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Результатом антропогенного впливу на ґрунтотворний процес може
бути як поліпшення властивостей природних ґрунтів, так і їх погіршення.
Серед основних причин втрати ґрунтової родючості розрізняють патологію
ґрунтового профілю та генетичних горизонтів, порушення біогеоценотичного
режиму ґрунтів та екосистем, порушення водного і хімічного режимів.

Ключові слова: геоекологічний стан ґрунтів, ґрунтотворний процес,
раціональне землекористування, гумус.

The result of anthropogenic influence on soil process can be either
improvement of the properties of natural soils and their deterioration. From the
main causes of loss of soil fertility, it can be distinguished the pathology of soil
profile and the genetic horizons, the dislocated of biogeocenotic of the regime of
soils and the ecosystems, the dislocated of water and the chemical regimes.

Keywords: the geoecological condition of soil, soil process, rational land
use, humus.

Вступ. Раціональне землекористування передбачає, насамперед,
охорону ґрунтів від негативних наслідків господарської діяльності людини.
Для цього розроблена і застосовується на практиці система ґрунтозахисних
заходів – правових, науково-технічних, соціально-економічних, спрямованих
на якісне поліпшення ґрунтів [9]. Проте охорона ґрунтів це не тільки система
заходів, а, насамперед, система землекористування, яка забезпечує
передавання земель майбутнім поколінням у поліпшеному стані.

Матеріал дослідження. Територія басейну річки Молочної
розташована в межах 4-х адміністративних райони Запорізької області –
Чернігівського, Михайлівського, Токмацького та Мелітопольського. Річка
Молочна з її притоками протікає в степовій зоні, сприятливій для розвитку
сільського господарства. Сільськогосподарські землі родючі, головним чином
чорноземні (Рис. 1). В структурі земель для всіх адміністративних районів
характерно домінування земель сільськогосподарського призначення. Від
загальної площі Чернігівського району (120 тис. га) сільгоспугіддя становлять
108,9 тис. Площа Токмацького району складає 144 тис. 247 га., сільгоспугідь –
134 тис.00 га. Територія Мелітопольського району складає 178,7 тис. га з яких
загальна площа сільгоспугідь складає 156 тис. 710 га, зрошувальних земель –
23,25 тис. га, або 14,8% [1].
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Рис 1. Карта-схема ґрунтового покриву басейну річки Молочної,
складено О.В. Непшою за [1]

Дослідження проводились на кафедрі фізичної географі і геології
Мелітопольського державного педагогічного університету ім. Б.
Хмельницького в рамках наукової теми «Геоекологічні проблеми ґрунтів
басейну р. Молочна».

Мета та завдання дослідження: на основі проведених раніше
досліджень геокологічного стану ґрунтів та агроландшафтів басейну річки
Молочної визначити заходи щодо збереження ґрунтового покриву та
підвищення продуктивності сільськогосподарських ландшафтів району
дослідження.

Результати досліджень. Проаналізувавши екологічно несприятливі
явища як природного так і антропогенного характеру для ґрунтів басейну
річки Молочної, ми пропонуємо шліхи оптимізації їх екологічного стану,
враховуючи фізико-географічне положення, природно-кліматичні умови
регіону та рівень антропогенного навантаження.

Правові заходи. Ґрунти в нашій державі є об’єктом правової охорони.
Порядок охорони земель встановлено законодавством України. Правова
основа охорони ґрунтів закладена Законом України «Про охорону
навколишнього природного середовища» (1991), Земельним кодексом України
(2001), Законом України «Про охорону земель» (2003) та іншими
законодавчими актами. Завданням земельного законодавства є регулювання
земельних відносин з метою створення умов для раціонального використання
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й охорони земель, збереження та відтворення родючості ґрунтів, поліпшення
природного середовища [4,5,6].

