суглинистий на 
алювіальних відкладеннях, притерасся, долина ріки  144±15 10 

Дерново-боровий, сильновилужений, малогумусний, піщаний, 
слаборозвинутий на древньоалювіальних відкладеннях,арена  19±1,6 8 
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Уміст Ванадію в природних ґрунтах долинно-терасового ландшафту складає 
(19,5–144 мг/кг) (табл. 6.40). Вміст ванадію в чорноземах звичайних варіює в інтервалі 
138 – 212 мг/кг ґрунту. У байрачних лісах концентрація Ванадію збільшується вниз по 
схилу байраків (табл. 6.41). До виявленої закономірності розподілу Ванадію в ґрунті 
вносять корективи ґрунтові карбонати, які грають роль бар’єра в поширенні даного 
мікроелемента та у декілька разів збільшують його вміст у ґрунтовому горизонті. 

Таблиця 6.40 
Концентрація Ванадію в чорноземах Дніпропетровської області  

(мг/кг, шар ґрунту 0–50 см, валова форма) 
 

Ланд-
шафт Місце відбору проб Ґрунт  ± tm  V, %

П
ри

во
до

ді
ль

но
-б

ал
ко

ви
й 

ла
нд

ш
аф

т 

Дніпропетровський 
район, степова цілина 

Чорнозем звичайний слабовилугований 
малогу-мусний середньосуглинистий на 
лесоподібних суглинках слабкозмитий 

141,0±18,4 45 

Криворізький район, 
степова цілина 

Чорнозем звичайний сильнокарбонатний 
малогумусний середньосуглинистий на 
лесоподібних відкладеннях середньо-змитий   

212±38 38 

Новомосковський 
район, агроценоз 
пшеничне поле 

Чорнозем звичайний орний слабовилуго-
ваний малогумусний середньо-суглинистий 
на лесоподібних суглинках  

143,5±6,5 12 

Новомосковський 
район, білоакацієва 

лісосмуга 

Чорнозем звичайний лісо-покращений слабо-
вилугуваний середньогумусний середньо-
суглинистий на лесоподібних суглинках 

151,0±7,9 14 

Павлоградський район, 
степова цілина 

Чорнозем звичайний слабовилугованний серед-
ньогумусний середньосуглинистий на лесах 139±9 22 

 

Таблиця 6.41 
Ванадій у ґрунтах байрачних лісів Дніпропетровської області, мг/кг 

 

Ланд-
шафт Байрак Група 

ґрунтів Назва ґрунту  σ Інтервал 
варіювання V, % 

П
ри

во
до

ді
ль

но
-б

ал
ко

ви
й 

 

П
ів

де
нн

ий
 в

ар
іа

нт
, 

Н
ік

ол
ьс

ьк
ий

 

Елювіальна 

Чорнозем лісовий сильновилуго-
ваний, середньогумусний, 
середньосуглинистий на 
делювіальних відкладеннях 

163 17  157–169 27 

Транзитна 

Чорнозем лісовий карбонатний, 
малогумусний, середньо-
суглинистий на лесоподібних 
суглинках, середньозмитий 

255 27 246–262 16 

Надводно-
підводна 

Лучно-лісовий сильновилуго-
ваний, середньогумусний, 
середньосуглинистий на алювіа-
льно-делювіальних відкладеннях 

166 4,2  162–170 6,3 

П
ів

ні
чн

ий
 в

ар
іа

нт
, 

П
оп

ас
ня

нс
ьк

ий
с 

Елювіальна 
Чорнозем звичайний слабовилу-
гуваний, середньогумусний, 
середньосуглинистий на лесах 

139 8,7  126–152 22 

Транзитна 

Чорнозем лісовий сильновилуго-
ваний, середньогумусний, 
суглинистий на делювіальних 
лесоподібних відкладеннях 

144 9,9  136–152 22 

Надводно-
підводна 

Лучно-лісовий середньогумусний, 
середньосуглинистий на 
алювіально-делювіальних 
відкладеннях 

161 14 140–182 23 
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Ґрунти байрачних лісів за вмістом Ванадію відрізняються від чорнозему 
звичайного, який формується в аналогічних геоморфологічних умовах. Кількість 
Ванадію в чорноземі лісовому (144–255 мг/кг) порівняно з чорноземом звичайним 
(139 мг/кг) помітно зростає (табл. 6.41). Підвищені кількості Ванадію в ґрунтах байрака 
транзитної та надводно-підводної групи підтверджують зв’язок цього металу з 
фракцією фізичної глини.  

Концентрація Ванадію в ґрунтах Дніпропетровської області варіює в дуже 
широких межах (19–255 мг/кг). Досліджень з визначення Ванадію у ґрунтах мегаполісу 
не проводили. 

6.11. Титан 

Титан (лат. Titanium, символ Ti) – хімічний елемент IV групи періодичної 
системи Менделєєва; атомний номер 22; атомна маса 47,9; легкий твердий сріблясто-
білий метал. Природний Титан складається з суміші п’яти стабільних ізотопів. 
Отримані штучні радіоактивні ізотопи (Свойства элементов, 1985, Глинка, 2003). 

6.11.1.  Узагальнені відомості про поширення в природі, фізичні 
та хімічні властивості, видобуток, використання і біологічну 
роль титану. Ґрунтовий розподіл і поведінка титану в ґрунтах. 

Поширення у природі. Титан є десятим за поширеністю в природі елементом. 
Серед конструкційних елементів за поширеністю він займає четверте місце, 
поступаючись Залізу, Алюмінію та Магнію. Його кларк становить 0,57 % (за масою) 
(Лукашев, 1957; Алексеенко, 1990; Безуглова, Орлов, 2000).  

Найбільше Титану міститься в основних породах так званої «базальтової 
оболонки» (0,9 %), менше в породах «гранітної оболонки» (0,23 %) та ще менше – в 
ультраосновних породах (0,03 %) (Беус, Грабовская, 1976). До гірських порід, 
збагачених Титаном, належать пегматити основних порід, лужні породи, сієніти та 
пов’язані з ними пегматити тощо.   

У земній корі Титан зазвичай чотирьохвалентний і присутній лише у кисневих 
сполуках. У вільному вигляді титан не зустрічається. За умовами вивітрювання та 
осадження Титан має геохімічну спорідненість з Al2O3. Він концентрується в бокситах 
кори вивітрювання та в морських глинистих осадах. Перенесення Титану здійснюється 
у вигляді механічних уламків мінералів та у формі колоїдів. До 30 % TiO2 
накопичується в деяких глинах (Виноградов, 1950; Вернадский, 1987). 

Відомо більше 100 мінералів, що містять Титан. Мінерали Титану стійкі до 
вивітрювання та утворюють крупні концентрації у розсипах. Найважливіші з них: 
рутил TiO2, ільменіт FeTiO3, титаномагнетіт FeTiO3 + Fe3O4, перовськіт CaTiO3, титаніт 
CaTiOSiO5. Розрізняють корінні руди Титану – ільменіт-титаномагнетитові, і розсипні – 
рутил-ільменіт-цирконові. Вміст Титану у морській воді 1∙10-7 %. Це розсіяний 
елемент, що слабко мігрує в біосфері (Химия окружающей, 1982).  

Фізичні властивості. Щільність Титану 4,54 г/см³. Температура плавлення 
1668 °С, температура кипіння – 3169 °С, теплоємність – 521 Дж/(кг ∙ К), 
теплопровідність – 21,9 Вт/(м∙К). Титан пластичний, зварюється в інертній атмосфері. 
Метал має високу в’язкість, при механічній обробці схильний до налипання на ріжучий 
інструмент. Твердість за Брінеллем менше 1000 Мн/м2 (Свойства элементов, 1985; 
Глинка, 2003). 
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Титановий пил має властивість вибухати; температура спалаху 400 °C. Титанова 
стружка є пожежонебезпечною. 

