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У статті обґрунтовано необхідність збереження полезахисних лісових смуг. 

Проаналізовано агрономічну, природоохоронну та соціальну роль лісових смуг на фоні 

погіршення природно-кліматичних умов та нових типів землекористування. 
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В статье обоснована необходимость сохранения полезащитных лесных полос. 

Проанализированы агрономическая, природоохранная и социальная роль лесных 

полос на фоне ухудшения природно-климатических условий и новых типов 

землепользования. 
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The article substantiates the need to preserve forest protective stripеs. The agronomic, 

environmental and social role of forest stripеs on the background of deterioration of natural 

and climatic conditions and new types of land use are analyzed. 
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Площа сільськогосподарських угідь України, які зазнають згубного впливу ерозії, 

становить 13, 3 млн га, вітрової ерозії (дефляції) – майже 20 млн га. Площа ярів становить 

141,1 тис. га, а їхня кількість перевищує 500 тисяч. Щорічно від ерозії втрачається до 

500 млн тонн ґрунту, у тому числі 24 млн тонн гумусу. Економічні збитки внаслідок ерозії 

перевищують 6 млрд доларів США в рік [1]. 

Внаслідок прояву водно- та вітроерозійних процесів знижується родючість ґрунтів, 

втрачаються внесені у ґрунт добрива, пошкоджуються посіви сільськогосподарських 

культур, знижуються врожаї, замулюються річки та канали, заносять дрібноземом дороги та 

будівлі. Ерозія щорічно віднімає у земельного фонду значні площі, перетворюючи багаті 

ландшафти з родючими ґрунтами у бедленди і пустелі. 

Найважливішими причинами, які обумовлюють такий стан проблеми ерозії в Україні, є 

природно-кліматичні фактори, висока розораність угідь, формування нових типів 

землекористування, відсутність економічного стимулювання захисту ґрунтів від ерозії, 

недосконала юридична відповідальність за недбале землекористування, занепад 

лісомеліорації. 

Метою наших досліджень є аналіз агрономічної, природоохоронної та соціальної ролі 

лісових смуг на фоні погіршення природно-кліматичних умов та нових типів 

землекористування. 
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Територія України є своєрідним районом інтенсивних атмосферних процесів. 
Циркуляція повітряних мас визначає систему панівних вітрів: західні вітри несуть потік 
повітря з Атлантики, південно-східні та південні зумовлені наявністю сибірського 
антициклону. Внаслідок зіткнення теплої повітряної маси з холодним вітровим бар’єром 
вітер посилюється до 25-30 м/с і більше. А глобальні зміни клімату за останні роки 
спричиняють такі негативні атмосферні процеси як урагани, пилові бурі, смерчі, суховії, 
тривалі посухи, сильні дощі тощо. Це завдає великих збитків сільському господарству та 
загалом безпечному розвитку суспільства. 

У боротьбі з водною та вітровою ерозіями застосовують комплекс заходів, серед яких 
організаційно-господарські, гідротехнічні, агротехнічні і лісомеліоративні. Лісовим 
насадженням належить домінуюча роль у регулюванні та збереженні сприятливих 
параметрів довкілля і забезпеченні сталого розвитку регіонів. За висловом професора 
Пилипенка О.І., полезахисні лісові смуги – це восьме диво світу, унікальний приклад, коли 
людина позитивно взаємодіє з природою [2]. 

Полезахисні лісосмуги – важливий елемент сучасного агроландшафту. Вони 
регулюють місцевий стік, захищають ґрунти і посіви від пилових бур і суховіїв, сприяють 
снігозатриманню, підвищують ґрунтову вологу, зменшують об’єм і енергію розмиву 
схилових стоків на водозборах. Лісові смуги поліпшують мікроклімат, попереджують змив і 
розмив ґрунтів, поглиблення ярів і балок, замулення річок та водоймищ. Насадження на 
крутих схилах сприяють поновленню і продуктивному використанню еродованих земель. 

Ефект від лісосмуги поширюється на площу на відстані, рівній 25-30% висоти дерев, 
які на ній ростуть. Це і зменшення вітрового впливу, і затримка вологи. Для кращого ефекту 
лісосмуги насаджують перпендикулярно звичайному напрямку вітрів. Таким чином 1 га 
полезахисних смуг може обслуговувати 25 га площі сільськогосподарського масиву. При 
цьому кожен гектар під захистом зелених насаджень дає додатково 3-5 ц зернових [3]. 

Гранично допустимі відстані між основними полезахисними смугами не повинні 
перевищувати 600 м у зоні розповсюдження сірих лісових ґрунтів, опідзолених чорноземів, 
500 м – звичайних чорноземів, 400 м – південних чорноземів і 350 м – темно-каштанових 
ґрунтів. Віддаль між поперечними лісовими смугами не повинна перевищувати 1500 м [4]. 

