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Досліджено можливість депонування вуглецю шляхом створення лісових екосистем на поверхні відвалів 
вугільних шахт. Розраховано сумарну площу поверхні 1500 териконів Донбасу. Отримано теоретичні 
результати абсорбції діоксиду вуглецю на досліджуваних відвалах. 
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Актуальність роботи. Збільшення концентрації 

парникових газів в атмосфері Землі і пов'язана з цим 
зміна клімату планети на сьогоднішній день є 
однією з основних глобальних екологічних проблем, 
що отримала назву «Парниковий ефект» [1]. 

Приблизно 80% маси парникових газів 
доводиться на діоксид вуглецю (СО2), у зв'язку з 
чим питанням зниження концентрації вуглекислого 
газу в атмосфері приділяється особлива увага [2]. 

Одним із способів скорочення концентрації 
вуглекислого газу в атмосфері в рамках виконання 
положень Кіотського протоколу, є збереження лісів, 
поліпшення їх структури, підвищення 
продуктивності, сприяння раціональним методам 
ведення лісового господарства, залісенню і 
лісовідновленню на стійкій основі [3]. 

Лісові екосистеми світу беруть участь у 
вуглецевому балансі, щорік депонуючи вуглекислий 
газ у розмірі 1,8–2,9 млрд. т, що еквівалентне 0,5–0,8 
млрд. т абсорбованого вуглецю [4]. 

Перший заліковий період з виконання країнами 
умов Кіотського протоколу назначено на 2008–2012 
рр. Свої обов’язки країни можуть виконати за 
рахунок застосування заходів щодо зниження 
викидів в атмосферу парникових газів та збільшення 
стоку вуглецю в наземні лісові екосистеми [1]. 

Проте для створення «кіотських» лісів, що 
депонують вуглець повинні використовуватися 
території не придатні для сільськогосподарського 
виробництва і не зайняті лісом протягом останніх 50 
років. Тому виникає проблема нестачі територій для 
збільшення площі лісів. 

У Донбасі, на наш погляд, вирішенням цієї 
проблеми може стати використання для створення 
лісів поверхні відвалів вугільних шахт, тим більш, 
що вуглевидобувні підприємства в цьому теж 
можуть знайти вигоду. 

Гірничодобувні підприємства після закінчення 
експлуатації земельного відведення є юридично 
відповідальними і зобов'язані відновити до 



                                                     ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА № 2/2011 (12)  
                                                       Управління екологічною безпекою 

23 

первинного стану якість орендованих земель [5]. 
Створення «кіотських» лісів, що депонують вуглець, 
на териконах може допомогти шахтам вирішити цю 
проблему, оскільки саме держава зацікавлена в 
розширенні покритих лісом площ. 

Так, наприклад, лісистість Луганської області 
складає 11,5 %. Для досягнення оптимальної 
лісистості області – 16 % необхідно додатково 
створити більше 120 тис. га лісових насаджень. Для 
цього щорічні об'єми посадок потрібно збільшити 
мінімум до 8  тис.  га [6].  Часті пожежі,  посухи,  
шкідники і інші несприятливі чинники постійно 
знижують ефективність лісокультурного 
виробництва і погіршують стан лісів. Достатнє 
фінансування і розвиток матеріально-технічної бази 
лісового господарства є гарантом стабільного 
розвитку лісових екосистем і поліпшення 
екологічної ситуації регіону [6]. Проте які-небудь 
дослідження можливості використання 
лісонасаджень рекультивованих відвалів вугільних 
шахт як лісів, що депонують вуглець, у даній 
області відсутні. 

Таким чином, метою роботи є вивчення 
можливості формування лісових екосистем, що 
депонують вуглець на териконах вугільних шахт 
Донбасу. 

Матеріал і результати досліджень. Для 
досягнення поставленої мети були вирішені 
наступні завдання: 

1. Дослідити наявність рослинності на териконах 
Донбасу, розрахувати сумарні показники площі 
поверхні досліджуваних відвалів і передбачуваної 
абсорбції СО2 лісонасадженнями даних відвалів у 
разі їх озеленення. 

2. Вивчити параметри існуючого деревостану на 
типовому для Донбасу рекультивованому відвалі 
вугільної шахти. 

Для вирішення даного завдання за допомогою 
програмного забезпечення Google Earth [7] було 
досліджено 46 відвалів вугільних шахт Донбасу. 
Зокрема проведена візуальна оцінка міри густини 
рослинного покриву залісеної поверхні, розраховані 
площі поверхні даних відвалів (табл. 1). За 
отриманими результатами видно, що значна частина 
досліджуваних відвалів не піддавалася 
рекультивації, а сумарна площа їх поверхні, яка 
може бути використана для створення «кіотських 
лісів», склала 3316522 м2. 

Відомо, що на території Донбасу знаходиться 
близько 1500 відвалів порожньої породи – 
териконів, загальна площа, зайнята порідними 
відвалами вугільних шахт,  складає більше 7  тис.  га 
[8]. Проводячи їх рекультивацію, зокрема її 
біологічний етап, можна тим самим, фактично, 
створювати «кіотські ліси», які дозволять отримати 
необхідний стік вуглецю в наземні екосистеми, і 
можуть бути профінансовані з бюджету. 

Виходячи з того,  що 1  га міських насаджень 
поглинає протягом години 8 кг діоксиду вуглецю 
[9], нами було розраховано передбачувану кількість 
абсорбованого СО2 лісонасадженнями 
досліджуваних відвалів, за умови їх озеленення. 
Отримані теоретичні результати абсорбції показані 
в табл. 1. Так, було встановлено, що сумарний 
передбачуваний стік діоксиду вуглецю лісовими 
екосистемами досліджених нами відвалів після їх 
озеленення складе 23242,19 т/рік. 

