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Практична робота № 2.
Лісоексплуатаційний вплив. Меліоративний вплив.
Завдання:
 розглянути вплив діяльності людини на лісові масиви,
 розглянути стратегію адаптивного рільництва і меліоративний вплив,
 навести власні приклади.
Бурхливий розвиток промисловості та розширення площ для землеробства досить
особливо впливає на стан природних ландшафтів Лісостепу нашої країни, порушив їх
нестійку динамічну рівновагу, спричинив розбалансування функцій саморегуляції,
самоочищення та самовідновлення, що стало причиною інтенсифікації деструктивних
процесів, посушливих явищ. На сьогодні досить бурхливий розвиток промисловості
значно посилив вплив несприятливих чинників на стан лісових масивів. Як виявляється,
трансформація їх особливо сильна в зелених зонах міст індустріальних районів.
Тож, особливо актуальна ця проблема для України, де лісові масиви зелених зон
навколо населених пунктів та промислових підприємств становлять понад 20% від площі
лісового фонду.
Так, основними функціями лісів зелених зон міст України є санітарно-гігієнічний
вплив на природне середовище, захист ґрунтів від ерозії, створення сприятливих умов для
відпочинку та оздоровлення мешканців. Але ці лісові масиви здатні ефективно виконувати
зазначені функції лише зі збереженням стійкості до негативних чинників. Створені як
буферні та рекреаційні середовища навколо міст, лісові масиви зелених зон зазнають
впливу великого комплексу несприятливих чинників. При цьому спостерігається
деградація лісів і зниження їх захисних функцій.
Розвиток лісових насаджень в Україні значною мірою лімітується посушливосуховійними явищами. Такі явища в окремі роки й сезони виявляються особливо сильно і
створюють несприятливі умови для росту дерев.
Також слід зазначити, що розвиток деревної рослинності в Україні лімітується
антропогенними чинниками: атмосферним забрудненням, рекреаційним навантаженням,
лісовими пожежами, коливанням рівня підземних вод та їх забрудненням, що і стало
задачею в даній статті.
За обсягом викидів у атмосферу Україна посідає третє місце в Європі. Викиди
великих міст становлять близько 80 % обсягу всіх викидів. Ці міста через близьке
розташування до лісових масивів і високу концентрацію джерел викидів підприємств
вугільної, нафтопереробної і хімічної та інших промисловості злилися у велику
промагломерацію.
Повітря в районах лісів постійно забруднюється пилом, оксидами сірки й азоту,
фенолом, аміаком, хлористим воднем, сірчаною кислотою, хлором та іншими
фітотоксикантами. Незважаючи на те, що останнім часом величина викидів забруднювачів
знизилася, але екологічна ситуація, як і раніше, залишається напруженою.
Також, внаслідок дії техногенного забруднення атмосфери суттєво знижуються
приріст і продуктивність соснових лісів. Несприятливі техногенні чинники на фоні
екстремальних кліматичних умов посилюють депресію приросту. У районах, де
спостерігається високий рівень забруднення повітря підприємствами, виявлені значущі
кореляції між індексами радіального приросту та обсягом викидів.
Виявлено також вірогідні кореляції між індексами радіального приросту дерев із
сумами опадів за вегетаційний період і середніми температурами за холодний період
(листопад-березень), які збільшуються у міру наближення до джерела забруднення. Вплив
забруднення посилює зв’язки приросту із кліматичними чинниками, тобто дерева стають
чутливішими до стрес-чинників.
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В порушених лісових екосистемах знижуються величини біоопаду та гальмуються
процеси його деструкції, що виявляється у збільшенні потужності підстилки. Вивчення
надходження опаду дало змогу визначити кінцевий термін оцінювання стану деревостанів
– не пізніше другої половини серпня.
Для лісових масивів особливо катастрофічні наслідки мають пожежі. В Україні
щорічно виникає близько 4000 лісових пожеж на площі понад 3000 га. Найбільш
пожежонебезпечними є Луганська, Херсонська, Донецька, Дніпропетровська,
Миколаївська області та АР Крим, на які припадає понад 50% випадків і понад 70% площі
лісових пожеж.
Так, на прикладі Луганської області, за період з 1992 до 2004 рр. в лісах було
виявлено 5093 пожежі загальною площею розповсюдження 12939 га. Найбільше пожеж
спостерігалося в посушливому 1994 році – 852 випадки з площею 1091 га, найменше – у
вологому 1997 – лише 134 і 14 га відповідно.
