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Постановка проблеми. Позитивній вплив лісо-

захисних полос на агроландшафти та приканальну 
територію у степовій зоні проявляється у змен-
шенні  швидкості вітру на 30–50%, підвищенні 
відносної вологості повітря при суховіях на 2–5% 
та зниженні температури повітря на 2–30 С. При 
цьому зменшується випаровуваність з поверхні 
ґрунту на 20–25% та знижується коефіцієнт транс-
пірації рослин; затримується сніг на полях; захи-
щаються ґрунти і сільськогосподарські культури 
при пилових бурях; поліпшуються властивості та 
родючість ґрунту під тривалим впливом лісосмуг.   

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пи-
тання будівництва, відновлення та збереження 
лісозахисних смуг досліджувались рядом вчених, а 
державні програми та стратегії їх побудови почали 
розроблятися ще у повоєнний період в нашій країні. 
Саме в цей час ідея розвитку лісорозведення була 
підтримана керівництвом держави і поширена на 
всю країну через державний документ «Великий 
план перетворення природи», що передбачав ряд 
заходів, серед яких важливе місце відводилось 
лісорозведенню. «Великий план перетворення 
природи» включав не тільки питання створення 
лісозахисних смуг, але й питання відновлення і 
будівництво систем зрошення й осушення земель-
них ділянок з метою формування бази для високоп-
родуктивного сільського господарства [1; 2; 3]. Піз-
ніше аналіз стану іригації в Україні був проведений 
В.Р. Булдеям та на основі його були розроблені 
рекомендації щодо удосконалення систем водоза-
безпечення землеробства та захисту штучних во-
дойм і зрошувальних каналів шляхом реконструкції 
лісозахисних смуг [4].  

Як зазначає Д. Піддумна «…лісозахисні наса-
дження – продукт тривалого історичного запрова-
дження, підтримки, знищення, нового запрова-
дження та, на жаль, знову сучасного знищення» 
[5]. Тим не менш статтею 60 Закону України «Про 
охорону навколишнього середовища» лісозахисні 
смуги віднесені до територій і об’єктів, що підляга-
ють особливій охороні як унікальні території та 
природні комплекси для збереження сприятливої 
екологічної обстановки, попередження та стабілі-
зації негативних природних явищ [6]. За сучасних 
часів питання розвитку полезахисних лісових смуг 
вздовж зрошувальних каналів на зрошуваних зем-
лях та дотримання режиму водоохоронних зон з 
метою забезпечення достатньої кількості води як 
заходу з адоптації до змін клімату і збереження 
екосистем розглядаються і в міжнародних програ-

мах і стратегіях, які розробляються і підтримуються 
міжнародним екологічним рухом та ООН [7].  

Важливість значення лісів та лісозахисних смуг 
відмічається і у наукових публікаціях зарубіжних 
вчених. Наприклад David Ekhuemele (2016) зазна-
чає, що лісозахисні полоси, так як і ліс дозволяють 
зберігати вологість повітря і ґрунту, а також і воду, 
однак, на жаль, в країнах ЄС відмічається процес 
знищення лісів та лісозахисних смуг [8]. З методою 
захисту лісів від знищення Комісія ЄС приняла у 
2010 році документ «Захист лісу та інформації ЄС: 
підготовка лісів до змін клімату», який визначає 
взаємозв’язок між збереженням лісів та змінами 
клімату, оскільки ліси, відіграючи важливу роль при 
змінах клімату для збереження навколишнього 
середовища, самі страждають від змін клімату [9]. 
Крім того, зміни клімату призводять до появи нових 
захворювань дерев і шкідників як лісу, так і лісоза-
хисних смуг, як відмічене в науковій праці Nethe-
rer S., Schopf A. (2010) [10]. Особливій охороні під-
лягають і лісозахисні смуги вздовж магістральних 
зрошувальних каналів півдня України, які протягом 
останніх років також знищуються. Виходячи з аналі-
зу історичних фактів, існуючих законодавчих доку-
ментів і досліджень вчених, на часі знову підняти 
питання про відновлення лісозахисних смуг. 