Хімічні властивості. Титан є хімічно активним перехідним елементом. У 
сполуках зазвичай має ступінь окислення +4, рідше +3 и +2. При звичайній температурі 
Титан покривається захисною пасивуючою плівкою оксиду TiO2, що надає йому 
стійкість від корозії у більшості середовищ (окрім лужного). При температурі вище 
600 °С взаємодіє з киснем повітря з утворенням TiO2. При нагріванні на повітрі до 
1200 °C Титан спалахує з утворенням оксидних фаз змінного складу TiOx (Свойства 
элементов, 1985; Глинка, 2003). 

Титан має здатність поглинати атмосферні гази та водень, утворюючі нестійкі 
сплави; за наявності активованої поверхні поглинання водню відбувається вже при 
кімнатній температурі (Химия окружающей…, 1982).  

Титан стійкий до розбавлених розчинів багатьох кислот і лугів (крім HF, H3PO4 
та концентрованої H2SO4), азотної кислоти усіх концентрацій. Легко реагує навіть зі 
слабкими кислотами в присутності комплексоутворювачів. 

Титан утворює з С, В, Se, Si металоподібні сполуки, що характеризуються 
тугоплавкістю та високою твердістю. За температур 400–600 °С Титан поглинає водень 
з утворенням твердих розчинів і гідридів (TiH, TiH2). При сплавленні TiO2 з лугами 
утворюються солі титанових кислот – мета- та ортотитанати (наприклад, Na2TiO3 та 
Na4TiO4), а також політитанати (Na2Ti2O і Na2Ti3O7).  

Усі титанати є малорозчинними у воді. Діоксид Титану, титанові осади і 
титанати розчиняються у сірчаній кислоті з утворенням розчинів, що містять 
титанілсульфат TiOSO4. При нагріванні Титан взаємодіє з галогенами. Титан утворює 
сплави з багатьма металлами (Свойства элементов, 1985). 

Отримання. Як правило, вихідним матеріалом для виробництва Титану та його 
сполук є діоксид титану з порівняно невеликою кількістю домішок. Зокрема це може 
бути рутиловий концентрат, який одержують у ході збагачення титанових руд. Однак, 
через обмеженість запасів рутилу, частіше застосовують так званий синтетичний рутил 
або титановий шлак, який отримують при переробці ільменітових концентратів. Для 
отримання титанового шлаку концентрат ільменіту відновлюють в електродуговій печі, 
при цьому Залізо відокремлюється в металеву фазу (чавун), а невідновлені оксиди 
титану і домішки утворюють шлакову фазу. Багатий шлак переробляють хлоридним 
або сірчанокислотним способом.  

Концентрат титанових руд піддають сірчанокислотній або пірометалургійній 
переробці. Продукт сірчанокислотної обробки – порошок діоксиду титану TiO2. 
Пірометалургійним методом руду спікають з коксом та обробляють хлором, 
отримуючи пари тетрахлориду титану TiCl4, потім їх відновлюють при 850 °C Магнієм. 

Отриману титанову «губку» переплавляють і очищують. Рафінують титан 
йодидним способом або електролізом, виділяючи Ti з TiCl4. Для отримання титанових 
злитків застосовують дугову, електронно-променеву або плазмову переробку. Даний 
метод добування титану має назву Кролль-процес, він був розроблений Вільямом 
Джасті Кроллем – люксембурзьким металургом у 1940 році та до цього часу практично 
не змінився (Глинка, 2003). 

Застосування. Основними перевагами Титану перед іншими конструкційними 
металами є поєднання легкості, міцності та корозійної стійкості. Титанові сплави за 
абсолютною та питомою міцністю перевершують більшість сплавів на основі інших 
металів (наприклад, Заліза або Нікелю) при температурах від -250 до 550 °С, а за 
корозійними властивостями вони порівнянні зі сплавами благородних металів 
(Свойства элементов, 1985).  
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Як було зазначено вище, Титан є  найважливішим конструкційним матеріалом в 
авіа-, ракето- та кораблебудуванні. Окрім того, Титан у чистому вигляді та у сплавах 
застосовується у військовій промисловості, хімічній промисловості, автомобільній та  
сільськогосподарській промисловості, харчовій, медичній промисловості, для 
виробництва спортивних товарів та ювелірних виробів тощо. Титан є легуючою 
добавкою в деяких марках стали. Нітинол (нікель-титан) – сплав, що володіє так 
званою пам’яттю форми, застосовується в медицині та техніці. 

Білий діоксид титану (TiO2) використовується при виробництві фарб, паперу і 
пластику. Інші неорганічні сполуки Титану застосовуються в хімічній, електронній, 
скловолоконній промисловості як добавки або покриття. Діборид титану – важливий 
компонент надтвердих матеріалів для обробки металів. Титанорганічні сполуки (напр. 
тетрабутоксітитан) застосовуються як каталізатор  і затверджувач в хімічній і 
лакофарбовій промисловості (Свойства элементов, 1985).  

Біологічна роль. Титан є одним з найбільш біологічно інертних металів. 
Загальний уміст Титану в організмі людини становить 9 мг, з них на долю легень 
припадає близько 2,4 мг (Химические элементы…, 1979). Відносно висока 
концентрація Титану в лімфовузлах. Всмоктування Титану у шлунково-кишковому 
тракті людини становить 1–3 %. Інгаляційним шляхом до організму потрапляє менше 
1 % від поглинутої дози, при цьому 30 % Титану затримують легені (Химические 
элементы…, 1979; Pawlak, 1980; Хоружая, 1998).  

Вдихання діоксиду титану викликає подразнення легень людини і тварин. 
Хронічний вплив діоксиду титану призводить до його накопичення в легенях (більше 
4 мг/кг сирої ваги), а також у легеневих (до 24 мг/кг сирої ваги) та периферичних (до 
120 мг/кг сирої ваги) лімфатичних вузлах. У подальшому можливий розвиток 
запалення, у деяких випадках – гранулематоз легень та плеври, у разі сполученої дії 
діоксиду титану з іншими реагентами, наприклад, азбестом, Нікелем або Алюмінієм 
(Микроэлементозы человека…,1991).  

Підвищений уміст Титану спостерігається в плаценті, окрім того, він є постійною 
складовою молока. Достатня кількість даних про біохімічну роль Титану для рослин на 
даний час відсутня. Відомо, що рослини накопичують більше цього елементу, ніж 
тваринні організми. Є відомості про можливу каталітичну функцію Титану при фіксації 
азоту симбіотичними мікроорганізмами та при фотоокисненні сполук азоту у вищих 
рослин (Химические элементы…, 1979; Кабата-Пендиас, Кабата, 1989; Амосова, Орлов, 
1989; Батлук, 2001).  

Рівні вмісту Титану в рослинах вимірюються в межах 0,15–80 мг/кг сухої маси. 
Відомо, що хвощі та кропива накопичують набагато більше Титану, а вміст цього металу в 
діатомових водоростях становить від 15 до 1500 мг/кг  (Школьник, 1974; Биологическая 
роль…, 1983). 

Поведінка у ґрунті. Титан є звичайним компонентом гірських порід, де  його 
концентрація коливається у межах 0,03–1,4 %. Мінерали Титану стійкі при 
вивітрюванні і тому присутні у ґрунті майже в незміненому вигляді. Відомо, що Титан 
може входити до структури деяких шаруватих силікатів (Якушевская, 1973; Орлов, 
1985; Перельман, 1989). 

Рівень умісту Титану в ґрунтових розчинах складає 0,03 мг/л, проте його 
розчинність у ґрунтах істотно обмежена, що призводить до зростання абсолютних 
кількостей цього елементу у верхніх горизонтах ґрунтів унаслідок втрати частини 
глинистих мінералів при вивітрюванні (Орлов, 1985).  

Уміст Титану в поверхневому шарі ґрунтів світу в цілому становить 0,1–0,9 % 
(Виноградов, 1950; Власюк, Косицин, 1964; Вернадский, 1987; Жовинский, Кураева, 
2002).  
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Більш високі концентрації металу пов’язані з інтенсивними процесами 
вивітрювання, що відбувалися під час формування ґрунту, та материнськими породами, 
багатими на Титан (у тропічних ґрунтах) (Беус, Грабовская, 1976; Чорний, 1995; 
Безуглова, Орлов, 2000). Легкі органічні ґрунти містять найменші кількості Титану. 
Ґрунти, до яких потрапляють продукти індустріальної діяльності людини можуть 
забруднюватися Титаном (Волобуев, 1963; Амммосова, Орлов, 1989).  

