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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Тверді побутові від-

ходи (ТПВ) характеризуються виключною розосе-
редженістю і перебувають у центрі уваги суспільст-
ва. Кількість ТПВ із кожним роком збільшується, а 
їх компонентний склад оновлюється. Сьогодні в 
світі в середньому захоронюється близько 80 % 
об’ємів твердих побутових відходів [1]. За даними 
Міністерства регіонального розвитку, будівництва 
та житлово-комунального господарства в Україні у 
2012 р. обсяги вивезення ТПВ склали близько 59 
млн м3, або 13,2 млн т. Основна маса з них складу-
ється на полігонах ТПВ і лише незначна частина – 
близько 1 % – переробляється. 

Місцезнаходження, облаштування та умови екс-
плуатації більшості місць зберігання відходів в 

Україні не відповідають нормативним вимогам, що 
підвищує екологічну небезпеку цих об'єктів [2]. 
Тому некоректним є називати ці місця «полігонами 
ТПВ», оскільки полігони – високоінженерні спору-
ди обладнані протифільтраційним екраном, систе-
мою збору біогазу та системою збору і відводу дре-
нажних вод. Більш прийнятною назвою таких місць, 
яка відповідає дійсному стану речей – звалища ТПВ. 
Як правило, такі звалища розташовані на сьогодні-
шній день вже в межах міської межі і займають 
значні (до декількох десятків гектарів) площі в про-
сторовому відношенні. Оскільки звалища ТПВ об-
лаштовані без виконання сучасних інженерно-
екологічних вимог, вони є потенційно небезпечними 
як для навколишнього природного середовища, так і 
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для здоров'я людей. Вирішення проблеми самого 
існування старих звалищ безпосередньо залежить 
від місця розташування об'єкту, його загального 
екологічного стану та ступеня впливу на природні 
системи, прямого або опосередкованого впливу на 
здоров'я і спосіб життя населення, перспективності 
для вторинної переробки [3]. Будь-яке звалище зав-
жди є джерелом забруднювачів, здатних негативно 
впливати на довкілля [4]. 

Зі збільшенням терміну експлуатації звалища не-
гативний вплив на прилеглу територію зростає. Як 
показали дослідження, на звалищах ТПВ фіксується 
значна частина різноманітних органічних і неорга-
нічних сполук, емісія яких в атмосферу перевищує 
допустимі норми. В атмосферному повітрі на тери-
торії звалищ в зоні складування свіжих відходів 
знайдені високі концентрації аміаку – до 1,19 мг/м3, 
що становить 30 ГДК для населених пунктів. На 
сміттєзвалищах мають місце осередки тління або 
активного горіння. Аналіз повітря в зоні тління зва-
лищ показує вміст таких токсичних компонентів: 
метану, оксиду вуглецю (до 2 ГДК), аміаку (11 
ГДК), фенантрену, антрацену. У разі загоряння ТПВ 
концентрації токсичних компонентів зростають у 
десятки і сотні разів, одночасно в повітря виділяєть-
ся значно більший спектр токсичних і вибухонебез-
печних газів. Зокрема, в повітрі в зоні горіння зва-
лища зафіксовано: оксид вуглецю (49–150 ГДК), 
оксид сірки (40–200 ГДК), оксид азоту (до 50 ГДК), 
метан, аміак (9 ГДК), бензол (42 ГДК), флуорен, 
фенантрен, антрацен, етан, етилен, пропан, пропі-
лен, н-бутан [5]. 

Звалище ТПВ і місті Житомирі є одним із типо-
вих українських звалищ, які зазвичай експлуатують-
ся з мінімальним виконанням природоохоронних 
заходів. Усі побутові відходи міста Житомира без 
попереднього сортування захоронюються на зва-
лищі, яке стало джерелом інтенсивного забруднення 
атмосфери, підземних вод, а загалом – загрозою 
епідемічного стану. Міське звалище із захоронення 
твердих побутових відходів експлуатується з 1957 
року, його загальна площа становить 21,6 га (згідно 
державного акту на виділення земельної ділянки 
загальний розмір – 21,5670 га); площа ділянки скла-
дування – 18,7 га. Наближеність до найближчого 
населеного пункту – 0,514 км. Це один із найбіль-
ших діючих смітників в Україні та Європі.  

