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Рассмотрены механизмы формирования экологической опасности в асейсмичном регионе с интенсивным 
техногенным влиянием на литосферу и роль техногенных факторов в этом процессе. 
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The mechanism of forming of seismic constituent of ecological danger in an unseismic region with intensive 

technogenic influence on lithosphere and role of technogenic factors in him is described. 
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Вступ. Загально відомо, що землетруси є одними з найбільш руйнівних явищ на планеті. 

Їх небезпека полягає не тільки в загибелі людей під руїнами, а й в можливості виникнення 
аварій на екологічно небезпечних об’єктах. Традиційно землетруси розглядались як природні 
явища. Разом із тим у минулому столітті почали виникати землетруси, походження яких не 
було природним. Прикладом цього є землетрус 1967 року поблизу плотини Койна (Індія), 
який був викликаний заповненням водосховища, а також землетруси 1983 і 1984 років поб-
лизу заливу Кара-Багаз-Гол (Туркменістан) у районі інтенсивної розробки нафтових і газо-
вих родовищ [1]. Траплялися випадки, коли подібні явища відбувалися в районах, де раніше 
сейсмічні ефекти ніколи не спостерігалися. Як правило - це зони інтенсивного техногенного 
впливу на літосферу. Прикладом такого виду сейсмічності можуть бути землетруси на рід-
кометальних родовищах Ловозерського гірського масиву на Кольському півострові [2] (до-
ведено, що землетруси стали наслідком техногенної діяльності) або землетрус поблизу м. 
Кривий Ріг Дніпропетровської області. Причини виникнення останнього поки що не 
з’ясовані. Вказані землетруси є прямим проявом екологічної небезпеки, який раніше не був 
характерним для даних територій.  
Наведені обставини обумовлюють актуальність досліджень умов формування екологічної 

небезпеки під впливом землетрусів техногенного походження. 
Аналіз попередніх досліджень. Спостереження за землетрусами ведуться з давніх часів 

[3]. Такі історичні описи, які надійно свідчать про землетруси з середини 1 тис. до н.э., нада-
ні японськими літописцями. Значну увагу сейсмічності приділяли і античні вчені - Арісто-
тель і ін. Систематичні інструментальні спостереження почалися в другій половині 19-го 
століття. З того часу проведена значна кількість як теоретичних, так і експериментальних до-
сліджень, але накопичений досвід стосується вивчення тільки природних землетрусів. Поча-
ток систематичних наукових досліджень сейсмічних явищ неприродного походження припа-
дає на середину двадцятого століття. Здійснено розподіл землетрусів на природні і антропо-
генні, дослідження проводилися в рамках вивчення механізмів виникнення та встановлення 
параметрів сейсмохвиль, визваних діяльністю окремих техногенних об’єктів. 
Згодом сейсмічність стала розглядатися як чинник екологічної безпеки [1]. Було вдоско-

налено класифікацію землетрусів, у рамках якої введені природно-антропогенні землетруси, 
при яких коливання грунту відбуваються під дією природних сил, виникнення і прояви яких 
спровоковані техногенною діяльністю (після заповнення водою водосховищ або відпрацьо-
ваних скважин газових родовищ, гірничі удари в шахтах і кар’єрах і т.і.). На даний час доста-
тньо повно вивчені механізми виникнення певних видів землетрусів [4-6], крім техногенних, 
сесмічність ідентифікована як складова екологічної безпеки, закладені основи управління те-

mailto:ekol@politech.poltava.ua


ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА 2/2008(2) 
 

32 

хногенною безпекою урбосистем в умовах локального сейсмічного навантаження [1] і оцінки 
сейсмічного ризику [7].  
Подальшого вивчення потребують аспекти, що пов’язані з формуванням сейсмічної скла-

дової екологічної небезпеки регіонів в умовах взаємодії природно-антропогенних і техноген-
них чинників різного генезису. 
Мета роботи. Встановлення механізму формування сейсмічної складової екологічної не-

безпеки в зоні зі значним техногенним впливом на літосферу. 
Матеріал і результати досліджень. Достатньо неординарною подією з точки зору мети 