6.11.2. Титан у ґрунтах Дніпропетровської області 

В останні десятиріччя, у зв’язку з загостренням проблем охорони навколишнього 
середовища та необхідністю розробки шляхів управління природними процесами, 
вивчення вмісту, розподілу та міграції таких хімічних елементів як Манган, Цинк, 
Мідь, Плюмбум, Молібден, Нікель, Титан, Хром  та ін., кількість яких у ґрунті варіює в 
дуже широких межах, є актуальним (Джигирей, Сторожук, 2000; Бойчук, Солошенко, 
2005; Дудникова, Пушкин, 2007; Грушка, Сердюк, 2009; Цветкова, 2013; Цветкова, 
Якуба, 2015). 

Існують відомості про вміст Титану у гірських породах і ґрунтах, ґрунтових 
розчинах, але дуже небагато достовірних даних стосовно зміни концентрації Титану за 
рахунок забруднення середовища різноманітними джерелами його надходження до 
атмосфери, літосфери та рослин, а також інформації зі значення Титану для рослин, 
тварин та людини (Методические указания…,1992; Сердюк, 2004, 2014). 

Концентрація Титану в гірських породах коливається в межах  
0,03–1,4 % (Виноградов, 1955). У магматичних породах Титан міститься у кількості 0,12–
1,38 %. Ультраосновні породи (дуніти, піроксеніти, перидотити) містять 0,03–0,30 % 
Титану; основні (базальти, габро) – 0,90–1,38; середні (діорити, сієніти) – 0,35–0,80; кислі 
(граніти, гнейси) – 0,12–0,34; кислі вулканічні (ріоліти, трахіти, дацити) – 0,27 %. Осадові 
породи містять Титану: глинисті осадки – 0,38–0,46, сланці – 0,44–0,46, піщаники 0,15–0,35, 
вапняки, доломіти – 0,03–0,04 %  (Алексеенко, 2000).  

Титан – оксифільний елемент, асоціюється з силікатними мінералами, 
розглядається як слідовий елемент (мікроелемент) лише через низьку концентрацію в 
рослинних тканинах. Рівень умісту Титану в ґрунтових розчинах складає 0,03 мг/кг 
(Кабата-Пендиас, Кабата, 1985; Чорний, 1995). 

Стосовно необхідності Титану для рослин існує незначна кількість інформації, 
згідно якої Титан відносно мало придатний для рослин (Тойкка, 1985; Кабата-Пендиас, 
Кабата, 1985; Бессонова, 2001). 

Титан визначався в ґрунтах Дніпропетровської області. Встановлено широке 
варіювання концентрації цього металу в ґрунтах та ґрунтотвірних породах. У межах 
області досліджені звичайні та південні чорноземи різнотравно-кострицево-ковилових і 
різнотравно-ковилових степів, чорноземи лісові байраків і пристінних лісів, ґрунти 
долин степових річок: лучно-лісові та дерново-борові, а також орні ґрунти – чорноземи 
звичайні орні та звичайні лісопокращені під штучними лісовими насадженнями. 

У межах привододільно-балкового ландшафту Дніпропетровської області 
(степова зона України) відносно широке поширення отримали природні байрачні 
широколистяні ліси.  

Ґрунти під лісовою рослинністю в байраках доволі різноманітні. Якщо на плакорі 
формуються чорноземи звичайні, то у верхній частині схилів байраків – змиті 
чорноземи лісові, а в нижній – делювіальні, в тальвезі – ґрунти лучного типу 
ґрунтоутворення, в гирлі балок – лучного та болотного типів.  
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До байрачних лісів О. Л. Бельгард відносить також діброви, що покривають 
прирічкові схили корінного берега, які отримали назву «пристіни», під якими за 
А. П. Травлєєвим (1972) формуються чорноземи лісові. 

Титан був визначений у ґрунтах південних байрачних лісів, розташованих на 
території Нікольського лісництва (колишня порожиста частина Дніпра); у ґрунтах 
північних байрачних лісів лівобережжя Дніпра – байраків Присамар’я в межах 
Відрадненського, Червоноліського лісництв Дніпропетровської області. 

У зв’язку з тим, що джерелом Титану в ґрунтах, у першу чергу, є ґрунтотворні 
породи, досліджували кількісний уміст Титану в основних материнських породах 
привододільно-балкового і долинно-терасового ландшафтів Дніпропетровської області. 

Отримані експериментальні матеріали (табл. 6.42) свідчать про те, що леси та 
лесоподібні суглинки в межах області містять Титан в інтервалі  
(11–13)∙103 мг/кг ґрунту; алювіальні відкладення долин степових річок різко 
відрізняються за вмістом даного слідового елементу.  

Вміст Титану збільшується від піщаних алювіальних відкладень до глинистих у 
10 разів. Таке значне варіювання вмісту Титану в ґрунтотвірних породах відбивається й 
на сформованих на цих породах ґрунтах.  

Титан належить до елементів з низькою рухомістю. Він входить до складу 
мінералу, що складно вивітрюється, – рутину (TiO2). Головна маса Титану пов’язана з 
основними породами. При середньому вмісті Титану в земній корі, який дорівнює 0,61 %, 
різні ґрунти містять від 0,21 до 0,71 % цього металу, причому чорноземи – 0,45 % 
(Вернадский, 1987; Алексеенко, 1990, 2000). 

Таблиця 6.42 
Інтервали варіювання Титану в ґрунтотвірних породах  

Дніпропетровської області (валова форма) 

Місце відбору проб Порода Уміст, мг/кг 
Байраки північного географічного 
варіанта (байраки Капітановський, 
Довгий Попаснянський)  

Леси та лесоподібні суглинки (13–14)∙103 

Байраки південного географічного 
варіанта (байрак Військовий) Леси та лесоподібні суглинки (11–14)∙103 

Долини річок Самари, Орілі та ін. 
Алювіальні відкладення глинисті 10,7∙103 

Алювіальні відкладення піщані 1,1∙103 
 

 
У чорноземах Дніпропетровської області він варіює в інтервалі 9∙103–

20∙103 мг/кг, що переважає середній уміст Титану в ґрунтах минулого СРСР, вказаний 
О. П. Виноградовим та узгоджується з даними М. О. Дімо (Димо, Роде, 1968).  

Підвищений уміст Титану в чорноземі звичайному Дніпропетровської області 
пов’язаний з наявністю в її літосфері уранових руд (табл. 6.43).  

Уміст Титану в ґрунтах долин річок Дніпропетровської області надзвичайно варіює: 
в дерново-борових ґрунтах арени кількість Титану лежить в інтервалі (1,80,8)∙103, у лучно-
лісових ґрунтах центральної заплави – (13,514,8)∙103 мг/кг ґрунту. В засолених ґрунтах 
заплави концентрація Титану досягає 26,5∙103 мг/кг (табл.  6.44). 

У байраці, що являє собою елемент привододільно-балкового ландшафту, 
зосереджена велика різноманітність екотопів, відмінних від зональних степових. Схили 
балки містять значне різноманіття місцезростань залежно від терасоутворення, 
крутизни схилів та їх експозиції.  
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Таблиця 6.43 
Титан у чорноземі звичайному Дніпропетровської області (мг/кг) 

 

Місце відбору проб 
БГЦ, тип  

лісорослинних 
умов 

Ґрунт  ± σ 
V, 
% 

Группа 
ґрунтів 

Відстань 150–200 м від 
байрака Військового, с. 
Никольське, плакор 

Степова цілина, 
СГ0–1 

Чорнозем звичайний 
слабкозмитий (12±1,1)∙103 9 Елювіальна

Верхня третина схилу 
південної експозиції 
байрака Військового 

Степова цілина, 
СГ0–1 

Чорнозем звичайний 
середньозмитий 13∙103±1,6∙103 12 Транзитна 

Середня третина схилу 
південної експозиції 
байраку Військового 

Степова цілина, 
СГ1 

Чорнозем звичайний 
карбонатний 
середньозмитий 

19,5∙103±2∙103 10 Транзитна 

Відстань 200 м від 
байраків північного 
варіанту (Капітанов-
ський, Довгий Попас-
нянський), плакор 

Степова цілина, 
СГ0–1 

Чорнозем звичайний 
середньозмитий 9∙103±2∙103 23 Елювіальна

3 км від с. Андріївка, 
Новомосковський р-н 

Степова цілина, 
різнотравно-кос-
трицево-ковило-
вий степ, СГ0–1 

Чорнозем звичайний 
середньовилужений 
середньо-гумусний 
на лесах 

18,1∙103±1,4∙103 14 Елювіальна

 
У балці мікроклімат різко відрізняється за схилами різних експозицій: схили 

південної експозиції найтепліші, потім схили західної експозиції, східної та, нарешті, 
північної (Чугай, 1973; Грицан, 2000).  

