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СОЦІОЕКОСИСТЕМА МІСТА ЛЬВОВА:
ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА ПРОБЛЕМИ ЇЇ ОПТИМІЗАЦІЇ
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Львівський національний університет імені Івана Франка,
вул. П. Дорошенка, 41, 79000, м. Львів, Україна
Розглянуто основні негативні впливи міста на природне середовище. Зазначено, що головна
небезпека для міського жителя – це забруднення довкілля. Проведено ретроспективний аналіз
трансформації природного середовища у Львові. Визначено сучасні екологічні ризики функціонування соціоекосистеми міста.
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Негативні впливи міста на природне середовище
Головним чинником руйнування природного середовища на території міст є суспільне виробництво. Науково-технічна революція, що багаторазово збільшила
масштаби і потужність господарської діяльності людей, стала основною причиною
сучасної соціоекологічної ситуації в містах. Низька якість технічного середовища
сучасних великих міст України (засилля промисловості, надмірне ущільнення забудови, недосконалість транспортних заходів), а також мізерне фінансування зеленого
господарства і природоохоронних програм спричинили погіршення блоку – підсистеми
“природа”, а загалом призвели до екологічної кризи багатьох міст. Більшість великих
міст відрізняється стійким переважанням урбанізованого середовища над природним
ландшафтом з трансформацією невеликих урбанізованих територій. На території міста
утворюються великі площі штучної підстильної поверхні, змінюється ґрунтове
покриття. Нові джерела енергії, небачені обсяги промислового виробництва, автомобільний транспорт, теплоелектроцентралі викидають у повітря і воду відходи, що їх
уже не спроможні переробити природні саморегульовані екосистеми.
Для задовільної якості міського життєвого середовища несприятливими усукупнені
негативні впливи, які є наслідком діяльності міста, техніки і людини. Створене
людиною квазіприродне міське середовище стає для неї не лише незручним, дискомфортним, а й небезпечним для життя. Головну небезпеку для людського організму
становить забруднення середовища. Забруднення – привнесення в природноантропогенне середовище й виникнення в ньому нових, не характерних фізичних,
хімічних, біологічних та органічних речовин, агентів, які негативно впливають на
людину і живі організми. Це привнесення або утворення зазвичай не характерних для
середовища фізичних, хімічних, інформаційних чи біологічних агентів; перевищення в
досліджуваний період природного середньобагаторічного рівня (у межах його
граничних коливань) концентрацій перелічених агентів, що нерідко призводить до
негативних наслідків; або збільшення концентрації фізичних, хімічних, інформаційних
чи біологічних агентів понад визначену кількість. У загальному вигляді забруднення –
_____________________
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це все те, що в надмірній кількості виявляється в природі й порушує в її системах
рівновагу, є відхиленням від звичайних чи звичних для людини норм (див. таблицю).
Основні форми впливу міста на довкілля
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Забруднення в санітарно-гігієнічному аспекті можна розподілити на чотири групи:
хімічне, фізичне, біологічне і радіаційне. До хімічного забруднення належать: забруднення прісної води промисловими стічними водами, пестицидами, нафтовими
продуктами, компонентами мийних засобів; забруднення повітря шкідливими викидами індустріальних і комунально-побутових підприємств, вихлопними газами транспортних засобів. Фізичне забруднення – це шумове, теплове, запилення атмосфери
твердими частинками, замулювання водоймищ.
Біологічне забруднення спричинюване викидами в довкілля речовин переважно
органічного походження, які сприяють поширенню збудників гострих інфекційних
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і хронічних захворювань, а також шкідливих для людини комах. Сюди також належать
забруднення міського середовища хвороботворними мікроорганізмами. Радіаційне
забруднення – це забруднення речовинами, до складу яких входять нестійкі атоми
ізотопів, що зазнають радіоактивного розпаду.