Для загальної оцінки якісного екологічного ста-
ну звалища, зокрема загального стану атмосферного 
повітря необхідний підбір методу для визначення 
забруднення атмосферного повітря в зоні впливу 
полігона ТПВ. 

Останнім часом для інтегральної оцінки стану 
навколишнього середовища все частіше застосову-
ються біологічні методи, це обумовлено здатністю 
біоіндикаторів всебічно характеризувати всю різно-
манітність полютантів [6, 7]. Залежно від лісорос-
линних умов та ступеня забруднення як біоіндика-
тори використовують різноманітні компоненти фі-
тоценозу: від голок і листя деревинних рослин, ку-
щів, судинних рослин до мохів і лишайників. Чут-

ливість лишайників до атмосферного забруднення 
відмічена дуже давно. Причина їх підвищеної враз-
ливості – в анатомічних, морфо-фізіологічних особ-
ливостях симбіонту. Лишайникам властива велика 
тривалість життя, відсутність органів газо- та водо-
обміну і, як наслідок, мала здатність до саморегуля-
ції із-за відсутності захисних бар’єрів і великої за-
лежності від фізико-хімічних властивостей середо-
вища. До позитивних якостей стосовно оцінки сту-
пеню забруднення, окрім перелічених відносять: 
швидкість діагностики й її мала вартість; у зв’язку з 
їх великою розповсюдженістю – можливість охоп-
лення великих територій; інтегральна оцінка резуль-
тату багаторічної дії антропогенного забруднення [8]. 

Основні аспекти, які сприяли вибору лишайників 
як біоіндикаторів для оцінки забруднення атмосфе-
рного повітря в зоні впливу звалища ТПВ м. Жито-
мира: поширення у районі дослідження, невибагли-
вість до умов зростання і висока чутливість до забру-
днень атмосферного повітря. Загальні зміни структу-
ри лишайникових співтовариств під впливом забруд-
нення виявляються в зменшенні числа чутливих видів 
і збільшенні токситолерантних видів [9, 10]. Методи 
оцінки забрудненості атмосфери щодо частоти поши-
рення лишайників засновані на таких закономірностях: 

– чим сильніше забруднене повітря, тим менше 
зустрічаються в ньому видів лишайників, тим мен-
шу площу покривають вони на стовбурах дерев та 
інших субстратах і тим нижче їх життєздатність; 

– у випадку підвищення ступеня забрудненості 
повітря першими зникають кущисті лишайники, за 
ними – листові і останніми – накипні. 

На підставі цих закономірностей можна кількіс-
но оцінити чистоту повітря в конкретному місці. 

Мета роботи – дослідження можливості застосу-
вання методу ліхеоіндикації для визначення рівня 
забруднення атмосферного повітря в зоні впливу зва-
лища твердих побутових відходів міста Житомира.  

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Для 
узагальнення інформації про чутливість видів до 
полютантів і вибору методу дослідження було здій-
снено аналіз джерел інформації [11–19] та обрано 
оптимальний (з точки зору поставленої мети дослі-
дження) – визначення забрудненості атмосферного 
повітря на основі оцінки проективного покриття 
стовбуру, якій дозволив перенести дослідження з 
описової площини до математичної основи. 

У дослідженнях аналізувалась частота поширен-
ня таких типів лишайників: 

– накипні – Графіс (лат. Graphis scripta (L.) Асh.) 
та Ксанторія (лат. Xanthoria elegans); 

– листуваті – Гіпогімнія (лат. Hypogymnia) та 
Пармелія (лат. Parmelia) 

– кущисті Кладонія (лат. Cladonia) та Уснея (лат. 
Usnea). 