На основі діючого законодавства кожний регіон розробляє теоретичні
та практичні заходи з метою охорони ґрунтів, для подолання пагубного впливу
ерозійних процесів, досягнення екологічної рівноваги в агроландшафтах. Для
вирішення цих питань залучаються співробітники обласного управління
земельних ресурсів та фахівці Запорізької філії інституту землеустрою УААН,
які розробили «Комплексну програму захисту ґрунтів від водної та вітрової
ерозії в Запорізькій області» (далі «Програма»). Згідно з «Програмою» всі
середньо- та сильнозмиті ґрунти на схилах понад 0-5о підлягають консервації
(залуженню), а сильнозмиті ґрунти на схилах понад 5о і піски відводяться під
залісення [12].

Для забезпечення захисту сільських населених пунктів і
сільськогосподарських угідь від шкідливої дії вод, мінімізації заподіяних нею
збитків, запобігання подальшому ускладненню становища з підтопленням
територій району, а також з метою реалізації заходів, передбачених
«Комплексною програмою захисту сільських населених пунктів і
сільськогосподарських угідь від шкідливої дії вод на період до 2010 року та
прогноз до 2020 року» [7], Запорізьким облводгоспом підготовлена та
затверджена «Програма робіт щодо захисту територій від шкідливої дії вод у
Запорізькій області у 2001-2005 роках та прогноз до 2010 року» [11].

Виконання цих програмних заходів вважається однією з
найважливіших складових екологічної політики, яка проводиться Запорізьким
обласним державним правлінням земельних ресурсів в регіоні і повинна
сприяти нормалізації екологічного стану ґрунтів.

Науково-технічні заходи. У боротьбі з водною і вітровою ерозією
застосовують організаційно-господарські, агротехнічні і лісомеліоративні
заходи. Організаційно-господарськими заходами є протиерозійна організація
території і впровадження ґрунтозахисних сівозмін.

Агротехнічні заходи при водній ерозії полягають в послаблені
поверхневого стоку і переведенні його у внутрішньо-ґрунтовий. Для цього всі
види обробітку ґрунту треба проводити паралельно горизонталям місцевості
(контурне землеробство), впоперек схилу насипати валки ґрунту 15-25 см
заввишки, проводити снігозатримання, щілювання і кротування ґрунту,
обробку плоскорізами, терасування схилів тощо. Особливі заходи треба
застосовувати у боротьбі з ярами . В останні роки проводяться роботи щодо
вирівнювання ділянок, порізаних ярами. На вершинах ярів створюють
системи: канава – вал для відведення поверхневого стоку, закріплюють схили і
дно яру. В окремих випадках будують протиерозійні гідротехнічні споруди,
які захищають населені пункти, дороги та інші об’єкти інфраструктури. На
прилеглій до яру території насаджують ґрунтозахисні лісонасадження.

Агротехнічні заходи при вітровій ерозії мають забезпечити
накопичення вологи в ґрунті, формування міцних структурних агрегатів,
зменшення швидкості вітру в приземному шарі, повернення в ґрунт втрачених
поживних елементів. Для цього на полях треба залишати стерню, яка захищає
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ґрунт від ерозії, рівномірно розподіляє сніг на полі. На територіях з посиленою
вітровою ерозією треба запроваджувати зайняті, сидеральні і кулісні пари [2].

Лісомеліоративні заходи являються достатньо ефективними при будь-
яких видах ерозії та зсувонебезпечних процесах і потребують обов’язкового
застосовування. Для цього необхідно відновлення цілісної системи
полезахисних смуг, бажана багаторядна посадка дерев та трьохярусність
рослинних насаджень (трав’янистий, чагарниковий, деревинний яруси), які
підвищує захисну функцію ґрунтів.

Більшість ґрунтів басейну річки Молочної формувалася на лесах та
лесоподібних суглинках, тому мають місце просідання ґрунтів. Щоб уникнути
цих процесів необхідно зменшити навантаження на ґрунти та дотримуватися
обов’язкового планування інженерно-будівельних споруд, враховуючи при
цьому тип ґрунту.