Схили південної експозиції тим тепліші, чим крутіші, а північної – навпаки. 
Південні схили мають найбільш різко виражений континентальний клімат, що є 
причиною розвитку тут посилених процесів ерозії. Схили північних експозицій 
характеризуються згладженим ходом температурних показників і більш слабким 
розвитком ерозійних процесів. 

 
Таблиця 6.44 

Титан у ґрунтах заплав степових річок 
 (долинно-терасовий ландшафт, корененасичений шар ґрунту, мг/кг) 

 

БГЦ Ґрунт, місцезнаходження,  
Валова форма Ti Рухома форма Ti, 

 1 н HCl 

 ± σ 
V, 
%  

Відсоток 
рухомості 

В’язово-
ясенева діброва 

Заплавно-лісовий сильновилу-
жений малогумусний прируслова 
заплава 

(9,4±1,0)∙103 10 192 2,2 

Липово-ясенева 
діброва 

Лучно-лісовий сильновилужений 
малогумусний, центральна 
заплава 

(13,5±2,5)∙103 18 172 1,9 

Галофітна 
діброва 

Солончак лучно-лісовий хло-
ридно-сульфатний, середньо-
гумусний середньосуглинистий, 
центральна заплава 

(26,5±3,3)∙103 12 202 0,7 

Вільшаник Заплавний лісо-болотний 
суглинистий, притерасся (12,0±2,3)∙103 19 183 1,5 

Сухуватий бір Дерново-боровий вилужений 
малогумусний, піщаний, арена (1,8±0,8)∙103 43 219 12,1 
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Мікрокліматичні умови дна балки відрізняються від схилів і прибалкових просторів. 
Дно балки часто є місцем «повітряного заболочування», до якого стікають атмосферні води 
з навколишніх водозбірних площ.  

Днища балок знаходяться у більш сприятливих умовах зволоження. Тут ґрунтові 
води близько підходять до денної поверхні. Рівень ґрунтових вод у балці піднімається від 
верхівки до гирла та нерідко ґрунтові води виклинцьовуються у гирловій частині балки, що 
призводить до утворення заболочених місцезостань. 

В межах облісненої балки (байрака) трапляються різні типи рослинності: 
степова, лучна, лісова, болотна, солончакова та навіть напівпустельна. Це явище 
породжує строкатість у формуванні ґрунтових окремостей, варіабельність вмісту 
металів, у тому числі Титану, в ґрунті у межах балок. 

У межах Дніпропетровської області досліджено 23 ґрунтових розрізи байраків 
північного та південного географічних варіантів(табл. 6.45).  

 
Таблиця 6.45 

Титан в чорноземах лісових байрачних лісів Дніпропетровської області 
(привододільно-балковий ландшафт) 

 

Місце відбору 
проб БГЦ Група 

ґрунтів  Ґрунт, місцезнаходження  ± tm 
V, 
% 

Байрак 
південного 
географічного 
варіанту 
(Нікольський) 

Діброва з 
грястицею Транзитна 

Чорнозем лісовий сильновилу-
гований середньогумусний 
середньосуглинистий сильно-
лесивований верхня третина схилу 

(9,0±2,7)∙103 30 

Пакленова 
діброва зі 
сниткою 

Транзитна 

Чорнозем лісовий вилугуваний 
середньогумусний середньо-
суглинистий слаболеси-вований, 
середня третина схилу північної 
експозиції 

(9,1±2,9)∙103 32 

Байрак 
південного 
географічного 
варіанту 
(Нікольський) 

Пакленова 
діброва зі 
сниткою 

Транзитна 

Чорнозем лісовий вилугуваний 
середньогумусний середньо-
суглинистий слаболесивований, 
нижня третина схилу північної 
експозиції 

(9,2±2,9)∙103 32 

Пакленова 
діброва з 
широкотрав’ям 

Надводно-
підводна Лучно-лісовий, тальвег байрака (9,8±2,0)∙103 21 

Байраки 
північного 
географічного 
варіанту 
(Капітанов-
ський, Довгий 
Попаснянсь-
кий) 

Липово-ясенева 
діброва Транзитна Чорнозем лісовий, схили бай-

раку північно-західної експозиції (14±3)∙103 21 

В’язово-ясенева 
діброва 

Надводно-
підводна Лучно-лісовий, тальвег байрака (15±5,2)∙103 21 

Діброва на 
засолених 
ґрунтах 

Надводно-
підводна 

Лучно-лісовий солонцевий 
хлоридно-сульфатний, гирло 
байрака 

(16±5)∙103 30 

 

 

Байраки північного географічного варіанту – це, здебільшого, байраки 
правобережжя Самари, які входять до північної частини Дніпропетровщини, 
характеризуються більш вологим кліматом (Грицан, 2000). Середня річна кількість опадів 
тут становить 450–480 мм. У цих умовах на схилах північної експозиції зростають липово-
ясеневі діброви, на схилах південної експозиції внаслідок дефіциту вологи змінюються 
мікрокліматичні умови та липово-ясеневі діброви поступаються місцем берестово-
ясеневим, які чергуються зі степовими цілинами. У тальвезі – в’язово-ясеневі діброви. 
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Розподіл Титану в ґрунтах лісових біогеоценозів привододільно-балкового 
ландшафту області за ідентичних ґрунтотвірних умов залежить від типу біогеоценозу 
та його місцезнаходженням у ландшафті.  

На формування профільного розподілу Титану в чорноземі лісовому впливає 
механічне переміщення ґрунтових фракцій зверху вниз і біогенна акумуляцій Титану, в 
лучно-лісових ґрунтах тальвегу до двох вказаних факторів додають вилуговування та 
засолення. Діброви схилів північних експозицій чинять більш потужний вплив на вміст 
Титану в ґрунті, ніж діброви південних схилів. 

Отже, аналізуючи експериментальні та літературні матеріали стосовно  вмісту 
Титану в досліджуваних ґрунтах Дніпропетровської області, слід відзначити, що вміст 
Титану в природних ґрунтах Дніпропетровської області варіює в дуже широких межах: 
(1,8–26,5)∙103 мг/кг ґрунту (Цветкова, 1991, 1992, 2003). Широке варіювання 
концентрації Титану в ґрунтах потребує подальшого тонкого підходу до його вивчення 
в едафотопах області. 
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ЯЯККІІССННАА  ООЦЦІІННККАА ВВППЛЛИИВВУУ ААННТТРРООППООГГЕЕННННИИХХ  
ФФААККТТООРРІІВВ  ННАА  ММІІККРРООЕЕЛЛЕЕММЕЕННТТННИИЙЙ    
ССККЛЛААДД  ҐҐРРУУННТТООВВООГГОО  ППООККРРИИВВУУ  
ДДННІІППРРООППЕЕТТРРООВВССЬЬККООЇЇ ООББЛЛААССТТІІ 

   
 

Концентрація та розподіл металів у ґрунтовому покриві Дніпропетровської 
області обумовлений їх фізико-хімічними властивостями, співвідношенням хімічних 
елементів у ґрунтах, параметрами ґрунтоутворюючих порід, природними умовами 
території та техногенезом. Максимальна кількість металів зосереджена в ґрунтотвірних 
глинах, мінімальна – у флювіогляціальних піщаних та супіщаних відкладеннях. Викиди 
промислових підприємств можуть суттєво змінити природний геохімічний фон металів 
у ґрунтах області.  