 
Таблиця 1 – Передбачувана абсорбція СО2 лісовими насадженнями, що формують на відвалах вугільних 

шахт Донбасу 

Район 
розміщення № відвалу Характеристика рослинного покриву 

Площа 
поверхні 

терикону, м2 

Передбачува
на абсорбція 

СО2, т/рік 
Красно-
лучський 

 

1 терикон не озеленено, заростання на 20% 55138,31 386,41 
2–9 терикон не озеленено 613027,77 4296,10 

Красно-
донський 

 

10, 13 терикон не озеленено 191754,07 1343,81 
11–12 терикон не озеленено, природне  заростання у 

підніжжя, рослинний покрив 10% 61780,57 432,96 

Лісічан-
ський 

 

14, 23, 34, терикон не озеленено, природне заростання 
деревинною рослинністю на 20-25% 232964,96 1632,62 

17, 25 терикон не озеленено, природне заростання 
деревинною рослинністю на 5% 92313,51 646,93 

27, 36 терикон озеленено, вкритий деревостаном на 
50% 137707,46 965,05 

29–31 озеленено плато терикону 216690,5 1518,57 
15–16, 18–
22, 24, 26, 
28, 32–33, 
35, 37–46 

терикон не озеленено 1715144,84 12019,74 

 
Оримані дані площ поверхні досліджуваних 

відвалів вугільних шахт Донбасу були перевірені 
на однорідність і достовірність. 

 

 
Методом випрямлених діаграм графічно була 

підтверджена гіпотеза про нормальний розподіл 
даної генеральної сукупності (рис. 1). Оскільки всі 
точки (окрім «початкових» і «кінцевих») лежать 
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поблизу прямої, то немає підстав відкидати 
гіпотезу про нормальний розподіл [10]. 

За отриманими даними нами був розрахований 
середній показник площі поверхні типового відвалу 
рівний 72098,3 м2.  Знаючи,  що на території 
Донбасу знаходиться близько 1500 териконів 
вугільних шахт було встановлено, що річна 
абсорбція СО2 поверхнею усіх наявних відвалів 
Донбасу в середньому складе 760 тис. т/рік. 

 

 
Рисунок 1 – Перевірка даних на відповідність до 

закону нормального розподілу за допомогою 
методу випрямлених діаграм 

 
За оцінками спеціалістів найбільш 

високопродуктивними вважаються середньовікові 
деревостани усіх порід, де відмічається максимум 
приросту деревини, отже й фітомаси як 
акумулятора вуглецю. У насадженнях цієї вікової 
групи співвідношення між фотосинтезом та емісією 
вуглецю в атмосферу найбільш сприятливе для 
позитивного балансу між поглинанням і 
виділенням вуглекислого газу [4]. 

Тому для вирішення другого завдання нами 
було вивчено екологічний стан середньовікового 
деревостану типового рекультивованого відвалу 
шахти ім. ХІХ з’їзду КПРС Лутугінського району 
Луганської області. Гірничотехнічний етап 
рекультивації терикону складався зі зрізання 
верхівки та нанесення на неї потенційно родючого 
ґрунту. Біологічний етап проводився в 1984-1985 
рр. и полягав у висадці на схилах та верхівці акації 
білої (Robinia pseudoacacia). В процесі розвитку 
природнього біоценозу поверхня відвалу здобула 
густого трав’яного покриву. 

Розглянемо основні показники зростання акації 
білої на вказаному відвалі. Діаметри стовбурів 
більшої частини дерев знаходяться в діапазоні від 
70 до 90 мм (рис. 2), при висоті близько 5-6 м. З 
отриманих даних видно, що лісонасадження акації 
білої, що зростає на досліджуваному териконі, 
відповідають ІІІ класу бонітету. 
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Рисунок 2 – Кількісні характеристики вимірів 
діаметрів стволів акації білої: 1 – гістограма 

вимірів, 2 – крива функції розподілу 
 

Нами були виміряні прирости за діаметром 
зрізів модельних дерев акації білої віком 24 роки 
(рис. 3). 

 
Рисунок 3 – Зрізи стволів акації білої с різних експозицій: а – з верхівки; б – з південного схилу; в – із 

західного схилу; г – з північного схилу 
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Середній річний приріст за весь життєвий цикл 
модельних дерев з вершини відвалу,  а також його 
західного, північного і південного схилів, склав 
відповідно: 2,4; 1,34; 1,45 і 1,2 мм, що знаходиться 
в хорошій відповідності з приростом акації білої в 
степовій зоні. 

Таким чином, можна зробити висновок, що 
створення «кіотських» лісів, що депонують вуглець 
на поверхнях відвалів вугільних шахт Донбасу, 
повністю обґрунтоване. 

Висновки. 1. Формування деревинних 
фітоценозів на поверхнях недіючих відвалів 
вугільних шахт дозволило б не лише поліпшити 
екологічний стан довкілля, але й отримати стік СО2 

в наземні лісові екосистеми. Розрахунки, виконані 
для 46 відвалів вугільних шахт Донбасу, 
показують, що після їх озеленення абсорбція 
діоксиду вуглецю складе 23242 т/рік. А для 1500 
териконів, що є у Донбасі ця цифра складатиме 
приблизно 760 тис. т/рік. 

2. Проведені дослідження параметрів 
середньовікового деревостану рекультивованого 
терикону показали, що навіть за несприятливих 
умов зростання деревостану на відвалах вугільних 
шахт, існує можливість вирощування 
лісонасаджень, продуктивність яких досить велика 
і відповідає ІІІ класу бонітету. 
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