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Рис. 7. Побут студентів: а) помешкання; б); студентське самообслуговування; 
в) приготування їжі; г) дощ не перешкода
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О ПТИМ ІЗАЦІЯ ЗРОШ УВАЛЬНИ Х АГРОЛАНДШ АФ ТІВ М ЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО
РАЙОНУ

Меліорація земель є одним з найважливіших напрямків інтенсифікації 
сільськогосподарського виробництва. Вона забезпечує підвищення родючості та поліпшенні 
фізико-хімічних властивостей ґрунтів. Гідромеліоративні системи є основними засобам* 
виробництва, сприяють збільшенню продуктивності агроландшафтів. Разом з тим чере: 
порушення технологій, у багатьох районах зрошення супроводжується негативними наслідками 
головним чином екологічного характеру.

Розвитку землеробства в АПК Мелітопольського району сприяли агрокліматичні умови 
ресурси, значні термічні ресурси, тривалий вегетаційний період, що є важливою умовок 
розвитку високотоварного землеробства. Особливості природно-ресурсного потенціал; 
Мелітопольського району Запорізької області зумовлюють провідну ролі 
сільськогосподарського природокористування. В структурі сільгоспугідь переважають: орн 
землі, сіножаті і пасовища, садівництво. Найбільш інтенсивним видом природокористування! 
АПК району є зрошуване землеробство [1].

Зрошення на території Мелітопольського району здійснюється за рахунок Приазовсько 
зрошувальної системи, яка також розміщена в Якимівському і Приазовському райони 
Запорізької області. Територією району проходить Магістральний канал Приазовсько 
зрошувальної системи протяжністю 41,6 км, який використовується сезонно. Головна насосні 
станція Приазовсько!' зрошувальної системи подає воду в Приазовський магістральний канал 
звідки вона надходить у розподільники. Магістральний канал і розподільники побудовані: 
протифільтраційним облицюванням, зрошувальна мережа -  в закритих трубопроводах, подач; 
води в які здійснюють за допомогою насосних станцій підкачування. Всі технологічк 
процеси розподілу води на системі автоматизовано. Поливають сільськогосподарські культурі 
широкозахватними дощувальними машинами «Фрегат», «Дніпро», «Кубань».

Вплив зрошення на довкілля визначається різноманітністю. Раціонально побудован 
режими зрошення мають двосторонню дію. З одного боку вони забезпечують регулюванні
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водного режиму ґрунтів, підвищення вологості у верхніх шарах ґрунту, стимулювання 
мікробіологічних процесів. З іншого боку нераціональне використання вод при зрошенні 
призводить до підтоплення, підйому ґрунтових вод та вторинному засоленню ґрунтів. Це 
вимагає при розвитку зрошувальних меліорацій враховувати їх вплив на всі компоненти 
природних комплексів.

Зрошення є необхідною умовою стабільного розвитку аграрного сектору економіки, 
одержання більш високих врожаїв сільськогосподарських культур, що свідчить про досягнення 
вищого рівня продуктивності агроекосистем. Однак ця продуктивність не характеризується 
сталістю: гармонійних взаємозв’язків та рівноваги елементів агроекосистем з головною 
характеристикою техногенної дії зрошення так і не досягнуто. В результаті антропогенного та 
природного впливу відбуваються зміни в агроландшафтах, які призводять до засолення, 
заболочення, оглеєння, підтоплення земель, водної ерозії, зменшення родючості в цілому [2].

Значні зміни в агроландшафтах спричиняють зрошувальні води. Інтенсивність якісних 
змін зрошуваних земель значною мірою залежить від якості води (ступінь їх мінералізації-), яку 
використовують для зрошення. Вже зараз джерела зрошення часто класифікують, як «обмежено 
придатні» і рідше -  як «умовно придатні» (через небезпеку вторинного осолонцювання і 
засолення). Це одна з причин того, що в Мелітопольському районі багато площ вторинно- 
осолонцьованих ґрунтів.

