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 У статті оцінено екологічний стан ґру-

нтів в районі Львівського сміттєзвалища з 

використанням картографічних матеріалів 

та ГІС за результатами досліджень вало-

вих, кислото-розчинних та рухомих форм 

важких металів. 

 

Вступ. Проведено оцінювання еко-

логічного стану ґрунтів в районі  Львів-

ського сміттєзвалища з використанням 

ГІС за результатами досліджень валових, 

кислоторозчинних, водорозчинних та 

рухомих форм важких металів.  

На сьогодні програмне забеспечення 

ГІС представлено багатьма програмами, 

серед яких найбільш відомі ArcGIS та·   

MapInfo.  

Для оцінювання екологічного стану 

ґрунтів використано MapInfo. MapInfo 

[1]  має чималий модуль ділової графіки, 

що дозволяє створювати на основі наяв-

них в шарах карти інформації різномані-

тні графіки (площадкові, стовпчасті, лі- 

нійні, точкові, бульбашкові, кругові діа-

грами, тривимірні графіки, колонки, гіс-

тограми і поверхні). 

Візуалізуючи дані у виді певної про-

сторової статистики, картографічного 

зображення, можна домогтися більшої 

наочності і розуміння екологічного ста-

ну об’єктів навколишнього природного 

середовища, зокрема ґрунтів [2, 3].  

Для оцінювання ступеня забруднення 

ґрунтів використано точку початкового 

відліку – значення фонового вмісту 

елементів.  

Фонову пробу ґрунту відібрано у с. 

Малі Грибовичі (рис. 1), вище сміттєзва-

лища, яка виключає безпосередній його 

вплив, що експериментально також до-

ведено.  

Дослідження  валових, кислотороз-

чинних та рухомих форм важких металів 

проведено [4] у пробах, які відібрано на 

різних глибинах  від 0,8 м до 6,9 м. Ви-

значено  коефіцієнт забруднення (Kz) 

ґрунтів різних форм важких металів [5]. 

Так, максимальні концентрації кис-

лото-розчинних форм Cu, Zn, Cd, Pb, Co 

зафіксовано у свердловині №4 на глиби-

ні 1,1 м, що знаходиться нижче за рельє-

фом від сміттєзвалища та збірників інфі-

льтратних стоків (рис. 1). Kz коливається 

від 3,43 (Cu) до 5,71 (Cd).  

Екологічний стан ґрунтів за вмістом 

кислото-розчинних форм важких металів 

є кризовим. 

 

 
 

Р и с.  1.  Оцінювання екологічного стану ґрунтів за кислото-розчинними формами важких металів 
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Коефіцієнт забруднення рухомих 

форм Cu, Zn, Cd, Pb > 1 в 13 з 16 дослі-

джених проб ґрунтів. Максимальні пере-

вищення відносно фонових концентра-

цій рухомих форм важких металів Cu, 

Zn, Cd, Pb, Ni, Co (рис. 2) встановлено у 

свердловині №4. У цій же свердловині 

встановлено перевищення валових форм 

Cu, Cd, Pb, Ni (рис. 3).  

Kz рухомих форм важких металів 

знаходиться у діапазоні від 2,31 (Ni) до 

11,33 (Cu).  

Kz валових форм Cu, Cd, Pb, Ni – у 

межах від 1,64 (Ni) до 5,74 (Cu).  

Екологічний стан ґрунтів за рухоми-

ми формами важких металів Cd, Pb, Ni, 

Co є кризовим, а Cu, Zn – катастрофіч-

ним. Щодо валових форм важких мета-

лів Cu, Cd, Pb, Ni в районі впливу сміт-

тєзвалища, то екологічний стан ґрунтів 

також є кризовим. 

Досліджені метали відносяться до І 

та ІІ класів небезпеки та становлять за-

грозу для довкілля [6]. 

 

 
 

Р и с.  2.  Оцінювання екологічного стану ґрунтів за рухомими формами важких металів 

 

 

 

 

Р и с.  3.  Оцінювання екологічного стану ґрунтів за валовими формами важких металів 

 



 

 Дослідивши кислото-розчинні, рухомі 

та валові форми мангану в ґрунтах в ра-

йоні Львівського сміттєзвалища, найбі-

льші концентрації встановлено вище за 

рельєфом від сміттєзвалища, на глибині 

6,9 м, у свердловині №1 (рис. 4). Пере-

вищення фонових концентрацій склада-

ють від 8,04 до 99,75 разів. Розміщення 

даної свердловини унеможливлює пот-

рапляння забруднювальних речовин з 

сміттєзвалища, тому ймовірно такі висо-

кі концентрації  мангану свідчать про 

його природне походження. 

 

 
 

Р и с.  4.  Оцінювання екологічного стану ґрунтів за вмістом Mn 

 

Незначні перевищення фонових кон-

центрацій кислото-розчинних та валових 

форм заліза зафіксовано у пробі, відіб-

раній значно вище за рельєфом від дію-

чого міського сміттєзвалища у селі Зби-

ранка (св. №37) на глибині 0,9 м. Коефі-

цієнт забруднення валових форм заліза 

складає 4,64, а кислоторозчинних – 3,18. 

Оскільки фонові концентрації заліза у 

кларках можуть сягати 35000 мг/кг, то 

встановлені концентрації не виходять за 

ці межі. 

 

 
 

Р и с.  5.  Оцінювання екологічного стану ґрунтів за вмістом Fe 



 

 

Висновок. Використовуючи MapIn-

fo, проведено оцінювання стану ґрунтів 

в районі Львівського сміттєзвалища. Ві-

зуально зображено забруднення за ре-

зультатами досліджень валових, кисло-

то-розчинних та рухомих форм важких 

металів. 

Перевищення фонових концентрацій 

валових, кислото-розчинних та рухомих 

форм Mn складають від 8,04 до 99,75 

разів [7, 8]. Такі значні концентрації 

ймовірно свідчать про їх природне похо-

дження. 

Оскільки фонові концентрації Fe у 

кларках можуть сягати 35000 мг/кг, то 

встановлені концентрації не виходять за 

ці межі. 

Встановлено,  що  екологічний стан 

ґрунтів за рухомими формами важких 

металів Cd, Pb, Ni, Co є кризовим, а Cu, 

Zn – катастрофічним.  

Екологічний стан ґрунтів за валови-

ми формами Cu, Cd, Pb, Ni та кислото-

розчинними формами Cu, Zn, Cd, Pb, Co 

є також кризовим [7, 8]. 

Максимальні концентрації зафіксо-

вано нижче за рельєфом від сміттєзва-

лища, близько збірників інфільтратних 

стоків [7, 8, 9]. 

Отже, можна зробити висновок, що в 

районі діючого сміттєзвалища міста 

Львова екологічний стан ґрунтів щодо їх 

забруднення всіма досліджуваними фор-

мами важких металів, що відносяться до 

першого та другого класів небезпеки, є 

кризовим, а рухомими формами Cu, Zn – 

катастрофічним, що візуально відобра-

жено за допомогою ГІС – MapInfo.   
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