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РОЛЬ ЛІСОМЕЛІОРАТИВНОГО КАРКАСУ В ЕКОЛОГІЧНІЙ 

ОПТИМІЗАЦІЇ СТЕПОВИХ ЛАНДШАФТІВ ХЕРСОНСЬКОЇ 

ОБЛАСТІ 

 

Високий потенціал природних умов і ресурсів півдня України 

зумовлюють високий рівень сільськогосподарського виробництва. Як 

результат, більша частина степу розорана та виступає каталізатором до 

інтенсифікації таких негативних наслідків як ерозія, первинне та вторинне 

засолення ґрунтів (рис. 1). Так, при загальній площі Херсонської області 

2846,1 тис. га, в її складі сільськогосподарські угіддя становлять 1970,0 тис. 

га (69,2%), де рілля займає 1777,9 тис. га (62,5%), а багаторічні насадження 

розташовані на площі близько 25,9 тис. га (0,91%). Відсоток еродованих 

земель з кожним роком лише збільшується. 

 

Рис. 1. Площа ріллі і деградованих земель Херсонської області 

Джерело: дані [2] 
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Засолені 266 346,7 590,6 599,6 

Еродовані 71,7 441,9 441,9 442 

Дефляційно небезпечні 1681,7 1689,3 1689,3 1689,3 

Рілля 1777,9 1776,2 1777,2 1777,9 



Водна і вітрова ерозія ґрунтів ускладнюється посухами і суховіями, що в 

останні роки зустрівається на півдні України дуже часто. 

Шляхом зменшення еродованості земель та досягнення екологічної 

рівноваги степових екосистем є створення якісного лісомеліоративного 

каркасу заснованого на ландшафтно-екологічних принципах [5]. 

Одним з перших концепцію розведення лісу в степах сформував та 

науково-обґрунтував у 1892 році В.В. Докучаев, який спільно з такими 

видатними вченими як К.А. Тимірязєв, П.А. Костичев, взяв участь в 

розробленні програми ліквідації наслідків посухи та неврожаю 1891 року. 

Головними причинами посух та неврожаїв було визнано безсистемну 

експлуатацію чорноземів, ненормоване розорювання цілин, вирубування лісу 

на вододілах, що спричиняє розвиток ерозії, пониження рівня ґрунтових вод, 

руйнування структури ґрунту, внаслідок чого він гірше поглинає та утримує 

атмосферну вологу[1]. 

Практика полезахисного лісорозведення пов’язана також з такими 

іменами як В.П. Скаржинський, І.Я. Данилевський, В.Я. Ломиковський, Г.Ф. 

Морозова, Г.М. Висоцький та ін. [3]. 

Незважаючи на велику кількість дискусійних питань серед вчених в 

аспекті доцільності створення лісового каркасу в межах степу, все ж його 

важливість складно переоцінити. 

Лісомеліоративний каркас на полях сприяє зниженню швидкості вітру 

на 20-30%, збільшенню вологості повітря на 3-5%, зменшенню 

непродуктивного випаровування вологи. Врожайність зернових 

підвищується до 3-5 ц/га. Лісосмуги стримують рознесення вітром 

отрутохімікатів, якими обробляють поля, а також є притулком для багатьох 

видів тварин [4]. 

В умовах степової зони лісокультурні ландшафти повинні виконувати 

наступні функції: 

 боротьба з ерозією і дефляцією ґрунтів, затримання снігу; 



 послаблення швидкості вітру та уповільнення вертикального обміну 

повітря на полях сівозмін; 

 закріплення рухомих пісків; 

 поліпшення водного балансу території та охорони водойм від 

замулення; 

 зменшення небезпеки вторинного засолення і заболочування земель; 

 раціональне землекористування за рахунок створення лісових угідь на 

землях, малопридатних і непридатних для сільського господарства.  

На сьогодні, полезахисна лісистість в країні становить 1,5%, зокрема в 

Степу – 2,2%, при рекомендованих 3,8 - 6,2% [6]. Проте, важливо розуміти, 

що створення оптимізованої системи зелених лісових насаджень повинно 

бути раціональним та науково-обґрунтованим. Основні зусилля треба 

скеровувати на створення смугових насаджень, що захищають від ерозійних 

процесів ріллю та припинити розорювати і засаджувати пасовища по схилах 

балок, де загроза ерозії дуже низька або відсутня зовсім, заради досягненням 

рекомендованої норми лісистості. Тому для вирішення проблематики 

полезахисного лісорозведення на степових ландшафтах та захисту ґрунтів від 

несприятливих екзогенних процесів нагальним є формулювання державно 

програми, яка буде узагальнювати всі наукові здобутки у цій сфері та 

ефективної системи контролю за його дотриманням. 
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