Характер впливу на природне середовище міста зумовлений функціональною структурою природно-господарських систем (ПГС). Природно-господарські (природнотехнічні, геотехнічні) системи розуміють як територіальні системи, які охоплюють
різні господарські об’єкти (промислові, енергетичні, сільськогосподарські, комунальні,
транспортні тощо) та певну частину навколишнього середовища, на яку вони безпосередньо впливають. У процесі взаємодії структурних компонентів природногосподарських систем між господарськими об’єктами і природним середовищем
відбувається обмін речовинами та енергією. Якщо цей обмін органічно вписується
в природний кругообіг речовин та енергетичні потоки, що є в біосфері нашої планети,
і не порушує речовинно-енергетичного балансу соціоекосистеми, на території якої
розташована ПГС, то таку ПГС можна вважати оптимізованою. На жаль, таких ПГС
дуже мало. Тому метою соціально-екологічних досліджень є оптимізація наявних
і створюваних природно-господарських систем, яка полягає у відрегулюванні речовинно-енергетичного обміну й усталенні в них між технологічними та природними
процесами динамічної рівноваги, яка б унеможливлювала пошкодження і руйнування
навколишнього середовища.
Трансформація природного середовища Львова
Дослідження техногенного навантаження на довкілля є сферою наукових пошуків
фахівців з природничих та інженерних наук. Окремі питання, пов’язані з дослідженнями вразливості окремих компонентів природно-ресурсного потенціалу, досліджували
економісти, зокрема, І. Бистряков, О. Голуб, А. Гусєв, О. Струкова, В. Трегубчук та ін.
Значний внесок у ці дослідження зробили фахівці з окремих напрямів вивчення
природно-ресурсного потенціалу, а саме – вивчення проблем раціонального використання та убезпечення від антропогенного забруднення земельних, водних, лісових,
мінерально-сировинних ресурсів (Д. Добряк, В. Міщенко. Л. Новаківський, П. Каблук,
М. Хвесик та ін.). Основним об’єктом дослідження регіонального рівня є природноресурсна безпека продуктивних сил регіону. Природно-екологічна безпека міста
визначена безпекою природно-територіальних комплексів регіонального значення,
цінних природних та антропогенних ландшафтів, безпечним розвитком природоохоронних територій і об’єктів. Індикатором природно-техногенної безпеки регіонального
рівня є зниження асиміляційної місткості екосистем (угруповань, видів, типів)
відповідного рівня. Доцільно пригадати праці М. Гродзинського, М. Мелешкіна,
Б. Прохорова, О. Свєтлосанова та ін. Основним об’єктом локального рівня дослідження
природно-ресурсної безпеки є екологічна безпека окремого підприємства, виробництва,
технологічного процесу у промисловості чи житлово-комунальному господарстві.
Природно-екологічна безпека визначена безпекою локальних ПТК та екосистем
місцевого значення. Індикатором природно-екологічної безпеки є зниження асиміляційного потенціалу (асиміляційної місткості) низової екосистеми (ПТК локального чи
об’єктового значення). Техногенно-екологічна безпека визначатиметься станом
окремого виробництва, підприємства (як точкового впливу) чи окремим видом
господарської діяльності, що має епізодичний характер потенційного чи реального
негативного впливу на навколишнє середовище.
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Про темпи змінювання природних ландшафтів міста свідчить історія забудови та
формування сучасної вул. Дорошенка. До другої половини ХІХ ст. вона мала вигляд
сільської дороги без спеціального покриття. Оминаючи зарості та болота, петляла серед
приміського лісу. Спочатку розвивалася її верхня частина – над теперішньою головною
поштою. Ця територія з 1730-х років належала магнатам Чарторийським, які заклали
тут цікавий липовий парк, де дерева мали імена дохристиянських слов’янських богів
і були встановлені різьблені скульптури ідолів. У нижній частині вулиці був відтинок
великого ботанічного саду Майєра, заснованого у ХVIII ст. на території між сучасними
вулицями Січових Стрільців та Коперника.
З 1830-х років у Львові розпочалося впорядкування вулиць і покриття поверхні
доріг кам’яною кісткою, переважно чорним базальтом і гранітом. У 1850-х роках ці
роботи проведено і на вул. Сикстуській, де 1894 р. проклали лінію електричного трамваю. Перегляд старих планів міста переконливо засвідчує всі складності і величезну
працю, виконану на непростому, гористому терені, що передувала сучасному Львову.
