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РЕГІОНАЛЬНІ ВІДМІННОСТІ РІВНЯ АНТРОПОГЕННОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ УГІДЬ В МЕЖАХ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
Аннотация. Сельское хозяйство ‒ одна из приоритетных отраслей 

народного хозяйства, в которой процессы производства, распределения, 
обмена и потребления имеют свои особенности, где действуют новые 
экономические законы, а действие присущих всему общественному способу 
производства законов приобретает специфические формы. Эти 
особенности в значительной степени зависят от природных факторов. 
Для большинства населения сельское хозяйство остается важнейшей 
отраслью народного хозяйства. 

Ключевые слова: сельское хозяйство, антропогенная 
трансформация, сельскохозяйственные угодья, земельные ресурсы, 
агроландшафты. 

 
Balabatko Natalia, Nepsha Oleksandr  

Melitopol State Pedagogical University named after B. Khmelnitsky 
(Melitopol, Ukraine) 

 
REGIONAL DIFFERENCES IN THE LEVEL OF ANTHROPOGENIC 

TRANSFORMATION OF AGRICULTURAL LAND WITHIN THE KHERSON 
REGION 

 
Abstraction. Agriculture is one of the priority sectors of the national 

economy, in which the processes of production, distribution, exchange and 
consumption have their own characteristics, where new economic laws operate, 
and the laws inherent in the whole social mode of production of laws take on 
specific forms. These features are largely dependent on natural factors. For the 
majority of the population, agriculture remains the most important sector of the 
national economy. 

Keywords: agriculture, anthropogenic transformation, agricultural land, land 
resources, agrolandscapes. 

 
Розвиток сільського господарства найбільш тісно контролює з 

властивостями природних умов і ресурсів території, її географічними 
особливостями [1, с. 11]. Інтенсивне використання земельних ресурсів 
Херсонщини в землеробстві та тваринництві почалося більш як 200 років  
тому [2, с. 87]. В природних степових ландшафтах водний режим регулювався 
рослинним покривом, на який зливові опади впливали сприятливо і де снігу 
було достатньо, навіть в малосніжні зими. Розорювання степів, зникання 
природних акумуляторів талих та дощових вод – блюдець, руйнування 
дернини, здатної затримувати сніг і воду та захищати ґрунт від морозів і 



____«Актуальные научные исследования в современном мире» ISCIENCE.IN.UA__ 
Выпуск 3(47) ч. 2       ISSN 2524-0986 

 

84 
 

впливу вітрів, втрата властивої цілинному чорнозему зернистої структури 
зробило ці ландшафти ерозійно нестійкими. Наслідком цього стало посилення 
випаровуваності, збільшення нічного охолодження степу, зниження рівня 
ґрунтових вод, зменшення загальних запасів вологи, висихання водних 
джерел, посилення несприятливого впливу вітрів влітку і взимку. 
Землеробство сприяло втраті значної кількості гумусу: якщо до розорювання 
степів його було 9-10%, то зараз залишилось 4-5%, що призвело до зниження 
родючості та стійкості ґрунтів до впливу води та вітру [3, с. 182; 4, с. 38;  
5, с. 13]. 

Один з головних впливів землеробства на ландшафти проявляється в 
однобічному відчуженні поживних речовин із зібраним врожаєм, що потребує 
безперервного заміщення їх у вигляді добрив. Екстенсивне землеробство, 
внесення середніх і підвищених доз мінеральних добрив посилюють біологічне 
спалювання гумусу чорноземних ґрунтів, оскільки надземні маси рослин після 
збирання врожаю не залишаються [6, с. 316]. Для протидії цьому в степових 
районах в останній час змінюють плуг плоскорізами, проводять оранку без 
обертання пласта (безвідвальна оранка), що дозволяє регулювати водний 
баланс орного угіддя та зменшувати поверхневий стік, збільшувати запаси 
вологи в ґрунті, створювати умови для більш інтенсивного розвитку кореневої 
системи рослин, накопичення органічної речовини і структурування гумусного 
горизонту ґрунтів, підвищуючи їх стійкість до ерозії [7, с. 115]. 