наших досліджень можна вважати землетрус поблизу м. Кривий Ріг Дніпропетровської обла-
сті 25 грудня 2007 року. За даними Геофізичної служби  Російської Академії наук у м. Об-
нінську землетрус стався о 4 годині 9 хвилин 36 секунд за Грінвічським часом (6 годин 9 
хвилин 36 секунд за Київським часом); координати епіцентру 48о06' пн.ш. і 33о57' с.д., його 
глибина 33 кілометри від земної поверхні, магнітуда 3,95. Така інформація розміщена на сай-
ті [8]. Місцевість із указаними координатами знаходиться на відстані близько 25 км у північ-
но-східному напрямку від м. Кривий Ріг, яке є центром інтенсивного техногенного наванта-
ження (розвинена гірничодобувна промисловість). Дещо відрізняються дані українських спо-
стерігачів. Головний центр контролю Національного космічного агентства України і сейсмі-
чна станція Криму зафіксували поштовхи силою 4 бали у 23 км на південь від Кривого Рогу 
[9]. Дія сейсмохвиль була максимально відчутна жителями Тернівського і Жовтоводського 
районів Дніпропетровської області, які розташовані відповідно на схід і північ від м. Кривй 
Ріг. На жаль більш детальна інформація від українських спостерігачів відсутня, тому проко-
ментувати розбіжність відносно визначення місця знаходження епіцентру землетрусу немо-
жливо.  
Подібних вищеописаному за характером прояву екологічної небезпеки землетрусів, на 

Земній кулі кожен день реєструється десятки. Як правило вони не спричиняють людських 
жертв і значних руйнувань. Не зареєстровано таких фактів і під Кривим Рогом. Але, не зва-
жаючи на відсутність тяжких наслідків, цю подію слід віднести до категорії надзвичайних. 
На нашу думку, її надзвичайність, насамперед, полягає у тому, що ця територія вважаєть-

ся асейсмічною. Всі раніше зареєстровані природні коливання ґрунту у даній місцевості ви-
кликані сейсмохвилями, що розповсюджувались по території України від землетрусів, які ві-
дбувались у Кримському та Карпатському сейсмоактивних регіонах і зоні Вранча. 
Щодо причин виникнення Криворіжського землетрусу, то вченими Київського інституту 

геофізики (КІГ) висуваються декілька версії [10]. Перша – промисловий вибух на одному з 
гірничодобувних підприємств м. Кривий Ріг (техногенний землетрус). Друга – обвали у пі-
дземних пустотах, що залишились після видобутку залізної руди (природно-антропогенний 
землетрус). Третя – природний землетрус, оскільки дана територія розташована на межі мо-
гутнього сейсмоактивного поясу, центр якого знаходиться в Туреччині. Дослідження поки 
що не завершені, але науковцями КІГ висловлено припущення, що сейсмічні поштовхи в цій 
місцевості можуть повторитися і мати серйозні наслідки. 
За даними [11] територія Криворіжської магнітної аномалії  (КМА) належить до зони роз-

ривних порушень, через яку проходить два крупних неотектонічних розломи південно-
західної окраїни Східно-Європейської плити та зона мантійних розломів. Упродовж 120 км у 
районі таких розломів розташовані потужні залізорудні кар’єри. Руйнування гірських маси-
вів на них здійснюється за допомогою вибухів. Але, на нашу думку, прямою причиною ви-
никнення зареєстрованих коливань не можуть бути технологічні вибухи, оскільки вони не 
проводяться в нічний час. Додатковим підтвердженням цієї гіпотези є глибина гіпоцентру 
землетрусу, яка становить 33 км. При вибуху вона не перевищувала б глибини кар’єру, тобто 
200-250 м.  
Можливість виникнення суто природного землетрусу теоретично не виключена, але ма-

лоймовірна через природну асейсмічність території. Згідно інформації Геофізичної служби  
Російської Академії наук (м. Обнінськ) [8] і Геологічної служби США [12] ніяких землетру-
сів у найближчих сейсмоактивних зонах на цей час не зареєстровано. 
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На нашу думку, землетрус поблизу Кривого Рогу можна класифікувати як природно-
антропогенний. Але в даному випадку обвали в підземних пустотах не є його головною при-
чиною, а можуть бути додатковим првокуючим і підсилюючим чинником. Про це свідчить 
глибина гіпоцентру, відсутність надглибоких шахт у даній місцевості, а також провалів на 
земній  поврхні, які повинні були б утворитися під час обвалу, здатного спричинити такий 
землетрус. Даний регіон за інформацією [5] характеризується як зона з наявністю механічних 
напруг гірських порід із величиною напруження стискання 17 МПа у вертикальній площині і 
15 МПа - у горизонтальній. Регулярні технологічні вибухи на кар’єрах потужністю в декілька 
сот тон тротилового еквіваленту створюють додаткові механічні напруги в природно напру-
женому геологічному середовищі. Неотектонічні розломи є ідеальним місцем для розрядки 
таких напруг, тобто для виникнення різновиду природно-антропогенних землетрусів, який 
ми пропонуємо називати розрядним. Така розрядка може відбуватися одним потужним зем-
летрусом або серією слабких, магнітуда яких не перевищує розрахункової природної сейсмі-
чності для даного регіону згідно карт загального сейсмічного районування (ЗСР) територій. 
КМА розташована у зоні 5-ти бальної сейсмічності згідно карт сейсмічного районування 
ЗСР-2004 і ЗСР-97. Сила зареєстрованого землетрусу становила 3,95 бала. Вказані обставини 
підтверджують вірогідність повторення в майбутньому в цій зоні подібних землетрусів. 
Якісно подібна вищеописаній ситуація спостерігається на Кольському півострові [2] у ра-