Наприклад, сьогодні ми сприймаємо Цитадель як одну гору, а насправді до її складу
ввійшло три: Шембека, Познанська та Каліча. Найбільших змін зазнала топографія цієї
місцевості у середині ХІХ ст., під час зведення потужних фортифікацій Львівської
Цитаделі. Як зазначають дослідники: “узгір’я ці на той час були вкриті садами та городами, серед яких стояли численні будинки і навіть двори, які належали багатому
львівському патриціату”. Роботи тут було розпочато з розбудови мережі доріг для
заїзду з метою створення умов для підвезення будівельних матеріалів. Будівництво їх
або заміна польових стежок на тверді шосе були надзвичайно корисним явищем,
оскільки вплинули на розвиток дільниць і передмість. У 1870 р. у Львові створили
міське будівельне управління, яке провадило контроль над забудовою вулиць, бо на
той час капіталістична заповзятливість і прагнення одержати прибуток з кожної найменшої ділянки міста вже виявили свої негативні риси. Завдяки діяльності управління
випрямилася лінія забудови вул. Сикстуської. Забудували також велике болото саду
Майєра, що починалося там, де сьогодні брама будинку номер 6. Тут у 1885 р. утворився проїзд, який назвали іменем львівського будівельного підприємця і засновника
торгового пасажу – Гаусмана. Пасаж сьогодні не існує, а проїзд назвали Крива липа.
Уздовж правого та лівого боків вулиці наприкінці ХІХ–на початку ХХ ст. постали
переважно прибуткові будинки, у партерах яких розташувалися магазини, склади та
невеликі підприємства.
Про значні зміни в природному середовищі та вплив на нього інфраструктури міста
свідчать архівні документи. Зокрема, ось що написано в звіті про територію Червоноармійського району (тепер це Франківський район) від 1.01.1940 р. “Територія району,
а це південна частина міста від його центру, одна з найбільших у місті. Благоустрій
району має багато недоліків: тільки ближча частина до центру забезпечена каналізацією, водопроводом, газопроводом і електричним кабелем, у віддаленій частині від
центру благоустрій є частковий або зовсім відсутній, окраїни мають чисто селянський
характер” [2].
Історія розвитку соціоекосистеми Львова свідчить про тісний взаємозв’язок стану
довкілля і суспільних відносин. У ХІХ–ХХ ст. людина сприймала ландшафт як
матеріал, придатний для творчої і господарської діяльності. Коригуючи конфігурацію
пагорбів, насипаючи штучні гори, перетворюючи Полтву в каналізаційний колектор,
проектування регуляції Полтви і меліорацію її долини провели в 1894–1910 рр.,
а повністю завершили роботи у 1935 р. Населення стало на шлях конфлікту з природ-
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ним довкіллям. Однак цей стан значно погіршився в часи комуністичного панування.
Постановою РНК УРСР і ЦК КП(б)У від 10 січня 1945 р. “Про заходи щодо розвитку
республіканської і місцевої промисловості міста Львова” кардинально змінено
пріоритети розвитку промислового виробництва. Головними галузями стали ті, до яких
місто за природними умовами було абсолютно непристосоване. Машинобудівна,
металообробна, хімічна та нафтохімічна промисловість потіснили традиційні галузі.
Забруднення атмосфери, води, надр сягнули критичної межі. Через перенасичення
приватними засобами, рух трамваїв і старіння житлового фонду руйнується історичний
центр міста. Не вистачає питної води. Простежується невідповідність між життєвими
потребами людини і функціями, які за інерцією виконує місто.
Земна поверхня міста на перших стадіях антропогенного втручання зазнає низки
змін, зокрема, вирівнюється, схили стають пологішими (через терасування), багато
природних форм рельєфу зникає. Утворюється новий – техногенний (як акумулятивний, так і денудаційний) мікрорельєф. Він формується внаслідок проектованого
перетворення природної поверхні технічними засобами та використання в плануванні
території техногенних відкладів (утворених різнобічною діяльністю людини). У разі
тривалого нагромадження антропогенних відкладів відбувається підвищення поверхні.