Метою дослідження є аналіз сучасного саніта-
рного стану лісосмуг вздовж Каховського магістра-
льного каналу, наукове обґрунтування необхідності 
їх відновлення та схеми реконструкції і посадки.  

Методика та методи дослідження. Аналіз іс-
нуючого стану лісосмуг проведено методом візуа-
льного обстеження. На обраних типових ділянках 
проведена ґрунтова зйомка. У межах кожної ділян-
ки досліджено морфологічні особливості ґрунтово-
го профілю, визначені границі поширення типових, 
за ґрунтовими характеристиками, ділянок та відіб-
рані зразки ґрунту для аналізу їх фізико-хімічних 
властивостей.   

Результати дослідження. Важливе значення 
мають лісосмуги вздовж магістральних каналів, 
оскільки зменшують дію сили вітру, і як наслідок, 
випаровування води з водної поверхні каналу; 
захищають канал від засмічення та замулення 
стоком поверхневих вод за рахунок кольматажу 
твердого стоку; затіняють канали, особливо в при-
бережній їх частині,  та зменшують заростання 
каналів водною рослинністю. При цьому відбува-
ється осадження крупно-пилуватих фракцій та 
сміття безпосередньо в лісосмузі,  а наявність 
ефекту турбулентності зумовлює осідання решти 
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забруднюючих речовин на відстанях, що переви-
щують 10 висот деревостою.  

За результатами обстеження тільки 10% лі-
созахисних смуг підлягають ремонту та віднов-
ленню, 30% − знаходяться в незадовільному 
стані і підлягають розчистці з посадкою нових 
дерев, а 60% лісосмуг практично відсутні. 
У цілому загальний стан лісосмуг по трасі Голо-
вного Каховського магістрального каналу оціню-
ється як незадовільний. У процесі візуального 
обстеження дерев лісосмуг визначено значну 
кількість видів та класів шкідників, більшість з 

яких відноситься до класу комах, у меншій мірі 
розповсюджені деякі види кліщів. При обстежен-
ні виявлено присутність хрущів, які пошкоджують 
гілки і стовбури дерев; збудників хвороб, які 
пошкоджують листя та стовбури дерев 
[11, с. 12]. Оскільки лісосмуги були висаджені 
відразу після будівництва каналу, то вік дерев на 
сьогодні досягає більше 40 років, а в умовах 
Сухого Степу проектний строк життєдіяльності 
лісосмуг складає не більше 25 років. Необхідно 
відмітити, що при існуючому стані лісосмуги не 
виконують своїх функцій (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Хвороби та шкідники лісосмуг вздовж Каховського магістрального каналу 

 
Значний вплив на ефективність функціонуван-

ня, відновлення та росту дерев у приканальних 
лісосмугах оказують показники якості ґрунтів. Ґрун-
ти вздовж траси каналу класифікуються як техно-
генні, які створені штучно за рахунок нанесення на 
поверхню глеєвого горизонту гумусового шару під 
час будівництва каналу. Лабораторними дослі-
дженнями доведено, що загальний вміст гумусу у 
метровому шарі ґрунту змінюється від 0,77 до 
1,77% . В цих умовах вирощування та збереження 
лісосмуг за загально прийнятою технологією 
ускладнюється. Ґрунти ділянок існуючої та перспе-
ктивної посадки лісосмуг знаходяться в переущі-
льненому стані і потребують, перед висадкою 
дерев, глибокого обробітку на глибину не менше 
40 см [13].  

