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УДК 630.26

УДОСКОНАЛЕННЯ ЛІСОМЕЛІОРАТИВНОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АГРОЛАНДШАФТІВ 

МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Г.Б. Гладун, доктор сільськогосподарських наук, доцент
Ю.Г. Гладун, молодший науковий співробітник
Український науково-дослідний інститут лісового господарства
та агролісомеліорації імені Г.М. Висоцького

Розглянуто принципи формування лісомеліоративних наса-
джень з урахуванням сучасних вимог, їх структуру та кількісні по-
казники, розраховані відповідно до особливостей природних умов
Миколаївщини.

Ключові слова: лісові меліорації, захисна лісистість, агро-
ландшафти.

Постановка проблеми. Земельний фонд Миколаївської 
області станом на 01.01 2010 р. складає 2458,55 тис. га, біль-
шість з яких займають сільськогосподарські угіддя, що свід-
чить про високий рівень сільськогосподарського освоєння 
земель. Тому нинішня ситуація в області відзначається гостри-
ми екологічними проблемами агроландшафтів як найбільш 
порушених антропогенною діяльністю територій. Однією із 
основних причин є незбалансоване землекористування, адже 
площа сільськогосподарських угідь досягає 81,8% від загаль-
ної площі території, з них рілля становить 84,4%, що значно 
перевищує екологічно обґрунтовану норму [1, 2].

Площа екологічно стабільних угідь в області скорочена до 
критичного мінімуму, а середня лісистість області становить 
3,7%, при науково обґрунтованій – 9% [3].

Внаслідок відсутності комплексних захисних заходів те-
риторія області є полігоном негативних явищ та процесів. Од-
ним із проявів аномальних метеорологічних явищ стала пилова 
буря 23-24 березня 2007 р. на території області та ще майже на 
половині території Степової зони України. Від бурі постражда-
ло 650 тис. га земель області; на площі понад 60 тис. га втрати 
ґрунту склали до 400 т•га-1 (що перевищує швидкість сучасного
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ґрунтоутворення у 4000 разів [1, 4]), а загальні збитки у цінах 
2007 року оцінені у 600 млн грн.

Але незважаючи на зазначені негаразди, в області налічу-
ється 718,9 тис. га орних земель на ерозійно небезпечних схи-
лах понад 1°, з них – 100,27 тис. га на схилах крутизною 3-5° 
градусів і 22,1 тис. га – 5-7° та 1,7 тис. га понад 7° (табл. 1).

Таблиця 1
Розподіл орних земель Миколаївської області

станом на 2004 р.

Одиниці 
виміру

Разом 
орних 
земель

У тому числі за крутизною схилів

<1° 1-3° 3-5° 5-7° >7°

тис. га 1699,4 980,55 596,49 100,27 20,39 1,7

% 100 57,7 35,1 5,9 1,2 0,1

Природні умови та відсутність ґрунтоводоохоронних захо-
дів викликало те, що кількість еродованих земель сільськогос-
подарського призначення в області досягла 814,8 тис. га, або 
47,9% від площі ріллі. Щорічні втрати ґрунту від ерозії в се-
редньому по області становлять від 1,0 до 5,2 т•га-1 при допус-
тимій нормі – 0,2-0,6 т•га-1. Найбільші площі змитих земель в 
Арбузинському, Вознесенському, Врадіївському, Доманівсько-
му районах (67,9-83,7%), а річний змив в цих районах сягає 
22,7-33,4 т•га-1 [4].

Метою статті є обґрунтування складу лісомеліоративного 
комплексу Миколаївщини з урахуванням сучасних нормати-
вів та основних просторово-цільових форм захисних лісових 
насаджень у сучасних умовах.

Аналіз останніх публікацій та досліджень. Проблеми 
екологічної оптимізації сільськогосподарського виробництва 
досліджували багато вчених, серед яких чільне місце займа-
ють роботи В.Ф. Сайка, О.Г. Тараріки, В.П. Патики, В.Ю. Юх-
новського, Л.І. Копія та інших, що стали важливим підґрунтям 
у вирішенні поставленого завдання.

Виклад основного матеріалу. Для досягнення екологіч-
ної рівноваги в агроландшафтах Миколаївщини необхідно 
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привести до екологічно безпечних норм структуру угідь агро-
ландшафтів, а норма залісення орних земель в умовах рівнин-
ного рельєфу степової зони має становити, за розрахунками 
Н.Х. Грабака [5], 2,5-4,0%, а пересіченого – 10-12%.

Наведені нормативи залісення у цілому відповідають за-
гальним принципам формування захисних насаджень на рів-
нині і в умовах схилових земель, проте вони потребують певної 
деталізації з урахуванням розроблених в УкрНДІЛГА та інших 
наукових установах нормативів [6-10].