Породоутворюючі мінерали, як правило, містять розсіяні елементи (метали, 
мікроелементи), що входять у структуру кристалічних ґраток в якості ізоморфних 
домішок (тобто заміщуючи близькі за іонним радіусом макроелементи). Ізоморфні 
заміщення в мінералах відомі для різних елементів: для K – Sr, Pb, B; для Na – Cd, Mn, 
Sr, Bi; для Mg – Ni, Co, Zn, Sb, Sn, Pb, Mn; для Fe – Cd, Mn, Sr, Bi.  

В результаті вивітрювання мінералів домішки слідових елементів надходять до 
біосфери та ґрунту. Багато мікроелементів входить до складу розчинених речовин 
термальних вод і розсолів (Br, B, F, Li, Sr, As, Pb, V, Se, Cu) (Виноградов, 1950; 
Вернадський, 1987; Алексеенко, 1990, 2000). 

З космічним та метеоритним пилом також відбувається надходження відомих 
слідових елементів-металів. Більш обмежений набір слідових елементів, що 
потрапляють на земну поверхню разом із вулканічними газами, гарячими джерелами, 
газовими струменями тощо (Войткевич, Закруткин, 1976; Глазовская, 1978; Yaalon, 
1983; Гуцуляк, 1994; Джигирей, Сторожук, 2000) . 

Слідові елементи сорбуються (обмінно чи необмінно) осадами гідрооксидів 
Заліза та Мангану (Rb. Cu, Zn, Ni, Co), глинистими мінералами та гумусом ґрунтів (Co, 
Ni, Mn, Rb). Поглинання металів ґрунтами у великій мірі залежить від реакції 
середовища та від того, які аніони переважають у розчині. В кислому середовищі 
більше сорбуються Мідь, Свинець, Цинк. У лужних умовах інтенсивно поглинаються 
Кадмій і Кобальт (Безуглова, Орлов, 2000).  

Геохімічні аномалії можуть утворюватися під впливом як природних, так і 
антропогенних факторів (Барг, 1997). Наявність у земній корі родовищ (нафти, газу, 
міді, цинку, марганцю) призводить за геологічний час їх існування до накопичення в 
материнських породах та ґрунтах над родовищами аномально підвищеного вмісту 
даного металу або його геохімічних супутників порівняно з фоновим кларком. 
Геохімічна аномалія у таких випадках утворюється над територією родовища у вигляді 
розпливчастого ореолу, який відображає контури покладів корисних копалин та 
особливості рельєфу поверхні, гідрогеології та ґрунтового покриву. 

Аномально високі концентрації тих чи інших металів виникають також у 
результаті їх водної або повітряної міграції на суходолі, винесення з одних ландшафтів 
(гори, плато, високі рівнини) та накопичення в акумулятивних ландшафтах (заплави, 
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дельти, донні відкладення водоймищ тощо). Прикладом таких акумулятивних аномалій, 
виниклих у геологічному минулому, є каустобіоліти, кам’яне вугілля,  бітуми, лігніти, в 
яких значними є домішки Mn, Cr, As, Cd, Hg, Ge, Co, Ni, Rb, Cu та ін. 

З кожним роком нові елементи долучаються до сфери практичної діяльності 
людини. Це вносить значні зміни до біогеохімії слідових елементів –  металів. 
Виникають антропогенні аномалії навколо великих міст, індустріальних підприємств 
(металургійних, нафтоперегінних, шахт), уздовж магістралей, у гирлах річок та уздовж 
берегів морів, навколо місць звалищ. У   таких випадках на особливу увагу заслуговує 
підвищений вміст у ґрунтах Свинцю, Ртуті, Кадмію, та Цинку (Неструев, 1977; Орлов, 
1985; Алексеенко, 2000).  

Навколо підприємств кольорової металургії утворюються зони забруднення Pb, 
As, Bi, Cu, Ag, Cd, Se, S, Sb. Центри чорної металургії утворюють неоаномалії сполук 
Fe, Mn, Ni, Co, S, Cr, V. У районах виробництва алюмінію в ореолі забруднення 
акумулюються F, As, Be (Сердюк, 2008, 2014).  

Антропогенні забруднення спричинюють локальні хвороби у людей, так як 
надмірні кількості слідових елементів є токсичними. Вони також знижують 
продуктивність рослин та родючість ґрунтів (Аммосова, Орлов, 1989; Батлук, 2001; 
Білявський, Фурдуй, 2006). 

Основним джерелом надходження металів до ґрунту є материнські гірські 
породи. Магматичні ультраосновні породи, що містять мінерали типу олівіну, 
піроксенів, амфіболів, характеризуються високим умістом елементів родини Заліза (Ni, 
Co, Mn, Cu, V, Cr, Zn). Основні породи, до складу яких входять, окрім того, ще й 
основні плагіоклази, мають більш різноманітний набор мікроелементів: окрім родини 
Заліза, вони містять Li, Sr, Cs, Rb, Ba. У середньокислих і кислих породах, де 
переважають плагіоклази та калійно-натрієві польові шпати, склад мікроелементів 
різко відмінний. Головну роль починають грати такі мікроелементи, як Ra, Rb, Be, Sr, 
F, Ga, Li, Mo, Zr, U, а мікроелементи родини Заліза набувають підпорядкованого 
значення (Виноградов, 1950, 1962; Герасимов, Глазовская, 1960) . 

Характер і форма міграції мікроелементів визначаються внутрішніми і 
зовнішніми факторами. До внутрішніх факторів міграції належать властивості 
елементів, їх реакційна здатність, характер сполук. Зовнішні  – це умови, в яких 
відбувається міграція: температура, вологість, величина рН, Eh, наявність органічної 
речовини, мінеральні супутники. 

Властивості елементу знаходять відображення у величині йонного потенціалу, 
тобто відношення валентності або заряду іону до його радіусу (Ферсман, 1977; 
Свойства элементов, 1985; Глинка, 2003). Мікроелементи з низьким іонним 
потенціалом – < 1,4 (Cs, Rb, Li) добре розчинні, належать до сильних основ, мігрують у 
формі катіонів у вигляді справжніх розчинів. Елементи з іонним потенціалом від 1,4 до 
3 (Co, Cu, Mn, Zn, Ni, Fe2+, Sr та Ba) рухаються в катіонній формі у вигляді справжніх 
розчинів їх сполук, утворюють основи, що випадають в осад при підлуговуванні. Вони 
осаджуються також у формі сульфатів Sr, карбонатів Co, Cu, Mn, Zn, Ni, Ba, Sr і у 
вигляді основних солей Cu. Можлива також міграція у колоїдальному стані та у вигляді 
механічних зависей. Мікроелементи з іонним потенціалом від 3 до 7 (V, Cr, Be, Fe, 
Mn3+, Ti4+) утворюють амфотерні оксиди, мають високу чутливість до реакції 
середовища, легко випадають в осад у вигляді гідроокисів, більш рухомі у лужному 
середовищі. Мігрують в основному у вигляді комплексних сполук, у колоїдальному 
стані та у вигляді механічних зависей. 

У результаті утворення комплексних сполук зростає міграційна рухомість 
більшості мікроелементів. Мікроелементи у складі комплексів менш чутливі до 
осаджувачів, до змін реакції середовища та кисневого режиму (Eh). 
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Метал у хелатних сполуках у певних межах «невразливий» для хімічних та 
фізико-хімічних реакцій. Можливе існування у складі хелатних сполук катіонів в 
окисленій формі та відновних умовах, а також у присутності осаджувачів, наприклад, 
Fe2+ та Mn3+ в карбонатних ґрунтах. У останньому випадку при  сильно лужній реакції 
можливе руйнування комплексу та випадіння з нього катіонів. У такий спосіб транзитні 
ґрунтові розчини здатні втрачати значну долю металів (Тюрюканов, 1990).  