Ефективність і довговічність лісомеліоративних 
насаджень вздовж каналів залежить від правиль-
ного підбору порід дерев і кущів, які повинні бути 
довговічними, швидко рости та характеризуватися 
підвищеною властивістю швидкого  змикання крон 
дерев, затіняти ґрунти і водну поверхню каналу. 
Оскільки жодна порода не може відповідати всім 
вимогам,  лісозахисні смуги створюються із різних 
порід [14]. Основними деревами і чагарниками, які  
рекомендуються для відновлення лісових смуг 
вздовж Каховського магістрального каналу є:  
головні породи (дуб черещатий, гледичія звичайна, 
тополя пірамідальна, горіх); супутні породи (в’яз 
звичайний, ясень, акація біла,) та чагарники (клен 
татарський, лох вузьколистий, жимолость татарсь-
ка,  терен, в’яз, глід криваво-червоний або бояро-
шник, шипшина). 

Будова приканальних лісосмуг рекомендуєть-
ся наступна: на крайніх бермах лівого та правого 

берегів каналу розташовуються чотирьохрядні 
лісосмуги. Лісосмуги складаються з двох рядів 
дерев лісових порід першої величини в змішанні з 
горіховими або плодовими деревами, а по краях 
розміщуються два ряди ягідних чагарників. Відс-
тані між деревами в рядах від 1,0−1,5 м, відстань 
між чагарниками − 0,75 м. Інтервали між ряда-
ми −2 м. На внутрішніх бермах каналу улаштову-
ють двох- та трьохрядні продувні лісосмуги без 
чагарників або з чагарниками залежно від розміру 
берми (рис. 2). 

В умовах сухого Степу лісозахисні смуги слід 
вирощувати на зрошенні протягом 4−5 років з 
поливною нормою 500 м³ / га ( 5−7 поливів), а в 
рік посадки і 600 м³ / га (4−5 поливів), в наступні 
роки [15]. Полив лісозахисних смуг здійснюється 
поверхневим способом шляхом подачі води з 
Каховського магістрального каналу за допомо-
гою двох плавучих насосних станцій з витратами 
10 л / с кожна та напором − 30 і 15 метрів. Напі-
рний трубопровід проектується із труб ПВХ діа-
метром 100 мм.  

Висновки. В цілому загальний стан лісосмуг по 
трасі Головного Каховського магістрального каналу 
оцінюється як незадовільний. За результатами 
обстеження встановлено, що близько 10% лісос-
муг підлягають ремонту, 30% знаходяться в неза-
довільному стані і підлягають розчистки з посад-
кою нових дерев, а на 60% лісосмуги практично 
відсутні. При існуючому положенні лісосмуги не 
виконують своїх захисних функцій. Відновлені 
лісозахисні смуги слід вирощувати в умовах зро-
шення протягом 4−5 років з поливною нормою 
500 м³ / га ( 5−7 поливів) в рік посадки і 600 м³ / га 
(4−5 поливів) у наступні роки. 
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Рис. 2. Схеми розташування приканальних лісосмуг по трасі  

Каховського магістрального каналу 
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Постановка проблеми. Проведений аналіз та 

узагальнення досвіду зарубіжних країн показали, що 
інтенсифікація сільського господарства і збільшення 
валової продукції рослинництва можливі тільки за 
умови зростання затрат енергетичних і матеріаль-
них ресурсів на внесення добрив, засобів хімічного 
захисту рослин, потужності машин і обладнання та 
затрат, пов’язаних зі зрошенням земель. 

Широкомасштабне застосування інновацій, 
прогресивні техніко-технологічні та організаційні 
зміни у вітчизняному зрошуваному землеробстві – 
об’єктивна необхідність, обумовлена сучасним 
етапом розвитку продуктивних сил і трансформації 

виробничих відносин у суспільстві [1]. До економіч-
них інновацій у зрошуваному землеробстві слід 
віднести оцінку ефективності технологій вирощу-
вання сільськогосподарських культур, облік витрат, 
визначення вартості поливної води залежно від 
способів і техніки поливу тощо. 

Аграрії в сучасних умовах застосовують техно-
логії, здатні поєднати в собі аспекти підвищення 
ефективності виробництва з бережливим викорис-
танням сільськогосподарських угідь. Інноваційні 
технології сприяють становленню рівноваги між 
елементами агроекосистем і забезпеченням адап-
тивності сільськогосподарського виробництва до 