Для досягнення основної мети з екологічного упорядкування 
сучасних агроландшафтів необхідним є розроблення наукових 
основ лісомеліоративного забезпечення екологічної компоненти 
їх сталого розвитку. Було вирішено такі завдання дослідження:

 - обґрунтовано параметри полезахисного лісорозведення 
як екологічної основи забезпечення екологічної компоненти 
сталого розвитку агроландшафтів;

 - удосконалено принципи агроландшафтно-екологічного ке-
рування і конструювання агрогеоекосистем та агроландшафтів;

 - обґрунтовано мінімально необхідну захисну лісистість 
агроландшафтів для забезпечення умов їх сталого розвитку;

 - визначено шляхи удосконалення збалансованого вико-
ристання лісових меліорацій сучасних агроландшафтів.

Для ефективного керування екологією агроландшафтів 
необхідно створити мінімально необхідну кількість лісомелі-
оративних насаджень, які б створили передумови безпечно-
го землекористування. Основною продукуючою територією в 
агроландшафтах є орні землі, які потребують першочергових 
заходів захисту засобами лісових меліорацій [6-10]. Розрахун-
ки показують (табл. 2), що за сучасної структури угідь площа 
полезахисних насаджень повинна становити: 67,5 тис. га по-
лезахисних лісових смуг та 6,1 тис. га стокорегулювальних. 
Площа 73,6 тис. га забезпечить середню полезахисну лісис-
тість 4,3%, що близька до рекомендованих нормативів, але є 
більш скорегованою з урахуванням зональності та переважа-
ючого типу ґрунтів по природних підзонах Степу Миколаїв-
ської області.
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Склад лісомеліоративної компоненти і прогнозна захисна 
лісистість також розраховані на основі сучасних нормативів 
[6-10] (табл. 3).

Таблиця 3
Прогнозна мінімально необхідна захисна лісистість 

сільськогосподарських земель Миколаївської області, тис. га

Категорія угідь Площа,
тис. га

Сільськогосподарські угіддя 2043,6

Полезахисні і стокорегулювальні смуги 67,51

Захисні лісові насадження на ярах 4,9

Захисні лісові насадження у смугах відведення залізниць 3,0

Захисні лісові насадження у смугах відведення автошляхів 10,5

Захисні лісові насадження уздовж річок та навколо водоймищ [11] 13,6

Захисні лісові насадження сільських населених пунктів 3,3

Суцільне залісення еродованих пасовищах 58,0

Захисні лісові насадження на еродованих пасовищах 4,3

Залісення еродованих сіножатей 0,2

Захисні лісові насадження на виноградниках 0,6

Захисні лісові насадження у садах 0,53

Захисні лісові насадження на кам'янистих землях 4,5

Інші категорії захисних насаджень 36,4

Захисні лісові насадження на пісках 1,47

Сума площ захисних лісових насаджень агроландшафтів 208,8

Прогнозна лісистість агроландшафтів Миколаївщини, % 10,2

Захисна лісистість агроландшафтів при створенні 
208,8 тис. га лісомеліоративних насаджень може досягти 
10,2% (сучасна загальна лісистість області становить 4,9%), що 
може бути істотним аргументом щодо покращення загальної 
екологічної ситуації та створення передумов для стабільного 
ведення сільського господарства.

Встановлено також основні типи деяких інших категорій 
захисних насаджень, розрахунки яких подаються у скороче-
ному вигляді як складова сучасних агролісоландшафтів з ура-
хуванням сучасних нормативних вимог та структури угідь.
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У Миколаївській області до першочергових завдань варто 
віднести збереження й підвищення продуктивності та еколо-
гічної стійкості існуючих лісів, підвищення їхніх природоохо-
ронних і захисних функцій, збільшення лісистості за рахунок 
подальшого розширення обсягів захисного лісорозведення й 
залісення непридатних для сільського господарства земель з 
метою створення екологічно стійких агролісоландшафтів, що 
забезпечують збалансований розвиток лісового, сільського, 
водного господарства та інших галузей економіки країни.

Висновки. Отримані прогнозні кількісні показники засто-
сування лісових меліорацій у сучасних агроландшафтах при 
їх впровадженні забезпечать екологічну компоненту їх стало-
го розвитку у Миколаївській області на зонально-регіональній 
основі. Досягнення розрахункових рівнів захисної лісистості 
різних просторово-цільових груп насаджень стане необхід-
ною умовою збалансованого екологічного розвитку територій 
у межах природних зон, водозбірних басейнів різних рангів та 
агроландшафтів.
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