Частина комплексних сполук зі складними органічними молекулами має дуже 
високу молекулярну вагу та може бути віднесено до колоїдних систем. Метали здатні 
мігрувати у складі різноманітних колоїдів: в адсорбованому стані та на поверхні 
колоїдних міцел, у складі поглинених катіонів (Химия окружающей…, 1982; 
Фортескью, 1985). 

Можлива водна міграція металів у вигляді високодисперсних механічних 
зависей. Ця форма є особливо важливою для слідових елементів низької рухомості, так 
як у цій формі відбувається пересування будь-яких елементів. Як і всі розчинні 
сполуки, геохімічно активні мікроелементи помітно накопичуються в гідроморфних 
ґрунтах терас, дельт, низин при випарюванні та транспірації ґрунтових вод. 
Гідроморфні ґрунти зазвичай багатші на слідові елементи. Виключенням є лише 
чорноземи.  

Не дивлячись на різноманітність умов міграції для кожного металу, можна казати 
про найбільш характерну та властиву йому форму міграції. Наприклад, більш рухомі 
елементи переважно мігрують у формі істинних розчинів, менш рухомі (особливо важкі 
метали) – у колоїдальній формі та у вигляді механічних зависей. 

Біогенна міграція мікроелементів проявляється у залученні їх до малого 
біологічного кругообігу речовин – до складу організмів та продуктів трансформації 
останніх. При цьому відбуваються своєрідна диференціація та вибіркове поглинання 
слідових елементів – поглинаються в основному більш рухомі з них. Загальна 
направленість біогенної міграції – це поглинання та утримання мікроелементів у 
біосфері, живій речовині та ґрунтах (Bowen, 1966; Якушевская, 1973; Adriano, 1992; 
Цветкова, 2013) . 

Уява про біологічне поглинання мікроелементів знаходить відображення у 
величинах коефіцієнтів біологічного поглинання. Вони виражаються відношенням 
умісту мікроелементу в рослині до його вмісту в ґрунтах та материнських породах. 
Біогенне поглинання мікроелементів проявляється й у величинах їх кларків не лише 
живих організмів, але й у продуктах розкладання останніх. Рядом дослідників 
відзначається накопичення мікроелементів у лісових підстилках. Для Йоду, Бору, 
Молібдену, у ряді випадках Марганцю, Міді, Кобальту, Цинку характерне накопичення 
в гумусових горизонтах ґрунтів (Родин, Базилевич, 1965; Смольянинов, Рябуха, 1971; 
Якуба 2003; Цветкова, 1998, 2008, 2013). 

Біологічний кругообіг у системі ґрунт – рослина забезпечує надходження 
мікроелементів у верхні горизонти. Різноманітні міграційні процеси, ерозія та дефляція 
ґрунтів можуть нівелювати процеси біологічної акумуляції, тому верхні гумусові 
горизонти іноді містять менше Марганцю, ніж ілювіальні горизонти або материнська 
порода. Дослідження стану та процесів міграції металів дає можливість прогнозувати 
не лише характер та кількісні закономірності розподілу елементів за профілем ґрунту, 
але й надходження їх до рослин. Міграція є результатом одночасних процесів: дифузії, 
масоперенесення, біокругообігу, рідкого та твердого стоку. Роль кожного процесу в 
міграції мікроелементів у різних природних зонах різниться, і доля їх участі у 
загальному міграційному потоці не визначена.  
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У тій чи іншій мірі та у різній формі майже усі відомі природні хімічні елементи 
залучені до складу живої речовини, наявні в біосфері та її компонентах. Але відносне 
фізіологічне значення ще невідоме для багатьох хімічних елементів та їх ізотопів. 

Велика кількість металів за мільярди років формування різноманітних форм 
життя стали абсолютно необхідними для організмів (Марганець, Йод, Цинк, Бор та ін.). 
Без деяких елементів організми, навіть цілком забезпечені макробіофілами (Вуглець, 
Кисень, Водень, Азот тощо), не можуть нормально розвиватися. Проте, багато металів 
в аномально високих концентраціях є токсичними для рослин, тварин і людини. Тому, 
визначальне значення мають рівень концентрації елементу, форма його сполук та 
співвідношення з іншими елементами.  

Негативний ефект високих концентрацій металів залежить не лише від їх 
загальної кількості, але і від типу ґрунтів та виду організму. Так, сильніше токсична дія 
металів виявляється на кислих підзолистих ґрунтах. Дещо слабше вона проявляється на 
окультурених підзолистих ґрунтах та ще менше – на чорноземах. Імовірно, однією з 
причин цього є інтенсивне поглинання металів глинистими мінералами та гумусом 
ґрунтів. Однак, перелік фізіологічно необхідних для живих організмів елементів є 
значно ширшим, ніж вважалося раніше (Ремезов, Быкова, 1959; Ринькис, 1963; 
Микроэлементозы человека, 1991 та інші). 

Очевидно, що для різних елементів, форм їх сполук, а також організмів конкретні 
величини оптимальних і токсичних концентрацій відмінні. Їх необхідно встановлювати 
за допомогою ретельних лабораторних і польових досліджень у кожному конкретному 
регіоні. Особливо необхідним це є в сучасну індустріальну епоху, коли довкілля 
інтенсивно перевантажується різноманітними сполуками макро- та мікроелементів, що 
надходять у вигляді газів, аерозолів, рідких та твердих відходів. 

На сьогодні кожний осередок існування або діяльності людини є джерелом 
поширення підвищених концентрацій металів і у геохімічному сенсі є неоаномалійним 
локальним утворенням. Надлишок або нестача певних металів викликає специфічні 
хвороби людини, тварин і рослин, а оригінальність кожного металу за властивостями, 
поведінкою та розповсюдженням у навколишньому середовищі потребує 
індивідуального підходу до його вивчення. 
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Metals (microelements, trace elements, heavy metals) constitute a very small 

proportion in the composition of soil in quantitative ratio, however they are highly important 
for normal existence of living organisms – plants, animals and humans. It is known that 
behavior (concentration and distribution) of metals in soil (as a group of elements and the 
specific element in some soils) is unequal. Knowledge of these differences is necessary for 
prediction and selection of the methods of effective control of elements distribution in the 
environmental component (soil, plants and animals) and is a prerequisite for using metals as a 
reliable indicators for selecting tree species to create field-protective forest plantations in the 
specific conditions of steppe zone. 

Content of metals (trace elements) in soils is inherited mainly from maternal parent 
rocks, which are distributed in soil profiles and between the components of soils due to 
variety of soil-forming processes and external factors, such as an agricultural and forestry 
activities, technogenesis, anthropogenic pollution etc. 

The behavior of metals in soils is determined by the strength of their correlation with 
certain properties, phases and components of the soil. Clarke composition of metals (trace 
elements, trace elements) in in the soils of the world is relatively known, but knowledge of 
sphere of its distribution between the components of soils and some regional soils in 
particular requires more thorough researches and considerable caution when using theoretical 
models for predicting the behavior and migration of trace elements in soils. 

This study presents the information about soils of Dnipropetrovsk region and metals 
in them, obtained from the complex expedition  of  Oles’ Honchar Dnipropetrovsk  National 
University aimed at investigation of forests in steppe zone of Ukraine; the findings agree with 
the factors, properties and processes that determine the distribution of trace elements in soils 
in natural conditions and under anthropogenic influence. 

Concentration and distribution of trace elements of I, II and III hazard categories: Pb, 
Cd, Cr, Ni, Cu, Mn, Ti, V, Mo, Zn in soils of Dnepropetrovsk region has been studied. The 
content of these metals in the main types of soils of Dnipropetrovsk region (total and mobile 
forms) and the effect of ecological factors of soils and anthropogenic factors on them were 
determined.  

All the soils of Dnipropetrovsk region were divided into two groups – natural and 
anthropogenically modified – to determine the concentration and migration of metals in them. 
The genesis of the natural soils is determined by the five main soil-forming factors and the 
relatively minor influence of anthropogenic factor, while anthropogenically modified soils are 
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influenced by environmental factors and are subjected to intensive influence of anthropogenic 
factor. 

This monograph «Biodiversity of Ukraine. Dnipropetrovsk region. Soils. Metals in 
the soils» consists of 7 sections. 