Загалом, найбільша кількість пожеж в лісових масивах спостерігається в найбільш
жаркому місяці – липні, а також, залежно від погодних умов, у червні й серпні. Чіткої
залежності виникнення пожеж від днів тижня не спостерігається, але найчастіші вони у
вихідні дні. Насадження, що горять, переважно безпосередньо прилягають або близько
розташовані біля населених пунктів і знаходяться в рекреаційних зонах середнього й
високого навантаження.
У межах басейну р. Сіверський Донець склалася кризова водногосподарська
ситуація, коли самовідновна здатність ріки не забезпечує екологічну рівновагу, і вона є
найбільш забрудненою рікою України (Національна доповідь України на конференції
ООН по навколишньому середовищу, Бразилія, 1992). Найбільші осередки забруднення
підземних вод відмічено в районі Луганської, Донецької та Дніпропетровської
промагломерацій. У межах установлених осередків концентрації забруднювачів досягають
десятків і навіть сотень ГДК, а площа осередків забруднення – більш ніж 51 км2.
Незважаючи на зниження обсягів виробництв в останні роки, зберігається тенденція
погіршення якості підземних вод. Процес забруднення характеризується переважно
зростанням вмісту компонентів групи азоту. Внаслідок забруднення майже половину
водозаборів переведено в розряд технічних.
У басейні Сіверського Донця експлуатується понад 50 потужних водозаборів.
Водоносний горизонт підземних вод тріщинуватої зони верхньої крейди р. Сіверський
Донець має прямий гідравлічний зв’язок із підземними водами алювію, а також із
поверхневими водами р. Сіверський Донець, якість яких впливає на якість підземних вод.
У межах поширення верхньокрейдяний водоносний горизонт не має водоупорів, що
зумовлює вільне проникнення забруднень у водоносний горизонт.
Негативним наслідком діяльності водозаборів є зниження рівня ґрунтових вод. У
період з 1990 і до сьогодні внаслідок спаду виробництва, вода піднялася до рівня 1970
року (зазвичай до 5 м, а в окремих випадках навіть до 15 – 18 м) і навіть вище.
Зниження рівня ґрунтових вод є причиною всихання лісових насаджень. Поряд із
цим подекуди спостерігається значне підтоплення ґрунтовими водами. В результаті
всихають березові гайки, а також соснові ліси, створенні на дні піщаних кар’єрів.
Як відомо, створити комплекс лісомеліоративних насаджень можливо лише через
кілька десятиліть, коли вони досягнуть проектної захисної висоти та віку. Над цими
комплексними заходами лежать основні положення вчення В.В. Докучаєва про
оптимальне співвідношення лісових об’єктів і захисних лісових насаджень. У сучасних
умовах воно повинно базуватись на чітких інженерно-біологічних розрахунках відповідно
до кліматичних особливостей регіонів та ступеня антропогенної трансформації
агроландшафтів. При оптимальному їх формуванні повинно розраховуватись
співвідношення елементів водного і теплового балансів. Завдяки коригуванню
радіаційного балансу можливе суттєве його зниження, зменшення нагрівання поверхні і
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скорочення випаровування ґрунтової вологи, що позитивно вплине на біокліматичний
потенціал агроландшафтів.
Отже, як висновок, слід сказати, що унаслідок дії комплексу негативних
антропогенних чинників відбуваються негативні зміни структури лісів зеленої зони:
знижуються загальна продуктивність, повнота, бонітет. Тож, особливо сильні негативні
зміни характерні для лісових масивів. Із зниженням антропогенних навантажень ці зміни
зменшуються та із зростанням антропогенного навантаження зменшувалася частка
лісових земель. При цьому зростала частка нелісових земель, що, в свою чергу, збільшує
площу прогалин.
Значні зміни відбулися в лісовому фонді після посушливих 1994, 1996, 1998 років.
За останні 15 років спостерігалися великі площі, де деревостани пошкоджені або знищені
вогнем. Станом на 01.01.2002 року по всіх підприємствах лісового господарства, що
вкриті лісовою рослинністю площі зменшилися. Значні обсяги створення лісових культур
в останні роки сприяли тому, що площі згарищ і загиблих насаджень зменшилися.
Унаслідок дії комплексу антропогенних чинників суттєво знижувалися такі
показники продуктивності лісу, як бонітет і запас. Станом на 01.01.2002 р.
високобонітетних (I і вищих) деревостанів не виявлено в усіх підприємствах.