Широкий розвиток міста та міського господарства зумовив використання під забудову
менш придатних територій зі складним рельєфом (наприклад, силових поверхонь
денудаційно-структурних височин Розточчя). Ґрунтові субстрати, що формуються на
території Львова, доцільно зачислити як до природно-антропогенних ґрунтів, так і до
техногенно-поверхневих утворень. Вони розподілені відповідно до принципів класифікації мікрорельєфу міста. На підставі аналізу акумуляції деяких хімічних елементів
поверхневим шаром міських ґрунтів виділено такі техногенні забруднювачі: свинець,
олово, срібло, молібден, арсен, германій, мідь, бор, натрій. Їхній вміст поступово
зростає в міру просування від околиці до центру м. Львова, що є однією з головних
ознак техногенно-екологічної деградації довкілля і формування неприродних ознак
екотопів. Урбанізація територій і техногенний тиск на довкілля зумовлюють суттєву
зміну мікроклімату за такими показниками, як температура повітря і ґрунту, вологість
та рухливість атмосфери, поступове або спорадичне руйнування природної будови
ґрунтових профілів під зеленими насадженнями.
Через складний рельєф території Львова в багатьох районах відбуваються ерозійні
процеси та зсуви ґрунтів, що веде до виникнення складних ситуацій і загрожує
екологічній безпеці мешканців. Найбільшої екологічної шкоди ерозійні процеси завдають ґрунтовому та рослинному покривам, спричиняють забруднення ґрунтових вод.
Створення транспортних комунікацій міста супроводжується значним антропогенним перетворенням рельєфу. Прикладом спорудження транспортних комунікацій
є вул. Липинського, проспекти Чорновола і Свободи, а на вододільних ділянках –
вулиці Стрийська, Шевченка, Городоцька. Будівництво доріг у долинах переважно
в межах Львівської улоговини і в долині Полтви супроводжується засипанням долин,
знищенням низинних форм рельєфу.
У процесі розвитку міста значно змінився видовий склад деревної рослинності.
Разом зі збідненням корінних угруповань у міські насадження привносили адвентивні
та інтродуковані види. Збагачення флори зеленої зони інтродуцентами відбувається
головно внаслідок озеленювальних та лісокультурних робіт. Значного поширення
набувають інтродуковані породи, причому збільшується кількість видів та зайнята
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ними в зелених насадженнях площа. Для формування паркових композицій використовували екзоти і різноманітні садові форми.
Площа зелених насаджень у межах міста разом з лісопарковою зоною становила
4 419 га, або 26 % загальної площі. На одного мешканця припадало близько 54 м2
зелених насаджень. Однак зелені зони були розміщені нерівномірно, що погіршувало
комфортність проживання, особливо в місцях щільної забудови. Озеленення нових
мікрорайонів міста недостатнє, хоча щорічно висаджують насадження молоді дерева
і чагарники. Парки міста, як об’єкти зеленого господарства, потребують поточного
ремонту, деякі й капітального. Для порівняння, за станом на 1933 р. парки і сквери
у Львові займали 174,65 га, ліси – 4 600 га, з розрахунку на одного мешканця, відповідно, – 5,5 і 145,0 м2 [6].
За останні двадцять років ХХ ст. у популяціях колись численних видів відбулися
значні негативні зміни й багато з них отримали статус рідкісних і таких, що зникають
не тільки в регіоні, а й у масштабах усього ареалу або його європейської частини. Як
свідчать результати ретроспективного аналізу території Львова, інтенсивний розвиток
міста, перетворення його в значний економічний центр супроводжувалися активним
наступом на природу [5].
Первісна рослинність міста помітно змінилася через осушування лук і торфовищ,
розширення площ сільськогосподарських угідь, зменшення кількості озер, ставків
і малих річок. Навіть у недалекому минулому (станом на 01.07.1942 р.) непридатні для
сільськогосподарського використання землі займали близько 24,5 % площі міста [5].
