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УДК 691.11 

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЇ ЗАХИСНИХ ЛІСОНАСАДЖЕНЬ  
НА ВРОЖАЙНІСТЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ  

КУЛЬТУР У ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

Стрельчук Л.М. – асистент, Херсонський ДАУ 
 

Для сучасних сільськогосподарських угідь Херсонської області характерні певні не-
гативні ознаки такі як ерозія, дефляція, зменшення врожайності тощо. Одним із ме-
тодів боротьби з цим є лісові смуги напівпродувної конструкції. Досліджено, що вони 
зумовлюють рівномірний розподіл снігового покриву на полях, знижують показники 
ерозії та видування ґрунту, позитивно впливають на врожайність сільськогосподарсь-
ких культур. Нажаль на сьогодні лише 12-15% лісосмуг Херсонщини збереглись у функ-
ціональному стані і здатні виконувати такі завдання. 

Ключові слова: врожайність, Херсонська область, лісосмуга, ерозія, напівпродувна 
конструкція. 

 
Стрельчук Л.М. Анализ эффективности действия защитных лесонасаждений 

на урожайность сельскохозяйственных культур в Херсонской области 
Для современных сельскохозяйственных угодий Херсонской области характерны 

определенные негативные признаки такие как эрозия, дефляция, уменьшение урожай-
ности и т.д. Одним из методов борьбы с этим являются лесные полосы полупродувной 
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конструкции. Нами исследовано, что они, снижая скорость ветров, обуславливают 
равномерное распределение снежного покрова на полях, снижают показатели эрозии и 
выдувания почвы, положительно влияют на урожайность сельскохозяйственных куль-
тур. К сожалению на сегодняшний день только 12-15 % лесополос Херсонщины сохра-
нились в функциональном состоянии и способны выполнять такие задачи. 

Ключевые слова: урожайность, Херсонская область, лесополоса, эрозия, полупро-
дувная конструкция. 

 
Strelchuk L. Analysis of efficiency of protective afforestation on crop yields in Kherson 

region  
The Kherson region is characterized by an intensive use of land resources, mainly in ag-

riculture, which has caused a number of negative trends such as erosion, deflation, productiv-
ity drop, etc. Semi-permeable shelterbelts are a good method of agroforestry that reduces 
the speed of wind and causes an even distribution of the snow cover in the fields, reduces 
erosion and soil blowing, and has a positive impact on crop yields. Unfortunately, only 12-
15% of shelterbelts in the Kherson region are preserved in good condition today and can 
perform such functions; some of them are destroyed altogether. 

Keywords: productivity, Kherson region, shelterbelts, erosion, semi-permeable shelter-
belts. 

 
Постановка проблеми. Фізико-географічні умови території Північного При-

чорномор’я зумовили сільськогосподарський напрямок виробництва. Поряд зі спри-
ятливими, існує ряд негативних агрокліматичних умов. Одним із найефективніших 
методів боротьби з несприятливими агрокліматичними умовами є полезахисне лісо-
розведення. Воно сприяє накопиченню та збереженню вологи у ґрунті, перешкоджає 
видуванню ґрунту вітром, зменшує інтенсивність випаровування вологи та захищає 
польові культури від суховіїв та вимерзання. 

Більшість захисних лісонасаджень щорічно самовільно вирубуються місцеви-
ми жителями, або знищується в результаті пожеж, чи хвороб. Таким чином, для 
покращення стану та ефективного застосування полезахисних смуг необхідно здійс-
нювати заходи щодо їх збереження, відновлення та моніторингу. 

Стан вивчення проблеми. Дана тематика доволі широко опрацьовува-
лась українськими вченими. Але вона носила або вигляд загальних рекоменда-
цій, або була територіально привʼязана до віддалених від Херсонської області 
регіонів. Це стосувалось багатьох аспектів, таких як вплив лісосмуг на повіт-
ряні потоки, що зменшують їх швидкість на міжсмугових ділянках, внаслідок 
чого волога затримується довше, а випаровування зменшується [1, с.17].  