Залежно від ґрунтово-кліматичних умов віддаль між рядами у лісосмузі становить  
2,5-3,0 м у лісостеповій зоні, 3,0 м у степовій на чорноземах, 3,0-4,0 у степовій зоні на 
каштанових і до 5,0 м на світло-каштанових ґрунтах. 

Лісомеліорацій потребують як угіддя степової зони, так і осушені землі Полісся. На 
захищених лісосмугами полях поліпшуються фізичні властивості ґрунту, вологість 
приземного шару повітря вища ніж у відкритому полі, а температурний режим 
сприятливіший. Осушення сільськогосподарських культур на полях часто призводить до 
пересушення верхнього добре розпушеного шару ґрунту, який при швидкості вітру 3-4 м/с 
переноситься з полів у канали, кювети доріг та на посіви. Це не тільки затрати праці й 
коштів, але й втрата родючості ґрунтів та продуктивності поля. 

Мабуть, сьогодні немає потреби доводити суспільну користь від використання 
полезахисних лісосмуг. Ці рукотворні насадження довкола земель сільськогосподарського 
призначення захищають ґрунт від водної та вітрової ерозії, затримують сніг, а отже – 
дорогоцінну вологу навесні. Поготів важко переоцінити позитивну роль таких лісосмуг на 
півдні країни з її непростими природно-кліматичними умовами, зокрема частими суховіями 
та посухами. Велике значення має оздоровлювання та прикрашання місцевості лісовими 
смугами. Крім того, лісосмуги сприяють формуванню флористичного та фауністичного 
різноманіття, створенню нових топічних зв’язків, збалансуванню нових біогеоценозів і тим 
самим слугують надійним засобом формування біологічної повноцінності сільгоспугідь. 
Медоносність багатьох деревних і кущових порід сприяє зростанню продуктивності 
бджільництва. 
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А те, що може відбутися з нивами та полями внаслідок безлісся, яскраво ілюструє 
приклад Херсонщини, де через відсутність рослинності свого часу утворилася найбільша 
пустеля в Європі – Олешківські піски. Лише завдяки активному створенню лісових 
насаджень вдалося зупинити масштабний наступ пісків на родючі ґрунти. 

Сьогодні через очікувану земельну реформу лісові смуги взагалі залишилися без уваги. 
Полезахисні лісосмуги, що не підлягали паюванню, переважно рахуються як землі запасу, 
резервного фонду та загального користування на балансі селищних рад. 

Звісно, добре, коли про збереження лісових насаджень дбають місцева влада, громада, 
активісти. Подбати про правовий статус полезахисних лісосмуг і створити належні умови 
для їх збереження й подальшого розвитку має насамперед держава. Так, не встановлено їх 
нормативних розмірів. Законодавство містить лише деякі умови стосовно обмеження 
вирубок лісу цієї категорії. З 2011 року Указом Президента № 458/2011 повноваження 
здійснювати державний контроль за дотриманням лісового законодавства поза сферою свого 
управління з державної лісової охорони були зняті. І саме з цієї дати почалося 
безвідповідальне масове вирубування лісових смуг. Збитки варто вимірювати не лише 
кількістю зрубаних дерев, а й шкодою, заподіяною природі та господарствам. Після 
вирубування лісосмуг чорноземи з полів сповзають у балки, а замість родючого шару 
залишається маловрожайна цілина [5; 6]. 

Мінагрополітики оприлюднило для громадського обговорення проект постанови 
Кабінету Міністрів «Про затвердження Правил утримання та збереження полезахисних 
лісових смуг, розташованих на землях сільськогосподарського призначення». Сподіваємося, 
що наболіле питання захисту ланів знайде рішення [7]. 

Актуальність збереження полезахисних лісових смуг незаперечна. Необхідно 
удосконалити нормативно-правову базу та механізм передачі лісових смуг новим власникам, 
активно розгорнути роботи зі створення нових та реконструкції наявних полезахисних 
насаджень, направляючи саме на це державні та комунальні кошти, а саме нагальне, це 
терміново зупинити знищення діючих полезахисних насаджень, які замість виконання своїх 
важливих функцій ідуть переважно на заготівлю дров. 

Захист ґрунтів від ерозії є одним із пріоритетних напрямків науки і виробництва в 
усьому світі. Сучасні екологічні, економічні та продовольчі проблеми людства лише 
збільшують актуальність ґрунтозахисної галузі та стимулюють подальший її розвиток. 

У жовтні 2019 року в Латинській Америці відбувся XXV IUFRO Всесвітній лісовий 
конгрес, де взяли участь науковці з 92 країн. Масштабна вирубка лісів та зміни клімату були 
проголошені як дві найактуальніші світові проблеми. Серед невідкладних завдань названо  
сприяння оптимальному управлінню земельними ресурсами для збереження водних ресурсів 
та дикої природи; пропагування ідей запобігання вирубці лісів та відновлення ушкоджених 
ландшафтів; максимальне поширення та роз’яснення ідей та знань щодо виконання лісами 
фізичних та духовних потреб суспільства. 
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