Більша частина цієї площі була під луками і болотами Білогорщі, Левандівки, Знесіння,
Замарстинова і долини Полтви. Болотисто-торф’янистою місцевістю були і сучасні
магістралі: проспекти Свободи та Шевченка, пл. А. Міцкевича та ін. [5]. Близько половини території сучасного міста займали букові насадження, острівні залишки яких
представлені масивами парків (Залізна Вода, Погулянка, Стрийський). Про це свідчить
і специфічний ландшафт території з яскраво вираженими складками рельєфу: крутими
схилами, глибокими балками і лощинами [5]. На місці дубових лісів, які росли на
рівнинних, погано дренованих ділянках плато на південь від Львова, нині є сільськогосподарські угіддя. Насадження з домінуванням сосни звичайної і вільхи чорної
в лісопарковому поясі міста сьогодні поширені на незначній площі. Букові ліси на
околицях Львова дуже постраждали в роки Першої світової війни [5]. Зокрема, на
паливо повністю було вирубано насадження Лоншанівської височини (Шевченківський
гай). Цілком знищено ділянку дубового лісу поблизу Клепарова. У 60-х роках після
створення мікрорайону Майорівка частина букових насаджень лісопаркової зони
опинилася в середині житлової забудови і після впорядкування набула вигляду парку.
Темпи знищення природної рослинності були значно вищими, ніж темпи озеленення.
Зростання рекреаційного навантаження на зелені зони призводить, відповідно, до
посилення антропогенного тиску на оселища переважної кількості видів тварин
і рослинних угруповань міського довкілля. Наприклад, за даними науковців Природознавчого музею НАН України [7], через розорювання долини Полтви і використання її
мешканцями довколишніх вулиць під городи зникло декілька видів птахів, які тут
гніздилися, а також зменшилася чисельність решти видів. Окрім того, тисячі птахів
загинули через забруднення водойм відходами нафтопереробного заводу в регіональному парку Знесіння та в районі міського сміттєзвалища у с. Грибовичі.
Отже, наголосимо, що природне довкілля у Львові зазнало найбільших перетворень
у другій половині ХХ ст., коли природний чинник почав відігравати підпорядковану
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роль. З метою містобудування було засипано русла малих річок, розпочалося осушення
боліт, розробка корисних копалин тощо. Під час спорудження залізниці створювали
насипи та виїмки. Значного поширення набуло терасування схилів, руйнування малих
форм рельєфу.
Найменшого антропогенного впливу зазнали рекреаційні території міста. Невибагливі до розташування, вони займають схилові вододільні ділянки (Стрийський парк,
Цитадель, парк Дружба).
Як зазначено, міські соціоекосистеми – це штучні системи з глибоко зміненими
умовами живих істот, антропогенно зумовленими каналами руху речовин та енергії, де
мешкає і працює велика кількість людей, а також зведено багато споруд та існують
складні взаємозумовлені взаємозв’язки. Визначальним чинником їхнього функціонування є господарська діяльність населення, яке проживає на цій території і формує
особливості природокористування в кожній, окремо взятій соціоекосистемі.
Стан природного середовища у Львові визначений не тільки наявністю вихідних
переваг (географічне положення, природні ресурси тощо), а й якістю управління його
соціально-економічним розвитком. В управлінні розвитком міста доцільно використовувати сучасні методи регіонального менеджменту, стратегічне планування.
Необхідні цільові плани і програми дій, що передбачають використання всіх методів
впливу на збереження та підтримку природного довкілля. Для збереження природного середовища (як підсистеми соціоекосистеми міста) потрібна єдина, яка б об’єднувала вже наявні програми, міська програма розвитку, що забезпечить збереження
природного середовища за умови адресності пропонованих заходів щодо безпечного
розвитку території.
Сучасні екологічні ризики функціонування соціоекосистеми міста
Екологічна ситуація в місті зумовлена специфічним для нього тісно переплетеним
комплексом природних, містобудівних, інженерних, соціально-економічних та інших
умов і ускладненими з огляду на це спробами її поліпшення.
У Львові 96 % від сумарних викидів у атмосферу забезпечує автотранспорт. Для
порівняння: у 2000 р. цей показник становив 92 %.
Серед стаціонарних джерел забруднення міста найвищий відсоток припадає на
підприємства теплоенергетичного комплексу (близько 40 %), що є загальнодержавною
тенденцією. Це спеціалізовані комунальні теплопостачальні підприємства: ТЕЦ-1,
ТЕЦ-2, ДКП “Львівтеплокомуненерго”, ВАТ ”Іскра”, а також ЛМКП “Львівтеплоенерго” і ЛКП “Залізничнетеплоенерго”, які виробляють понад 90 % усієї теплової
енергії в місті. На балансі цих підприємств перебуває 129 котелень.