Раціональне землекористування передбачає 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. Проте охорона ґрунтів це не тільки система 
заходів, а, насамперед, система землекористування, яка забезпечує передачу земель 
майбутнім поколінням у поліпшеному стані. Під землекористуванням розуміють порядок, 
умови і форми експлуатації земель. Системи і типи землекористування формувалися і 
змінювалися в процесі історичного розвитку людського суспільства, зміни виробничих 
відносин, соціально-економічних укладів з урахуванням природних факторів цієї території.

Детальне ознайомлення з дослідженнями Інституту зрошуваного землеробства НААН 
України та перспективами розвитку зрошуваного землеробства у степовій зоні до якої належить 
Мелітопольський район, показує, що підвищення еколого-економічної ефективності 
зрошуваного землеробства можливе на основі комплексу заходів. В цілому ґрунтозахисна 
система землеробства призначена: регулювати інтенсивність поверхневого змиву ґрунту, 
яружної та вітрової ерозії, вплив на ґрунтоутворюючий процес; забезпечити формування на 
перспективу запасів земельних ресурсів, відновлювати порушені землі; сприяти найкращому 
затриманню води, безпечному відводу і подальшому перекиданню в гідрографічну сітку стоку, 
що періодично виникає; суміщати землекористування з раціональним використанням інших 
природних ресурсів, інфраструктурою території; проводити землевпорядкування на основі 
агроландшафтної концепції.

Для вирішення агромеліоративних проблем Мелітопольського району Запорізької 
області, на сучасному етапі розвитку економіки України, необхідно, в першу чергу, 
впроваджувати такі заходи, які б при найменших капітальних витратах давали максимальний 
ефект. До основних заходів можна віднести такі:

• „ модернізація колекторно-дренажних та зрошувальних систем;
• впровадження найбільш прогресивних маловодних способів і техніки зрошення;
• врахування специфічних особливостей ґрунтів на зрошувальних ділянках;
• впровадження тільки науково-обґрунтованої системи землеробства;
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• підвищенню родючості зрошуваних земель сприяє введення СІВОЗМІН з 
багаторічними травами, причому проективне покриття поверхні рослинами повинно бути 
максимальним;

• впровадження альтернативного землеробства;
• впровадження принципів сучасного землекористування.
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П РИРО ДНО -АНТРО ПО ГЕН НЫ Е ВЗАИ М ОДЕЙ СТВИ Я,
ЕГО ОЦЕНКА И П ОСЛЕДСТВИЯ

Территориальные структуры жизни общества не являются консервативными, раз и 
навсегда данными образованиями. Они весьма динамичны, особенно для районов, 
отличающиеся выгодным географическим положением, каким является Запорожская область. 
Поэтому, во избежание чрезмерной мозаичности общественного потребления естественных 
ресурсов и нерационального природопользования в исследуемом регионе, необходимо создать 
условия для умеренного пропорционального роста функциональных зон, причем рост соседних 
районов природоиспользования должен быть согласован между собой и не затруднять 
функционирование элементов каждого из них в отдельности и эколого-экономической системы 
региона в целом. Для создания концепции экологической безопасности функциональных зон 
природопользования Запорожской области использован комплексный подход, который 
позволил обозначить проблемы регионального природопользования:

• провести оценку позитивных и негативных и негативных результатов 
взаимодействия общества и природы в конкретных регионах;

• разработать научного обоснованных рекомендации по управлению и прогнозу 
изменений природно-антропогенных геосистем;

• обосновать эколого-экономические последствия крупных систем;
• наметить эффективные пути сохранения ресурсов и средовоспроизводящей 

способности геосистем [1].
Стержневым моментом эффективности решений обозначенных научно-практических 

проблем является комплексное эколого-экономическое районирование. Основой экологического 
образования решений и рациональной организации территорий является анализ, прогноз и 
оценка территориальных различий хозяйственной неблагоприятности последствий 
антропогенного воздействия на природную среду. Собственно оценка территории по степени 
неблагоприятности последствий воздействия служит ключевой стадией экологического 
обоснования. Ее результаты представляют собой зонирование исследуемого региона по степени 
остроты экологических проблем. Такая оценка является одним из основных средств 
локализации природоохранных ограничений, выявляя зоны недопустимых нарушений 
природной среды, где следует изменить масштабы и технологии хозяйственной деятельности, 
Кроме* того, оценка территории по совокупности современного состояния экологических
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