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The main scientific investigations belonged to the history of technogenical dumps 
of the Pre-Carpathians Sulphuric basin research are considered. With the purpose 
of restoration of the human-changed territories suitable for the economic use or 
recreation, the importance of their investigations is shown. 
 

Гірничодобувна промисловість на сьогодні займає одне з провідних 
місць в інфраструктурі економіки нашої країни. Поряд з цим, діяльність гір-
ничодобувних підприємств є визначальним фактором техногенезу, який істо-
тно ускладнює екологічну ситуацію на локальних територіях за рахунок змі-
ни форм рельєфу, гідрологічного та біогеохімічного режимів територій, що 
спричинене нагромадженням на денній поверхні значної кількості відходів 
виробництва. Це породжує різні за виміром екологічні проблеми, пов’язані, 
перш за все, із забрудненням природних компонентів довкілля − ґрунтів, вод, 
рослинного покриву, а відтак і погіршення показників стану здоров’я місце-
вого населення. 

Одним із промислових басейнів, що зазнали інтенсивної експлуатації, є 
Передкарпатський сірконосний басейн. Сировинною базою для добування 
самородної сірки в Передкарпатті є Роздільське, Подорожненське, Язівське та 
Немирівське, а також Любеньське, Загайпільське та Шевченківське родовища 
[12]. Основними об’єктами в межах сірконосного басейну, для яких викону-
валися гірничодобувні роботи, були Роздільське та Яворівське державні гір-
ничо-хімічні підприємства (ДГХП) „Сірка”. 

Сірку було знайдено в 1950 р. поблизу с. Розділ (Миколаївський р-н 
Львівської обл.), що поклало початок планомірному вивченню Передкарпат-
ського сірконосного басейну. Освоєння Роздільського родовища розпочато в 
1956 р. На базі Роздільського ДГХП „Сірка” у 1972 р. побудований Подоро-
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жненський кар’єр. В 1954−1958 рр. було детально розвідане Язівське родо-
вище, яке підпорядковувалося Яворівському ДГХП „Сірка” [13]. 

До початку 70-х рр. минулого століття розробка родовищ самородної 
сірки здійснювалася методом відкритих гірничих робіт. У процесі видобутку 
сірки таким методом, на території Роздільського та, частково, Подорожнен-
ського родовищ відбулися значні антропогенні зміни: була фактично знищена 
уся деревна та трав’яна рослинність, родючий шар ґрунту був захоронений на 
днищах відвалів чи змішаний в процесі гідромеханізації з четвертинними су-
глинками та супісками і складований у гідровідвалах. В останні роки техно-
логія відкритих розробок є більш досконалішою, а формування відвалів здій-
снювалося за схемою: глини – четвертинні відклади – родючий шар ґрунту 
[12]. 

Подальші геологічні дослідження показали, що в більшості родовищ сі-
рка залягає на глибині 100 -150 м, тому її видобуток кар’єрним методом не-
можливий. Метод підземної виплавки сірки (ПВС) виявився ефективнішим 
для відпрацювання таких родовищ. Уперше цей метод застосували в 1969 р. 
на Язівському родовищі. Надалі ПВС впровадили ще на двох родовищах – 
Немирівському та Загайпільському [13].  

Не зважаючи на те, що метод ПВС є економічно вигіднішим, ніж від-
криті розробки, він також має ряд недоліків, які знижують ефективність ре-
культивації девастованих земель. Формування карстових пустот на місці по-
кладів сірки, в які фільтруються річкові та поверхневі води, призводить, зок-
рема, до виносу поживних елементів і гумусових речовини із родючого шару 
ґрунту [12]. Найбільшу небезпеку для довкілля становлять намивні техноґру-
нти сірчаних розробок, які є непридатними для заселення більшістю видів 
біоти, тому їх освоєння можливе лише після проведення особливого типу ре-
культивації [3]. 

З огляду на низьку рентабельність видобутку, роботи на родовищах сір-
ки Передкарпаття наприкінці 90-х рр. минулого століття практично припини-
ли [14], а з 2003 р. розпорядженнями Кабінету Міністрів України [16, 17] бу-
ли затверджені проекти рекультивації порушених гірничими роботами земель 
у межах Яворівського та Роздільського ДГХП „Сірка”. З 2002 р. за проектом 
Інституту гірничо-хімічної промисловості проводиться ліквідація Роздільсь-
кого, Яворівського та Подорожненського сірчаних кар’єрів і проектування 
рекреаційних зон „Яворів”, „Подорожне” та „Розділ” [4, 5]. 

У зоні впливу сірчанорудних підприємств сформувалися техногенні 
ландшафти, що належать до числа найбільших природно-техногенних ком-
плексів, особливістю яких є складність щодо господарського використання на 
сучасному посттехногенному етапі їх розвитку. Такий стан техногенних еко-
систем привернув значну увагу науковців, головною метою досліджень яких 
є встановлення закономірностей відновлення ґрунтового покриву і рослинно-
сті на територіях різних елементів техногенного ландшафту та їх придатності 
для господарського використання чи рекреації. 

З часу розвідування першого родовища і до сьогодні геохімічні та біо-
лого-екологічні особливості Передкарпатського сірчаного басейну вивчали 
науковці та співробітники різних установ: філіалу московського інституту 
„Госгорхимпроект” (зараз – Інститут гірничо-хімічної промисловості) Інсти-
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туту екології Карпат НАН України, Національного лісотехнічного універси-
тету України, Львівського національного університету ім. І.Франка тощо. 