На обраних ділянках (№№ 1–11), які було за-
тверджено відповідно до поставленої мети та за-
вдань для визначення рівня техногенного наванта-
ження в зоні впливу звалища ТПВ. Ділянки було 
поділено на групи за різною віддаленістю (1000, 
900, 800, 700, 600, 500, 400, 300, 200 і 100 м від гра-
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ниці звалища. Обстежували всі види добре освітле-
них, окремо зростаючих дерев листяних порід. Ли-
шайники описували на висотi 1,5–2,0 м вiд поверхнi 
ґрунту, а також при основі дерев (форофiтiв) із родiв 
тополя, клен, верба, ясен, береза та інші. Всього об-
стежували 10 старих, але здорових дерев, що ростуть 
окремо. Для дослідження було обрано листопад мі-
сяць. Користуючись методикою зонування чистоти 
повітря за лишайниками та бальною шкалою проек-
тивного покриття стовбура дерева, визначався рівень 
забрудненості повітря для кожної ділянки [19].  

У ході дослідження підраховували ступінь пок-
риття стовбура дерева лишайниками, визначали 
середнє відсоткове значення кожного виду лишай-
ників (для здійснення більш глибокого та детально-
го аналізу), загальний відсоток покриття стовбура 
дерева, виявляли домінуючий вид та його кількість, 
знаходили середнє відсоткове значення кожного 
виду лишайників та загальний відсоток покриття 
стовбура дерева.  

На основі отриманих даних визначали зону за 
п’ятибальною шкалою проективного покриття стов-
бура дерева (табл. 1).  

Таблиця 1 – Оцінка частоти поширення та ступеня 
покриття лишайників за п’ятибальною шкалою 

 
Частота поширення Ступінь покриття Бали 

Дуже 
рідко 

< 5 % Дуже 
низька 

< 5% 1 

Рідко 5–20 % Низька 5–20 % 2 
Рідко 20–40 % Середня 20–40 % 3 
Часто 40–60 % Висока 40–60 % 4 
Дуже 
часто 

60–100 % Дуже 
висока 

60–100 % 5 

 
Після обробки всіх даних, досліджувані ділянки 

розподілили за п’ятибальною шкалою проективного 
покриття стовбура дерева та за ступенем забруднен-
ня атмосферного повітря (табл. 2). 

Таблиця 2 – Ступінь забрудненості повітря м. Житомира в зоні впливу звалища ТПВ  
за проективним покриттям стовбура дерева лишайниками 

Оскільки лишайники є надзвичайно чутливими, 
вони постійно зазнають негативного впливу, що підт-
верджується їх зменшенням на дослідних ділянках.  

Виходячи з отриманих даних, чистою ділянкою є 
лише контрольна ділянка (яку було закладено в 
селітебній зоні).  

З метою обробки отриманих результатів для оці-
нки залежності загального ступеня покриття стовбу-
ра дерева лишайниками від відстані від межі звали-

ща було обрано метод регресійного аналізу  дані 
експериментів апроксимувались лінійною регресією.  

Вид отриманої залежності представлений на рис. 1. 
Рівняння регресії має вигляд: 

12068,0  LF , (1) 
де F – загальний ступінь покриття стовбура дерева 
лишайниками, %; L – відстань від межі звалища, м. 

Зона забруднення залежно  
від ступеня покриття стовбура дерева 

лишайниками та на основі аналізу стану 
покриву лишайників 

Оцінка ступеню 
покриття за 

п’ятибальною  
шкалою 

 
№ дослідної 

ділянки 
 

 
Відстань від 

межі зва-
лища, м 

Загальний  
ступінь покрит-

тя стовбура 
дерева лишай-

никами, % 
Наявні всі види лишайників, Графіс 
(Graphis scripta (L.) Асh.) Ксанторія 
(Xanthoria elegans) Гіпогімнія 
(Hypogymnia) Пармелія (Parmelia) Кладо-
нія (Cladonia) Уснея (Usnea) 

Чисте повітря 
5 Контрольна 

ділянка 
– 83,0 

Наявні всі види лишайників, зменшення 
кількості кущистих 
 Графіс (Graphis scripta (L.) Асh.)  
Ксанторія (Xanthoria elegans)  
Гіпогімнія (Hypogymnia)  
Пармелія (Parmelia)  
Кладонія (Cladonia) 

Відносно чисте повітря 
5 Ділянка № 1 1000 76,4 
5 Ділянка № 2 900 73,4 
5 Ділянка № 3 800 69,9 

