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УДК 551.438.5: 63 (477.72) 

АНТРОПОГЕННА ТРАНСФОРМАЦІЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ 

ЗЕМЕЛЬ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Непша О.В., Балабатько Н.В. 

 

На сучасному етапі розвитку людство все більш швидкими темпами змінює 

природу, порушуючи при цьому структуру природних компонентів в результаті 

розвитку різноманітних видів природокористування. Більшість сучасних 

ландшафтів зазнали змін під впливом життєдіяльності людини і набули нових 

властивостей, зумовлених її виробничою і невиробничою діяльністю. Зростання 

антропогенного впливу на навколишнє середовище призводить до деградації 

природних територій, формування на їх основі модифікацій змінених, перетворених 

і штучно створених природно-господарських комплексів. Одним з найбільш 

поширених видів трансформації екосистем (за масштабами та інтенсивністю 

впливу) є використання їх в сільському господарстві. Цей вид діяльності необхідний 

для забезпечення людства продуктами харчування, а промисловість сировиною 

[7,с.15-18].  

Високий загальний фон ландшафтного перетворення території Херсонської 

області визначається перш за все її значним землеробським освоєнням, яке складає 

понад 65%, а розораність сільськогосподарських угідь в деяких районах перевищує 

90%. При такому надзвичайно високому сільськогосподарському освоєнні і не 

значній лісистості (5,3%) необхідною складовою оптимізації природного 

середовища є функціональна організація ландшафту [2,с.83]. 

Сільськогосподарське товарне виробництво Херсонської області є основним 

стратегічним ресурсом забезпечення її економічної стабільності. Достатньо 

розвинутий аграрно-індустріальний комплекс регіону, який значною мірою 

сформований завдяки унікальному географічному положенню, базується на 

використанні такого незамінного природного ресурсу як ґрунт. Разом з тим, тривале 

екстенсивне використання земель в землеробстві призводить до зниження їх 

продуктивності, посилює залежність сільського господарства від погодних умов. За 
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результатами багаторічного моніторингу ґрунтів на протязі останніх 10-15 років 

відзначається прогресуюче падіння показників їх родючості, яке виражається в 

динамічному зменшені вмісту гумусу, основних макро- та мікроелементів, знижені 

оцінкових критеріїв (агрохімічної та еколого- агрохімічної оцінок, ресурсу 

родючості) тощо [6,с.316]. 

Вирішення питань охорони, збереження та підвищення родючості ґрунтів 

неможливе без об‘єктивної оцінки їх стану, наявності їх кількісних та якісних 

характеристик. Всі ці параметри забезпечує проведення постійно діючого еколого-

агрохімічного моніторингу ґрунтів. 

За результатами моніторингових досліджень якісного складу ґрунтів, ведеться 

еколого-агрохімічна паспортизація земель сільськогосподарського призначення. 

Паспортизація забезпечує здійснення державного контролю за динамікою змін 

основних якісних показників земель, що використовуються у сільськогосподарському 

товарному виробництві. Паспорт поля (земельної ділянки) є базовою основою для 

розробки науково обґрунтованих рекомендацій щодо раціонального використання 

різноманітних агрохімікатів (мінеральних добрив, хімічних меліорантів, засобів 

захисту рослин) та надає можливість здійснювати диференційований підхід до 

вирішення проблемних питань для кожного окремого поля [5,6]. 

Сільськогосподарське виробництво в умовах посушливого Степу можливе 

лише за наявності надійного, економічно обґрунтованого зрошення. Навіть в умовах 

мінімального ресурсного забезпечення, зрошувані землі, займаючи фактично 15 % 

ріллі на даний час забезпечують отримання 37,2 % валової продукції рослинництва 

[5]. 

В останні часи спостерігається збільшення уваги серед землекористувачів до 

науково-обґрунтованої системи використання земель, тому першочергове завдання 

полягає в удосконалені підходів до обґрунтування і ведення систем землеробства як 

на богарних, так і на зрошуваних землях. На даному етапі сільськогосподарського 

виробництва в Херсонській області необхідне формування структури посівних площ 

за умови виведення із складу ріллі схилових, засолених та інших малопродуктивних 

земель, на яких ведення землеробства є особливо збитковим і веде до подальшого 
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погіршення їх меліоративного стану та зниження родючості [1,с.11; 3,с.127; 4,с.38]. 
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