Ослаблені природними і антропогенними чинниками лісові масиви піддаються
пошкодженню комахами й ураженню хворобами. В результаті впливу негативних
чинників на ліси зеленої зони України площі, в яких потрібне проведення рубок щорічно,
сягають тисячі гектарів. Збільшення обсягів санітарних рубок пов’язане з необхідністю
розробки згарищ. У результаті інтенсивної дії негативних чинників поряд із погіршенням
стану та зниженням продуктивності деревостанів відбувається інтенсивне їх зрідження і
зменшення повноти.
У рамках даної статті вдалося встановити, що унаслідок дії комплексу негативних
чинників відбуваються негативні зміни структури лісових масивів зеленої зони:
знижуються загальна продуктивність, повнота, бонітет. Погіршується стан деревостанів,
незважаючи на зменшення викидів підприємствами, що є реакцією соснових насаджень на
хронічне забруднення.
В умовах степу України рівень приросту сосни обумовлений бідними ґрунтами,
посухами та забрудненням лісових екосистем. Посухи та холодні зими посилюють
депресію радіального приросту в пошкоджених деревостанах і знижують стійкість дерев
до стрес-чинників.
Для лісів зеленої зони України особливо катастрофічні наслідки мають пожежі.
Переважно горять середньовікові та пристиглі насадження. Насадження, що горять,
безпосередньо прилягають до населених пунктів і знаходяться в рекреаційних зонах
середнього і високого навантаження.
Негативним наслідком діяльності водозаборів є зниження рівня ґрунтових вод, що
негативно впливає на стан деревостанів і є причиною всихання лісових насаджень. На
початку 2000-х рр. у районі досліджень внаслідок підтоплення ґрунтовими водами, що
піднялися до рівня 1970 року і навіть вище, відмічається всихання березових кілкових
насаджень, а також соснових, що створені на дні піщаних кар’єрів.
Стратегія адаптивного рільництва
Визначення збалансованого навантаження на будь-яку частину агроландшафту, в
тому числі меліорованого, є однією з найважливіших задач при організації
сільськогосподарського виробництва. Належить здійснювати спостереження екосистем
різного рівня: локального, регіонального.
Локальні екосистеми доцільно виділяти в межах агромеліорованих ландшафтів,
локалізація ж має бути пов'язана з басейнами річок залежно від фізико-географічних,
ґрунтових, гідрогеологічних, господарських та інших умов. Басейновий підхід у даному
питанні обумовлюється наявністю чітких екологічних меж, які охоплюють території, де
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формуються подібні або відмінні ландшафтні комплекси, пов'язані з історичними умовами
формування річкових водозборів, гідрологічними, гідрогеологічними та іншими
проблемами.
Нині, враховуючи економічну ситуацію на меліорованих землях, є потреба
розробляти і реалізовувати зональні системи меліоративного рільництва, яке максимально
враховує і використовує природний потенціал територій. На думку А. А. Жученка,
найважливішою методологічною особливістю стратегії адаптивного рільництва є
орієнтація на екологізацію в поєднанні з економічною та соціальною обґрунтованістю
розвитку суспільства, диференційоване використання біологічних, технічних і трудових
ресурсів. Таким вимогам найповніше відповідають екологічно досконалі меліоративні
системи.
Успішному вирішенню проблеми збереження меліорованих ґрунтів від
деградаційних процесів сприяє ґрунтозахисна система рільництва з контурномеліоративною організацією територій.
Таким чином, при плануванні сучасного використання агроландшафтів, у тому
числі меліорованих, треба опиратися на такі наукові підходи:
1. Басейновий.
2. Контурно-меліоративної організації територій у загальному рільництві.
3. Системний.
У проектуванні протиерозійних заходів належить виконувати такі вимоги:
- у зонах розвитку водної ерозії регулювати стік талих і дощових вод, створювати
водостійку поверхню ґрунту;
- у зонах вітрової ерозії створювати вітростійку поверхню ґрунту, зменшувати
швидкість вітру в приземному шарі повітря, скорочувати розміри пилозбірних площ;
Головні принципи розробки комплексу протиерозійних заходів:
1. Взаємопов'язаність заходів, що проектуються.
2. У зонах водної ерозії заходи захисту ґрунтів проектуються і здійснюються в
межах водозбірних басейнів.
3. У зонах вітрової ерозії протиерозійні заходи мають охоплювати весь район
ерозії.
4. Зональність заходів, призначених покращити використання земель з
врахуванням особливостей природних умов територій.
Особливу увагу в будь-якій природно-кліматичній зоні слід приділяти контурномеліоративній організації територій.
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