Іншим впливом на агроекосистеми є випас тварин. Випас 
безпосередньо впливає на рослинність (пошкодження погонів і коренів), ґрунти 
(ущільнення, зміни водного режиму), надходження поживних речовин, 
розповсюдження насіння, зміни загальної фітомаси і її видового складу. 
Розвиток пасовищного господарства супроводжується новими видами  
впливу на ландшафти: обводнення пасовищ, їх поверхневим і корінним  
покращенням. Його ж супроводжує посилення впливу скотарства на природне  
середовище [8, с. 30]. 

Найбільш позитивно впливає на стан агроландшафтів наявність 
незайманих природних ділянок рослинності, які сприяють покращенню 
загального його стану. Однак необхідно мати на увазі те, що вони достатньо 
далекі від свого недоторканого стану. Природна підсистема в агроландшафтах 
є головним носієм ресурсовідновлювальних і середовищеутворювальних 
функцій [9]. 

Вплив зрошувальних меліорації найбільшою мірою виявляється в 
степовій зоні. Вплив зрошення позначається насамперед на зміні водно-
теплового балансу, рівня ґрунтових вод і сольового режиму і прояві супутніх 
несприятливих процесів. Зрошення призводить до формування нового виду 
ландшафту, що набуває нові структурні риси, які характеризуються в перші 
роки більшою продуктивністю, ніж вихідний [10, с. 17; 11, с. 127; 12, с. 11]. 

Враховуючи надмірну розораність території Херсонської області і надто 
обмежені можливості збільшення сільгоспугідь, потрібне бережливе ставлення 
і раціональне використання земельного фонду. В той же час земельні  
ресурси області нерідко потребують захисту від нераціонального їх  
використання [13, с. 15]. Висока розораність земель по всій території 
Херсонщини призводить до розвитку сильних ерозійних процесів, а також 
визначає високий рівень сільськогосподарської трансформації території 
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області. 
Для Херсонщини характерні високі показники коефіцієнтів 

антропогенної трансформації агроекосистем. Дана ситуація обумовлена тим, 
що в складі сільгоспугідь області найбільшу площу займає рілля, яка 
характеризується найвищим індексом глибини перетворенності 
сільськогосподарських угідь (табл. 1). 

Найбільший коефіцієнт сільськогосподарської перетвореності 
властивий для Каховського (5,89), Чаплинського (5,67), Скадовського (5,61) та 
Новотроїцького (5,53) районів, що пояснюється високою часткою орних 
земель, причому з великим відсотком зрошуваних територій у структурі 
сільськогосподарських угідь. Саме це є наслідком високої трансформації 
агроекосистем вище зазначених районів [6, с. 321]. 

 
Таблиця 1  

Використання та трансформація сільськогосподарських угідь 
Херсонської області [6, с. 321] 

Назва 
адміністративного 

району 

Використання сільськогосподарських угідь 
(у % від загальної площі) 

Коефіцієнт 
сільгосп-
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(Каn) 
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Бериславський 71.46 16,75 1,91 5,95 - 1,59 5,09 