Section 1: «History, physical and geographical and ecological specificity of 
Dnipropetrovsk region». Dnipropetrovsk region is rich in natural resources, it has an 
advantageous geographical location, powerful industrial and scientific potential, highly 
developed agriculture and a high level of development of transport and communications. 

The main waterway of Ukraine – Dnieper River – runs through the region (261 km). 
Percentage of forest land of Dnipropetrovsk region is 6 % (wood deficit). 

Dnipropetrovsk region has a long and distinguished history. The first traces of 
prehistoric man found here belong to the era of the early Stone Age. In the VIII century. B. C. 
in the steppe regions of Dnipropetrovsk came Scythian tribes, and at this time there were first 
Kryvyi Rih iron ore deposits. Bright page of history of the region have been times of the 
Cossacks and the creation one of the world's first democratic republic – Zaporoz'ka Sich. 
Great progress in the life of the region was connected with the discovery in the end of XIX 
century of significant deposits of minerals – coal, iron and manganese ore etc.  

At the present time there are mined 100 % of the national amount of manganese and 
almost 80 % of iron ore. Deposits of coal, uranium, rare earth metals, kaolin, granite, oil and 
gas are intensively mined there. 

A favorable climatic condition in the region cause intensive agriculture. 
A high level of development of heavy industry characterizes the industrial complex 

of the region. Dnipropetrovsk region is one of the world's centers of rocket and space 
construction. Dnipropetrovsk region famous for scientists, well-known all over Ukraine and 
the world. 

Dnipropetrovsk region is one of the innovative developed of the regions of Ukraine. 
The region occupies one of the first places in Ukraine by the number of higher education 
institutions 

 
Section 2. Administrative districts and nature reserve fund of Dnepropetrovsk 

region. This section provides the history, territory, population, industry, agriculture, soils and 
their properties for 22 districts and cities of regional subordination. 

Nature reserve fund of the Dnipropetrovsk region is described. There are 8 of the 11 
categories of natural reserve fund represented in the territory of region. 

 
Section 3. Environmental and substantive classification of the soils and features 

and structure of the land fund of Dnepropetrovsk region. According to ecological and 
genetic substantive classification of Ukrainian soils, soils of the Dnipropetrovsk region belong 
to the type and subtypes of ordinary chernozem, southern chernozem, chernozem-meadow, 
meadow-swampy, alluvial-meadow sod soils and recultivated soils. According to Travlieiev 
A. P., Stadnichenko V. G. there are also ordinary chernozems improved by forest and forest 
chernozem. 

The region has a considerable variety of environmental conditions that has formed on 
its territory 277 soil varieties, which differ in composition, physical and biological properties. 

Soils of the region are distributed according to the law of horizontal and vertical 
zonation. In the direction from north to south area ordinary low-humused chernozems turn 
into southern humused and low-humused chernozem. From west to east a content of 
concretion forms of carbonates increases, thickness of the humus profile decreases while an 
amount of humus in the upper horizon increases. 
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The most common group of soils in the Dnipropetrovsk region are ordinary 
chernozems, which occupy all the elements of the watersheds and adjacent slopes. 

 
Section 4. Conditions of soil diversity formation of the region and its impact on 

soil characteristics and content and distribution of metals. The section contains a 
description of the factors of soil formation such as: climate, plant and animal life and their 
role in soil formation; parent rocks, relief, time and anthropogenic factors of soil formation. 

 
Section 5. Metals (microelements, trace elements, heavy metals) in soils and soil-

forming rocks in the world. The section illustrates the well-known clarkes of metals 
(microelements, trace elements, heavy metals) in the earth's crust, the laws that govern the 
distribution of the elements, as well as natural microelemental patchiness of the biosphere and 
a variety of trace-element composition of chernozems – zonal soils of Dnepropetrovsk region. 

 
Section 6. Ecological and geochemical features, biological role and concentration 

of metals in the soils of of Dnipropetrovsk region. The section  characterizes trace elements 
by atomic masses sequentially – from heavy (Pb) to light (Ti): Pb, Cd, Mo, Zn, Cu, Ni, Fe, 
Mn, Cr, V, Ti. 

6.1 Lead (Latin Plumbum, Pb) is known for more than 7 thousand years. Today is 
one of the priority pollutants. 

Clarke of lead is 1,6×10-3 %, and 16.5 mg/kg by weight. Lead is relatively chemically 
inactive metal. Lead is used for the production of pipes for heat exchangers and equipment for 
cooling or heating in corrosive environments. Rolled lead used for protecting the metal walls 
of the reactors. Lead is used to make protective sheaths of electric cables in the manufacture 
of screens, fences, facing of walls for protection against X-ray and γ-radiation. Lead-based 
alloys used in the defense industry and the printing. 

The biological role of the lead is much less studied compared with other trace 
elements. Toxic effect of lead manifested in the defeat of the blood (anemia), nervous system 
(neuropathy), and kidney (nephropathy). In children's organism lead causes developmental 
delay. 

Natural lead content in soils is inherited from the parent rock. In acidic igneous rocks 
and clay sediment concentration of the element ranges of 10–40 mg/kg. The amount of lead in 
the ultrabasic and lime deposits is 0.1–10 mg/kg. By geochemical properties lead is close to 
the group of divalent alkaline earth metal and therefore it is able to replace barium, strontium 
and calcium in minerals and in sorption positions. 

Widespread lead environmental contamination led to an increase of amounts of this 
element in the soil, especially in the upper layers. The natural concentration of lead in upper 
soil horizons of the world is in the range of 3–180 mg/kg. 

The concentration of lead in the chernozems of Dnipropetrovsk region varies in the 
range of 2,1–12,2 mg/kg. The lead content in the natural soils of forest ecosystems of river 
valleys is in the range of 1,7–6,5 mg/kg, in the soil of artificial forest plantations - 11,8–41,3 
mg/kg. The soil cover of the right bank of the Dnipropetrovsk city contains lead (gross form) 
within: 28–177, the left bank – 37–194 mg/kg. 

6.2 Cadmium (Latin Cadmium, Cd) was opened in Germany in 1817. Clarke of 
cadmium in lithosphere is 1,3×10-5%. by weight. Its main areas of application: anticorrosion 
coating of ferrous metals, production of nickel-cadmium batteries. Cadmium is used in the 
creation of new antitumor nano-medicine. 

Cadmium is the most toxic heavy metal. Inhalation of cadmium dust quickly leads to 
diseases of the respiratory tract and kidneys, often fatal. The absorption of a significant 
amount of cadmium causes immediate damage to the liver and kidneys. Cadmium is 
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chemically similar to zinc and can replace it in biochemical reactions. Cadmium is an 
antagonist of calcium and iron, and can replace these elements. 

Major factor that determines the content of cadmium in the soil is the chemical 
composition of the parent rocks. The average concentration of this trace element in soils 
ranged from 0.07 to 1.1 mg/kg. Adsorption controls the concentration of cadmium in the soil. 

Cadmium content in the root zone of chernozem of Dnipropetrovsk region is in the 
range of 0,12–3,82 mg/kg of soil. The maximum content of cadmium is observed in soils in 
the area of effect of Prydniprovska thermal power plant (Dnipropetrovsk region, 
Lyubimovka) – 3.82 mg/kg of soil. 

The interval of variation of cadmium content in soils and parent rocks of the natural 
forest ecosystems is 0,27–0,82 (gross form) and 0,07–0,19 mg/kg of soil (mobile form). 
Cadmium content in clay soils is bigger than in sandy several times. 

The concentration of cadmium in the soil cover of Dnipropetrovsk is  
0,5–4,1 (in the industrial zone); 0,1–2,6 (residential areas); 0.4–1.6 mg/kg (recreational zone); 
in ordinary chernozem natural and anthropogenically changed – from 0.05 to 0.8; in soils of 
natural and artificial forest systems – in the range of 0,04–0,12 mg/kg of soil. 

6.3 Molybdenum (Latin c, Mo) belongs to a rare element, its earth crust Clarke 
1,1×10-4% (1,1 mg/kg by weight). Molybdenum does not occur in nature in free state.  