Графіс (Graphis scripta (L.) Асh.)  
Ксанторія (Xanthoria elegans)  
Гіпогімнія (Hypogymnia) 

Забруднене повітря 
4 Ділянка № 4 700 59,8 
4 Ділянка № 5 600 55,9 
4 Ділянка № 6 500 50,0 

Графіс (Graphis scripta (L.) Асh.)  
Ксанторія (Xanthoria elegans) 

Сильно забруднене повітря 
3 Ділянка № 7 400 35,4 
3 Ділянка № 8 300 25,2 
3 Ділянка № 9 200 20,5 

Графіс (Graphis scripta (L.) Асh.) 
Надто сильно забруднене повітря   

2 Ділянка № 10 100 19,5 
2 Ділянка № 11 межа звалища 18,2 
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Рисунок 1 – Залежність загального ступеня покриття 

стовбура дерева лишайниками (F, %) від відстані  
до межі звалища (L, м) 

Регресійна статистика показала, що коефіцієнт де-
термінації дорівнює 0,97, що дозволяє стверджувати 
про коректність побудованої лінійної залежності. 

ВИСНОВКИ. Виявлено залежність загального 
ступеню покриття стовбура дерева лишайниками від 
відстані до межі звалища. 

Проведено районування за забрудненістю повіт-
ря в зоні впливу звалища ТПВ міста Житомира, 
аналіз якого свідчить про чітку тенденцію щодо 
забруднення атмосферного повітря у наближенні до 
звалища ТПВ, що дозволило зробити висновок про 
можливість використання цього методу біоіндикації 
для дослідження стану атмосферного повітря в про-
цесі моніторингу звалищ ТПВ, якій є не лише еко-
логічно доцільним, а й більш оптимальним за варті-
сною ознакою, порівняно з існуючими інструмента-
льними методами.  

Аналіз результатів проведених досліджень підт-
вердив значущість отриманої оцінки впливу Жито-
мирського звалища ТПВ на навколишнє середовище 
та коректність використання методу ліхеоіндикації 
для оцінки впливу звалищ на довкілля. 

Матеріали цих та інших досліджень, які парале-
льно проводяться на об'єкті інженерно-екологічних 
вишукувань, лабораторних досліджень та розрахун-
ків мають подальше застосування для формування 
бази даних вивченості звалища, що дозволяє вироб-
ляти стратегію управління ним як об'єктом підви-
щеної екологічної небезпеки в загальній екологічній 
ситуації міста. 
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DETERMINING THE AIR POLLUTION LEVEL IN THE ZHYTOMYR LANDFILL INFLUENCE ZONE 
THROUGH LIHEO-INDICATION 

M. Korbut 
Zhytomyr State Technological University 
vul. Chernyakhovskogo, 103, Zhytomyr, 10005, Ukraine. E-mail: myanovskamb@rambler.ru 
M. Malovanyy 
National University "Lviv Polytechnic" 
vul. Stepan Bandera, 12, 79013, Ukraine. E-mail: mmal@polynet.lviv.ua 
Z. Melnyk 
Lviv State College of Food and Pharmaceutical Industry of National Universities of Food Technologies 
vul. I. Pulyuya, 42, Lviv, 79060, Ukraine. E-mail: ldkhp@lviv.farlep.net 
The paper presents the results of analysis of condition of municipal solid waste landfills in Ukraine. It was deter-

mined the effect of the landfills on the air pollution and represented characteristics of a solid waste landfill in Zhytomyr. 
The dependence of the overall degree of coverage of trees’ trunks with lichens on the distance to the boundaries of the 
landfill was set. Zoning of air pollution in the area of Zhytomyr landfill was conducted using the frequency distribution 
and degree of lichen coverage of trees. In the research the following types of lichens were used: Graphis scripta (L.) 
Ash., Xanthoria elegans, Hypogymnia, Parmelia, Cladonia, and Usnea. The resulting linear regression relationship 
between the general level of the lichen coverage of trees and distance to the landfill boundaries was obtained. The sur-
vey results confirmed the validity of using the liheo-indication method to assess the environmental impact of landfills. 

Key words: municipal solid waste, liheo-indication, lichens. 
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