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ЕРОЗІЄЮ ҐРУНТІВ ТА ЇЇ ПОПЕРЕДЖЕННЯМ, У ЗАПОРІЗЬКІЙ 

ОБЛАСТІ 

На сьогодні водною ерозією охоплено 35,5%, а вітровою - більш ніж 90% 

площі сільськогосподарських угідь області (в роки з пиловими бурями 

практично вся територія зазнає дії вітрової ерозії). Значно зменшився вміст 

гумусу в ґрунтах, спостерігається ущільнення орного шару, збільшуються 

площі засолених, солонцюватих, осолоділих та підтоплених земель. Щорічно з 

кожного гектара внаслідок ерозії втрачається 350 кг гумусу. Основні причини 

зменшення гумусу: посилення його мінералізації, втрати при площинному 

змиві верхнього (найбільш гумусованого) горизонту, недостатня кількість 

внесення органічних добрив. До 1991 року інтенсивність деградаційних 

процесів значною мірою послаблювалась за рахунок збільшення обсягів 

застосування органічних і мінеральних добрив, проведення гіпсування, інших 

заходів з підвищення родючості ґрунтів, проте за останнє десятиріччя комплекс 

цих заходів значно зменшився, а гіпсування практично припинене. 

Особливої уваги в області заслуговує консервація середньо- та сильно- 

змитих грунтів. Щорічно недобір усіх видів продукції на середньо- та сильно- 

змитих ґрунтах становить близько 50% від загального недобору продукції на 

еродованих землях. Отже, запобігти ерозії на таких землях означає майже 

наполовину подолати її в цілому по області. 

У системі контурно-меліоративного землеробства для захисту ґрунту від 

ерозії, відтворення та підвищення родючості ґрунтів необхідно виконати 

комплекс протиерозійних заходів. У цілому грунтозахисна система 

землеробства призначена для регулювання інтенсивності поверхневого змиву 

ґрунту, яружної та вітрової ерозії, впливу на грунтоутворюючий процес; 

забезпечення процесів відтворення запасів земельних ресурсів, відновлення 

порушених земель, сприяння найкращому затриманню води, безпечному 

відводу і подальшому перекиданню в гідрографічну мережу тимчасового 



поверхневого; поєднання землекористування з раціональним використанням 

інших природних ресурсів, інфраструктурою території; проведення 

землевпорядкування на основі агроландшафтної концепції. 

Для захисту ґрунтів від вітрової ерозії необхідно створити закінчену 

систему полезахисних смуг з районованих порід дерев. 

Рекультивації повинні підлягати всі площі, які зазнали змін у рельєфі, 

ґрунтах та материнських породах у зв’язку з будівельними, гірничодобувними, 

геологорозвідувальними та іншими роботами. Рекультивація виконується для 

наступного використання меліоративних земель, в першу чергу в сільському, а 

також в лісовому, рибному і водному господарствах, для забудови та з рекреаційною 

метою. 

Обов’язковою умовою виконання будівельних робіт, пов’язаних з порушенням 

ґрунтового покриву, включаючи спорудження ставків і водосховищ, облаштування 

відвалів гірських вод та шламонакопичувачів, е зняття, зберігання і подальше 

використання родючого ґрунту для землювання та поліпшення родючості збіднілих 

земель. 

В області нараховується близько 3 тис. діючих сільськогосподарських 

підприємств, які не повного мірою застосовують усі необхідні агрозаходи щодо 

дотримання норм і правил у використанні ґрунтових ресурсів області. Для цього 

необхідно впровадити систему стимулів для тих землекористувачів, які цього 

прагнуть, і систему стягнень і попереджень тим, хто не бажає цього робити. 

Таким чином, дія різноманітних природних та антропогенних факторів на 

ґрунтовий покрив призвела до зменшення продуктивності гґрунтів і,  у зв’язку з цим 

вкрай необхідним є проведення певних заходів меліоративного, агротехнічного, 

агрохімічного характеру, тому, що подальше використання ґрунтів неможливе і 

економічно не виправдане. 
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