Molybdenum is used as a component of heat-resistant and corrosion-resistant alloys. 
Molybdenum-99 is used for obtaining technetium-99, which is used in medicine for diagnosis 
of cancer and other diseases. Pure monocrystalline molybdenum is used for the production of 
mirrors for high-gas-dynamic lasers. 

The physiological significance of molybdenum for an organism of animals and 
humans has been shown for the first time in 1953, after the discovery of the effect of this 
element on the activity of the enzyme xanthine oxidase. In case molybdenum deficiency in an 
organism there is a weakening of the immune system. Molybdenum is a vital microelement 
for plants, its absorption is proportional to the amount in the soil solution. 

Molybdenum content in the soils is often close to its concentration in the parent rock. 
Molybdenum is less soluble in acid soils and free-flowing in alkaline. The variation of the 
content of molybdenum (gross form) in the soil of the region is 1,2–4,6 mg/kg, the content of 
mobile forms of molybdenum is in the range of 0.3–0.8 mg / kg. 

6.4 Zinc (Latin Zincum, Zn). Clarke of zinc in earth’s crust is 8.3 % by weight. The 
basic igneous rocks have higher concentration of zinc (1,3×10-2%), than acid (6×10-3%). Zinc 
is an active water migrant. 

Zinc is used for the extraction of gold and silver from lead bullion, the protection of 
steel from corrosion, is introduced into the brazing composition to reduce the melting 
temperature. Zinc is an important component of brass. Zinc oxide is used in medicine as 
antiseptic and anti-inflammatory agent, and also for the manufacture of paint – zinc oxide. 

Zinc is one of the most important and the most common minerals in the human 
organism. In a human body zinc content is 1,4–2,3 01g. Zinc is always present in the tissues 
of plants and animals.  

The average zinc content in the surface layers of natural world soils ranges in 17–570 
mg/kg. Zinc in chernozems of Dnipropetrovsk region varies in the range of 3,3–9,7 mg/kg of 
soil (mobile form); 20.5–63.0 mg/kg (gross form). In soils of natural forest ecosystems zinc 
varies in the range of 5,9–38,0 mg/kg of dry soil (mobile form); in the soils of artificial forest 
plantations (ordinary chernozem improved by forests) zinc content is 5,4–40,7 mg/kg.  

The average concentration of zinc in soils (gross form) of Dnipropetrovsk city varies 
in the range of 31–1149 mg/kg of soil. The industrial area is characterized by the average 
amount of zinc in the soil 148–1149, residential – 31–546, recreation – 54–336 mg/kg of soil. 
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6.5 Copper (Latin Cuprum, Cu). The monograph reveals a spread of copper in nature, 
its physical and chemical properties, obtaining and use, biological role, content and behavior 
in the soils of the Dnepropetrovsk region. 

The concentration of copper in the zonal soils of Dnipropetrovsk region – ordinary 
chernozems – is 1,3–17,9 mg/kg of soil. 

Within the valley-terraced landscape the copper content in soils is in the range of 1,4–
26,0 mg/kg of soil. Ordinary chernozems, ordinary chernozems improved by forests and 
forest chernozems within the watershed-gully landscape contain copper in the range of 7–16 
mg/kg of soil. Saline meadow-forest soils contain 2 times more copper than non-saline 
meadow-forest soils. 

The content of copper in the soils of industrial zone of Dnipropetrovsk city (right 
bank part) is 32–296 mg/kg, the left-bank part – 40–199 mg/kg of soil. In soils of the 
residential areas in the whole city copper content lies in the range of 28–198 mg/kg of soil; in 
soils of recreational zone – 18–175 mg/kg. 

6.6 Nickel (Latin Niccolum, Ni). This study presents the physico-chemical 
characteristics of this element, its distribution in nature, biological role, content and release in 
soils of Dnipropetrovsk region. 

In natural chernozems of Dnipropetrovsk region nickel varies in the range of 1,7–6,6 
mg/kg (mobile form). The amount of nickel (gross form) in natural steppe and forest 
ecosystems and artificial afforestations of Dnipropetrovsk region varies from 14–42 mg/kg 
soil. Nickel (gross form) in the soil cover of Dnipropetrovsk city contains in the industrial 
zone – 4,9–28,5 mg/kg, residential area – 4,7–20,7 mg/kg, recreation area – 4,3–17,0 mg/kg. 

6.7 Iron (Latin Ferrum, Fe). The information about distribution of iron in nature, its 
physical and chemical properties, obtaining, use and biological role, amount in the soils of 
Dnipropetrovsk region and the city of Dnipropetrovsk are presented. 

Iron in the root zone of soils of natural (ordinary chernozem, meadow-forest, sod-
boar, forest chernozem etc.) and artificial (ordinary chernozem improved by forest) forest and 
steppe ecosystems of Dnipropetrovsk region varies from 490 to 3713 mg/kg of soil. 

The concentration of iron in the soil of Dnipropetrovsk city distributed as follows: the 
industrial zone – 725–565; residential zone – 187–2680 and recreational zone 235–2630 
mg/kg of soil. 

6.8 Manganese (Latin Manganum, Mn). Subsection reveals the distribution of 
manganese in nature, its physical and chemical properties, obtaining and use, biological role, 
behavior and content in the soils of the Dnipropetrovsk region. 

In the soil cover of the valley-terraced landscape as a result of a wide range of soil 
characteristics, as well as geochemical, physico-chemical and biochemical processes in them 
manganese varies in the range of 102–1189 mg/kg. 

The manganese content in the forest chernozem (gross form) is in the range of 730–
1045 mg/kg, in ordinary chernozem of steppe biogeocoenose –555.4 mg/kg of dry soil.  

In the soils of Dnipropetrovsk city manganese content generally varieties of 539–
1463 mg/kg; in the industrial area – 396–1501, residential area –  
302–1037, recreation area – 406–977 mg/kg of soil. 

6.9 Chromium (Latin Chromium, Cr). The content and distribution of chromium in 
nature, its physico-chemical properties, obtaining and use, behavior in the soils and biological 
role are presented. 

In the parent rocks of Dnipropetrovsk region chrome varies in the range of 28–90 
mg/kg; in ordinary chernozems and chernozems ordinary improved by forests – 105–140 
mg/kg, in the sod-steppe and soddy-upland soils – 22–28 mg/kg, in the loamy meadow-forest 
soils – 77–91 mg/kg. The chromium content in the city soils was not determined. 
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6.10 Vanadium (Latin Vanadium, V). The distribution of vanadium in nature, its 
physical and chemical properties, biological role, obtaining and use, content in soils and soil-
forming rocks of Dnepropetrovsk region is presented. 

The interval of variation of vanadium in soil-forming rocks and soils of the valley-
terraced landscape of the region is 18–196 mg/kg of soil, in the rocks of watershed-gully 
landscape – 66–76 mg/kg of rock, in the soils – 139–212 mg/kg soil. 

The vanadium content in chernozems ordinary varies in the range of  
141–212 mg/kg. The vanadium content in the city soils was not determined. 

6.11 Titanium (Latin Titanium, Ti). The distribution of titanium in nature, its physical 
and chemical properties, biological role, obtaining and use, content in soils and soil-forming 
rocks of Dnepropetrovsk region is presented. 

In the chernozems of Dnipropetrovsk region titanium varies in the range of titanium 
(9–20)×103 mg/kg. The amount of titanium in the soddy-upland arena soils varies in the range 
of (1,8–3,9)×103 mg/kg; meadow-forest soils of the central floodplain – (13,5–14,8)×103 
mg/kg. In saline soils of floodplains titanium concentration reaches 26,5×103 mg/kg. 

 
Section 7. Trace elements in the soils of Dnipropetrovsk city. The section provides 

a qualitative assessment of the impact of natural and anthropogenic factors on the 
concentration and distribution of metals (microelements) in the soil cover of the 
Dnipropetrovsk region. 

Content and distribution of metals in the soils of the region depends on the physico-
chemical properties of the analyzed elements and their relationships with each other and 
macroelements in the soil, soil formation parameters, properties of soil, natural conditions and 
technogenesis. 
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