йоні розташування рудників Ловозерського рідкометального родовища. Тривалість їх інтен-
сивної промислової розробки із застосуванням вибухової технології майже така, як і кар’єрів 
КМА. До 90-х років попереднього століття територія Кольського півострова вважалась уза-
галі асейсмічною, оскільки за 50 років спостережень не було зафіксовано жодного землетру-
су. У 1991 році відбувся землетрус магнітудою 2,6. Зафікасована серія землетрусів у 1993 
році, один - у 1994 році і потім кожен рік по теперішній час - серії землетрусів магнітудою 
від 1 до 4. Доречі, територія КМА і Кольського півострова згідно карт сейсмічного району-
вання Євразії ОСР-97 мають досить близькі ймовірності виникнення сейсмічної небезпеки. 
Авторами [2] установлено зв’язок між появою землетрусів і збільшенням техногенної ак-

тивності на Ловозерському рідкометальному родовищі. У випадку криворіжського землетру-
су ми можемо вести мову про інтенсифікацію техногенного впливу на літосферу після спаду 
виробництва, що стався в 90-х роках минулого століття. З огляду на вищевикладене, основ-
ними аргументами в підтвердження природно-антропогенного походження Криворіжського 
землетрусу, його розрядного типу і можливості повторення є сукупність наступних фактів:  

- відсутність на час реєстрації землетрусу сейсмічних подій в найближчих зонах;  
- глибина гіпоцентру (33 км). Проведення техногенних процесів на такій глибині на да-

ний час є технологічно неможливим, але значний техногенний вплив на поверхневі шару лі-
тосфери може спричинити активізацію природніх процесів; 

- геологічні умови місцевості (наявність механічних напружень стискання гірських порід 
і зони розломів у даній місцевості); 

- природна асейсмічність території та систематичне техногенне порушення стану літос-
фери гірничими роботами на кар’єрах і шахтах Кривого Рогу із застосуванням вибухових те-
хнологій; 

- виникнення землетрусу під час активізації техногенного впливу; 
- співвідношення величини магнітуди зареєстрованої події (3,95 за шкалою Ріхтера, що 

відповідає 3 балам за шкалою МСК-64) і величини природної сейсмічної небезпеки території 
(5 балів за шкалою МСК-64) указує на вірогідність розрядки механічних напруг гірських по-
рід серією слабких землетрусів, тобто можливість повторення сейсмічних проявів у даній мі-
сцевості; 

- відсутність просідання земної поверхні; 
- наявність подібних умов із відповідними наслідками в інших техногенно навантажених 

регіонах із розвиненою гірничо-добувною промисловістю. 
Таким чином, землетрус під містом Кривий Ріг може бути початком активізації природно-

антропогенної сейсмічності в даному регіоні. Ця небезпека посилюється наявністю інтенсив-
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ної техногенної сейсмічності від вибухів на кар’єрах і можливим впливом природних сейс-
моактивних зон. Сукупність перелічених обставин визначає нові умови формування природ-
но-антропогенної сейсмічної складової екологічної небезпеки. Комплексна взаємодія вказа-
них чинників є, на нашу думку, механізмом формування вказаного виду небезпеки. Щодо 
прогнозованих наслідків проявів сейсмічної небезпеки, варто відмітити, що в Дніпропетров-
ській області знаходиться значна кількість екологічно небезпечних підприємств. До них мо-
жна віднести підприємства чорної металургії, хімічної та нафтохімічної промисловості (ла-
кофарбові заводи, ВАТ „Дніпрошина”, ВАТ „Дніпроазот” і ін.), Придніпровську і Криворіж-
ську теплові електростанції загальною потужністю 4,7 тис. МВт і багато інших підприємств. 
У разі виникнення землетрусів там можливі аварії з викидами токсичних речовин, що може 
призвести до екологічної катастрофи регіонального масштабу.  
Висновки. Обгрунтування характеру Криворіжського землетрусу базуються виключно на 

теоретичному аналізі  тієї обмеженої інформації,  яка наявна на цей час, і не претендує на 
повноту висвітлення ситуації через відсутність даних по практичним дослідженням конкрет-
ного землетрусу. Але наведені припущення цілком логічні і мають бути враховані при пла-
нуванні подальшої розробки родовищ КМА та вказують на доцільність створення постійно 
діючої регіональної служби сейсмічного контролю в районі КМА як елемента регіональної 
системи управління екологічною безпекою. 
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