Інша проблема у сфері стану довкілля – функціонування каналізаційної системи
міста: 114 вулиць у нашому місті не є каналізованими, це переважно райони приватної
забудови. У місті простежується різке збільшення популяції голуба сизого і зменшення
кількості ластівок, горлиць та ін. Причини: зникнення звичних місць для гніздування
через закриття доступу на горища, балкони, зниження доступу до корму через
використання поліетиленових пакетів для побутових відходів, вибухи петард, освітлювальні гірлянди на деревах.
З кожним роком загострюється конфлікт між інтересами бізнесу й охорони довкілля. Прикладом цього може бути несанкціоноване будівництво на території львівських
парків, зокрема, Стрийського, Парку культури, “Знесіння”.
Низка проблем пов’язана з акустичним забрудненням міста. Найчастіше перевищення допустимого шумового навантаження у Львові припадає на Галицький,
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Личаківський, Франківський і Залізничний райони з виразною тенденцією до зростання. Значні проблеми створює залізничний транспорт, який перетинає територію
практично всіх районів міста. Згідно з Національним планом дій з охорони навколишнього природного середовища України, до 2015 р. у містах із населенням не менш
500 тис. осіб повинні бути встановлені протишумові екрани. Щодо Львова це завдання
передусім має вирішити Львівська залізниця (вулиці Замарстинівська, Стрімка,
Долинського, Караїмська та Огіркова, де рівень значно перевищує нормативні
показники).
Комплексна екологічна Програма на 2012–2016 рр. для Львова (ухвалена сесією
Львівської міської ради № 365 від 31.03.2011 р.) передбачає зменшення викидів
шкідливих речовин у повітря, уникнення неприємного запаху в місті. Щодо захоронення відходів – це будівництво полігона та упорядкування сміттєзвалища. Також
програмою обумовлено паспортизацію водних об’єктів та їхню охорону, низку
протиерозійних та протикарстових заходів на території міста; утворення екологічної
мережі як системи взаємопов’язаних міських біотопів; включення природоохоронних
планів до перспективних соціально-економічних регіональних і відомчих планів.
Пріоритетними в діяльності Львівської міської ради та її виконавчих органів повинна стати реалізація заходів, спрямованих на раціональне використання зелених зон
і природних ресурсів, які розташовані в межах соціоекосистеми Львова.
Комплексною стратегією розвитку Львова на 2012–2025 рр. серед пріоритетів
екологічної політики визначено таке: впорядкування та утримання зелених насаджень з метою створення екологічної рівноваги між територіальною громадою та
природним середовищем, підвищення рівня екологічної свідомості громадян та
визначення стратегічних показників екологічного стану міської соціоекосистеми та
їхнє поліпшення.
Отже, акценти у процесі вивчення природно-ресурсної складової соціоекосистеми
у ракурсах теорії економіки природокористування й охорони навколишнього середовища роблять на визначенні сутності явища в системі забезпечення оптимальних (за
певного розвитку продуктивних сил) умов життєдіяльності людини, на виявленні
закономірностей функціонування природних ресурсів, новітнього змісту та режимів
забезпечення ринкових перетворень, у застосуванні вимог сталості природних та
антропогенних екосистем до господарювання і перетворення довкілля на ландшафт
антропогенного походження та антропогенного режиму функціонування й розвитку та
оптимізації міської соціоекосистеми.
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SOCIOECOSYSTEM OF LVIV CITY:
FUNCTION AND PROBLEMS OF ITS OPTIMIZATION
Mykola Nazaruk
Ivan Franko National University of Lviv,
P. Doroshenko Str., 41, UA – 79000 Lviv, Ukraine
The city’s main negative effects on the environment were considered. It was marked that the main
danger for the city inhabitant is pollution of the environment. It was carried out the retrospective
analysis of environmental transformation in Lviv city. The contemporary ecological risks of the city’s
function of socioecosystem were defined.
Key words: socioecosystem, pollution of the city, ecological risks, Lviv city.