Протягом 70-80-х рр. минулого століття в межах сірчаного басейну 
проводили дослідження фізико-хімічних властивостей надрудних порід, аг-
роекологічні особливості рекультивації [12], вивчали перебіг сукцесійних 
змін автотрофного компоненту екосистем [1]. Встановлено, що різноманіт-
ність техногенних ландшафтів, яка спричинена застосуванням різних техно-
логій видобутку сірки, створює відмінні умови самовідновлення антропоген-
но-змінених територій і вимагає різних підходів до рекультивації порушених 
земель. 

Другий етап досліджень, який розпочався після припинення гірничодо-
бувних робіт (1990-1992 рр.) і триває дотепер, стосується посттехногенного 
періоду розвитку відвалів. На цих територіях проводили вивчення еколого-
геохімічних наслідків забруднення навколишнього середовища сполуками 
сірки [2], формування ґрунтового покриву на території Яворівського та Роз-
дільського ДГХП „Сірка” [8, 10,11], сукцесійних змін рослинного покриву 
[9], агроекологічних особливостей техногенних ґрунтосумішей, флористич-
ної, просторової та екологічної структури рослинних угруповань девастова-
них ландшафтів [6], ступеня заселення грибним міцелієм [3, 20] і колонізації 
мохоподібними [15], структури комплексів ґрунтової мезофауни [21] тощо. 

Одним із питань, які стосуються регенерації техногенних відвалів і фо-
рмування продуктивних екосистем, є встановлення ролі екологічних факторів 
у процесі як природного, так і штучного відновлення ґрунтового покриву. 
Велике значення у цьому процесі має спонтанне відновлення рослинного по-
криву. На думку І. Рабик, на ранніх стадіях самозаростання провідна роль 
належить бріофітам, а на пізніших – збільшується роль судинних рослин [15]. 

Було встановлено, що стадії формування посттехногенних ґрунтів коре-
люють із етапами первинної сингенетичної сукцесії рослинного покриву [9]. 
Оскільки для відвалів, що самозаростають, виділяють чотири основних стадії 
сукцесії фітоценозів (піонерна або ініціальна, проста, складна і замкнута), то 
їм повинні відповідати конкретні фази ґрунтоутворення. Отримано перелік 
екосистем, поширених у межах техногенних ландшафтів: 1) піонерне (ініціа-
льне) рослинне угруповання на ембріоземі ініціальному; 2) просте рослинне 
угруповання (кореневищна стадія сукцесії) на ембріоземі органо-
акумулятивному; 3) складне рослинне угруповання ( перехідна стадія від ко-
реневищної до дернової стадії сукцесії) на ембріоземі дерновому; 4) замкну-
тий фітоценоз (дернова стадія сукцесії) на ембріоземі гумусово-
акумулятивному [8,10]. 

Запропоновано ряд меліоративних заходів – агротехнічних і фітомеліо-
ративних, кінцевою метою яких є формування рослинного угруповання суб-
клімаксового характеру – у лісостеповій зоні деревно-чагарникових і лучно-
степових типів [6]. Розроблена схема системної рекультивації породних від-
валів є основою для практичного озеленення техногенних територій та під-
вищення родючості земель [18]. 

Ґрунтово-зоологічні дослідження територій сірчаних відвалів розпочаті 
у 2003 р. Цілковито знищені сірчанорудним виробництвом, в процесі віднов-
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лювальної сукцесії угруповання ґрунтових безхребетних самостійно форму-
ються із представників аборигенної фауни і налічують понад 60 видів [21]. 

Біотичний компонент ґрунту є важливою його складовою, що забезпе-
чує проходження біохімічних процесів, впливаючи на формування ґрунту в 
цілому. Особлива роль у цих процесах належить міцеліальним грибам і мік-
роорганізмам. Виявлено домінування активності гіфоміцетів над мікробними 
угрупованнями, що засвідчує поступове відновлення динамічної рівноваги в 
екосистемі, яка прямує до такого стану, коли маса міцелію перевищує бакте-
ріальну масу [20]. 

Діяльність грунтових мікро- та мікоугруповань сприяє підвищенню фе-
рментативної активності ґрунтів [7]. Зокрема, встановлено, що у свіжовідси-
паних відвалах пухких, розсипчастих гірських порід Нікопольського марган-
цеворудного басейну ферменти відсутні; активність ферментів на рівні їхньо-
го пулу проявляється лише через 15-20 років [19] ). 

Показники біотичної активності ґрунту широко використовуються під 
час вивчення процесів природного відновлення ґрунтового покриву та різних 
форм рекультиваційної сукцесії на відвалах різного походження. Однак, не 
зважаючи на зрослий інтерес до цієї проблеми, особливості прояву біотичної 
активності ґрунтів та впливу на неї типів і стадій відновних сукцесій на сір-
чаних відвалах, питання біодіагностики ґрунтотвірних процесів у ході різних 
форм рекультиваційної сукцесії на техногенних субстратах колишніх сірко-
добувних підприємств, а також встановлення особливостей формування біо-
тичного потенціалу ґрунтів в екосистемах сукцесійних рядів ще потребують 
з’ясування. 

Важливість встановлення зв’язку між рівнем біотичної активності ґрун-
тів і видовою та ценотичною різноманітністю фіто- й зообіоти та розробки 
практичних рекомендацій щодо прогнозної оцінки часового перебігу різних 
стадій відновних сукцесій визначає актуальність досліджень такого плану. 

Таким чином, як показали тривалі дослідження, у межах відвалів сірко-
добувних родовищ Передкарпаття за рахунок перебігу первинної екологічної 
сукцесії та пов’язаного з нею процесу формування ґрунту, відбувається по-
ступове відновлення порушених територій, які все ще потребують детального 
вивчення, контролю та оптимізації. 
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