В умовах району дослідження деградація ґрунтового покриву
виражається також в затоплені водоймищами та підтопленні зрошуваними
водами. Причини цих процесів носять як природний (сезонне підвищення
рівня ґрунтових вод, рівня води в водоймищах) так і антропогенний характер
(порушення водного режиму річок в результаті будови штучних водоймищ, їх
засмічення). Для ліквідації затоплень та підтоплень необхідно застосовувати
дренажні системи та водозахисні споруди, а також мінімалізувати втручання в
природне середовище, щоб уникнути непередбачуваних наслідків.

Інтенсивна система землеробства передбачає застосування високих доз
мінеральних добрив, пестицидів та інших продуктів хімічної промисловості.
При грамотному та раціональному їх застосуванні підвищується родючість
ґрунту і урожайність сільськогосподарських культур, але безсистемне
внесення мінеральних добрив спричинює негативні наслідки. Основними
заходами охорони ґрунтів від забруднення мінеральними добривами та
супутніми сполуками є внесення науково обґрунтованих доз добрив в
оптимальні строки. Раціональне застосування органічних і мінеральних добрив
стабілізує баланс поживних елементів в ґрунті, не спричинює небажаних явищ,
підвищує родючість ґрунту [8, с. 40].

В умовах посушливого клімату необхідно застосовувати зрошення.
Однак поряд з високою ефективністю водної меліорації вона спричиняє деякі
негативні наслідки. Так, при неправильному зрошенні відбувається вторинне
засолення ґрунтів. Основними причинами деградації зрошуваних ґрунтів є
надмірний полив, зрошення мінералізованою водою, відсутність дренажної
системи, гідроізоляції вздовж каналів, контролю за поданням води тощо. З
метою запобігання вторинного засолення необхідно ретельно складати проект
зрошувальної системи, належним чином виконувати будівельні роботи і
дотримуватися технічного-обґрунтованого режиму зрошення, при цьому
приділяючи особливу увагу якості поливної води (концентрація солей не
повинна перевищувати 1 г/л) [3, с. 140].

В процесі техногенезу поверхня землі насичується різними хімічними
елементами. На геохімію ґрунтоутворення значно впливають важкі метали та
їх сполуки, а також радіоактивні елементи. Розподіл техногенних елементів по
поверхні ґрунту нерівномірний. Він залежить від джерела забруднення,
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кліматичних умов регіону, геохімічних факторів і характеру ландшафту. З
ґрунтів важкі метали та радіоактивні елементи засвоюються рослинами,
передаються ланцюгами живлення і токсично діють на всі біологічні
організми. Захист ґрунтів від забруднення важкими металами та
радіоактивними елементами повинен базуватися на вдосконаленні технологій
виробництва, а саме: запровадженні нових замкнених технологічних систем,
створенні очисних споруд на підприємствах старого типу; культивуванні
організмів, які здатні накопичувати той або інший елемент; застосуванні
способів інактивації важких металів у ґрунтах, тобто застосуванні хімічних
сполук, які фіксують токсичні метали в ґрунті в нерозчинній і недоступній
формі для рослин. Не менш суттєвим фактором в нормалізації екологічного
стану ґрунтів являється винесення промислових підприємств за межі щільно
населених районів [9].

Висновки. На сучасному етапі постає необхідність розробки шляхів
оптимізації геоекологічного стану ґрунтів басейну річки Молочної, а саме :

 проведення меліоративних робіт відповідно до наукового
агрономічного обґрунтування;

 здійснення рекультиваційних заходів з метою відновлення
порушених сільськогосподарських ландшафтів в результаті інженерно-
будівельних робіт;

 дотримання суворого контролю під час відведення земель для
сільськогосподарського використання;

 забезпечення систематичного контролю за шкідливими викидами
підприємств з накладанням штрафів;

 постійний моніторинг стану ґрунтів басейну річки Молочної з
використанням результатів агрохімічної паспортизації ґрунтів керівниками і
спеціалістами фермерських агропромислових підприємств є перспективним і
дасть можливість покращати екологічний стан орних земель та
сільськогосподарських ландшафтів.
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