Білозерський 60,47 28,61 2,42 4,66 0,09 0,84 5,28 

В. Лепетиський 86 9,59 0,41 1,08 0,27 1,08 5,11 

В.Олександрівський 93,92 1,88 0,41 2,95 0,16 0,66 4,92 

Верхньорогачицький 94,32 0,6 0,45 1,65 0,15 1,35 4,90 

Високопільський 92,53 0,17 0,17 2,44 - 3,49 4,79 

Генічеський 73,99 20,73 0,82 1,64 - 1,34 5,31 

Голопристанський 52,54 26,23 2,09 11,2 0,84 2,17 5,09 

Горностаївський 71,01 26,43 0,43 0,57 - 0,86 5,48 

Іванівський 68,73 18,91 0,31 2,64 - 2,95 5,2 

Каланчацький 57,23 30,64 0,47 3,32 0,32 3,9 5,14 

Каховський 43,1 49,54 1,65 2,64 - 0,83 5,89 

Нижньосірогозький 92,17 3,94 0,09 0,55 - 1,1 5,02 

Нововоронцовський 85,04 6,9 0,78 2,86 - 1,69 4,98 

Новотроїцький 43,39 42,45 0,25 8,45 0,37 2,24 5,53 

Скадовський 39,63 44,42 0,59 8,44 - 1,99 5,61 

Цюрупинський 62,20 23,41 4,49 7,49 0,14 1,17 5,13 

Чаплинський 57,83 37,4 0,15 1,92 - 0,92 5,67 

Херсонська область 66,95 23,29 1,09 4,13 0,14 1,94 5,14 

 
Меншого впливу на навколишнє середовище сільськогосподарське 

природокористування завдає у Високопільському (4,79), Верхньорогачицькому 
(4,90), Великоолександрівському (4,92) і Нововоронцовському (4,98)  
районах [6, с. 322]. Проаналізувавши структуру угідь в цих районах можна 
побачити, що саме в них низька частка зрошуваних земель, яка вплинула на 
нижчий коефіцієнт трансформації у порівнянні з вище названими районами, 
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але він ненабагато відрізняється від показників надзвичайного перетворення. 
Це є наслідком майже однобічного використання сільськогосподарських угідь, 
адже розорані ділянки у багато раз перевищують території зайняті під 
пасовищами, сіножаттями, багаторічними насадженнями разом взятими 
практично в усіх районах області [14]. 

Виконані дослідження дали можливість виділити певні групи районів за 
рівнем антропогенної трансформації сільськогосподарських угідь (табл. 2) і 
об‘єднати їх в певні регіони на території Херсонської області. 

 
Таблиця 2 

Угрупування адміністративних районів Херсонської області за рівнем 
антропогенної трансформації сільськогосподарських угідь [6, с. 322] 

 

Рівень антропогенної перетвореності 
сільськогосподарських угідь 

Надзвичайно 
перетворені 

Сильно 
перетворені 

Середньо 
перетворені 

Показники Каn Більше 5,5 Від 5,01 до 5,5 Менше 5,0 

Частка (у %), що 
займають ці території 
від загальної площі 
сільськогосподарських 
угідь 

27,3 55,0 17,7 

 
Аналіз отриманих результатів свідчить, що надзвичайно перетворенні 

агроекосистеми складають – 27,3% сільськогосподарських угідь області, 
частка сильно перетворених – 55,0%, решта 17,7% – середньо-перетворені. 

Отже, в цілому сільськогосподарські угіддя Херсонської області більш 
ніж на 77% характеризуються надзвичайно сильним та сильним рівнем 
антропогенної трансформації (27,3% та 55,0% відповідно). 

Зважаючи на вищезазначене можна конкретизувати загальну 
концептуальну модель агроландшафтної екосистеми [9] стосовно регіональних 
умов землеробства Півдня України. Ця модель дає змогу визначити 
особливості розвитку агроекосистем Херсонської області, зрозуміти 
взаємозв‘язки між природними та господарськими компонентами 
агроландшафтів в процесі сільськогосподарського землекористування. 

Підраховуючи коефіцієнт глибини сільськогосподарської 
перетвореності, як за окремими формами господарювання, так і за типами 
господарювання, ми можемо судити про значний або незначний вплив 
сільського господарства на ту чи іншу територію загалом [3, с. 184]. 

Різноманітні види природокористування і пов‘язані з ними способи 
впливу на природу в межах будь-якого регіону формуються впродовж 
тривалого періоду. Кожному історично сформованому виду 
природокористування відповідає певне територіальне й функціональне 
поєднання способів, видів і прийомів впливу на перетворення [2, с. 88]. 
Способи й прийоми впливу, їх прояв, глибина і територіальне поширення 
залежать від двох чинників: інтенсивності видів природокористування і 
структури ресурсного потенціалу даної території. Глибина антропогенного 
впливу, у свою чергу, залежить від часу виникнення виду 
природокористування в конкретному регіоні. Характер, зміст та інтенсивність 
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впливу на навколишнє середовище є відносно постійним або ж зростають із 
розвитком продуктивних сил, а компоненти ландшафту змінюються відповідно 
до особливостей технології окремих видів природокористування [7, с. 116]. 

За умови екологізації сільськогосподарського виробництва Херсонська 
область може посилити свою загальнодержавну позицію у виробництві 
сільськогосподарської продукції як рослинного так і тваринного походження [9]. 
В основу системи ведення сільського господарства мають бути покладені 
принципи раціонального використання природно-ресурсного потенціалу, 
вибору найдоцільнішого способу сільськогосподарського землекористування з 
урахуванням диференціації природно-географічних особливостей території, 
запровадження новітніх технологій виробництва [15, с. 234]. 
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