Зниження швидкості вітру під дією полезахисних лісосмуг впливає на 
зміну інших елементів мікроклімату: температури повітря, відносної вологості, 
випаровування, що має суттєве значення для росту та розвитку сільськогоспо-
дарських культур [6, с.87]. 

Вплив лісових насаджень позначається на мікрокліматичних умовах міс-
цезростань. Лісові смуги захищають ґрунти від промерзання, видування і пере-
зволоження [1, с.29]. Амплітуда коливання температури змінюється протягом 
доби та вегетаційного сезону. Спостерігається підвищення температури вранці 
та ввечері [7, с.49], навесні – спостерігається підвищення температури біля 
ґрунту, а влітку – навпаки, зниження, що позитивно впливає на ріст та розви-
ток сільськогосподарських культур [3, с.112]. Зниження температури повітря 
пояснюється тим, що крони дерев затримують сонячні промені, а також відбу-
вається поглинання тепла листям дерев і трав’янистими рослинами. [1, с.47]. 
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Внаслідок нагрівання верхньої частини крони дерев процеси випаровування 
посилюються, що призводить до зниження температури. 

Методика досліджень. В основу роботи покладені матеріали польових 
досліджень, зібраних автором під час проведення експедиційних виїздів, та 
матеріали, отримані при проведенні досліджень на напівстаціонарах протягом 
2011-2015 рр. на території Північного Причорномор’я (Херсонська область). 
Вони включають закладання 22 пробних площ, біля 50 геоботанічних та лісо-
типологічних описів, 87 гербарних зразків вищих судинних і спорових рослин, 
мохоподібних та лишайників, 7 картосхем різного масштабу.  

Використовувались елементи загальноприйнятої методики, яка об’єднує 
методику моніторингу лісів ІІ рівня, за програмою FHM (Forest Health 
Monіtorіng (FHM) – розробленою Лісовою Службою (Forest Servіce, U.S. 
Department of Agrіculture) та Агентством з Охорони Навколишнього Середо-
вища (U.S. Envіronmental Protectіon Agency) США), також враховано методичні 
підходи моніторингу ІІ рівня за програмою ІСР Forests, які викладено у «Кері-
вництві щодо методів та критеріїв гармонізованого відбору зразків, оцінки, 
моніторингу та аналізу впливу забруднення повітря на ліси» (Координаційний 
центр програми ICP Forests, м. Гамбург, Німеччина, 2010 р.) [1, 2, 3]. 

Закладка пробних площ здійснюється у відповідності до загально прийня-
тих методик згідно СОУ 02.02-37-476:2006 «Площі пробні лісовпорядні. Метод 
закладання».  

Виклад основного матеріалу досліджень. Як показують результати наших 
досліджень, полезахисні лісосмуги на території Херсонщини майже не виконують 
своїх функцій. Лише 12-15% полезахисних лісосмуг відповідають критеріям визна-
чення. Вони складаються більш як з 3 рядів дерев, у вертикальній структурі спо-
стерігаються декілька (3-5) ярусів, представлений чагарниковий ярус, незначний 
ступінь пошкодження крон та стовбурів, наявний процес відновлення.  

В більшості випадків лісосмуги в Херсонській області представлені поро-
дами, які адаптовані до відносно жорстких умов сухого степу та можуть рости 
без додаткових меліоративних втручань, такі як робінія (Robinia pseudoacacia 
L.), гледичія трьохколючкова (Gleditsia triacanthos L.), клен американський 
(Acer negundo L.), ясен звичайний (Fraxinus excelsior L.), айлант найвищий 
(Ailanyhus altissima Mill.), рідше дуб звичайний (Quecus robur L.). 

Невиконання захисних та агролісомеліоративних функцій лісосмугами в 
Херсонській області залежить від кількох аспектів, які були підтверджені на-
шими багаторічними дослідженнями. 

Однією з негативних тенденцій є велика кількість лісосмуг, що не мають 
єдиного власника – лише 1557,67 га є закріпленими за державними лісомис-
ливськими господарствами, 315,4 га – за агролісогосподарськими підприємст-
вами, 1100 га – за сільськогосподарськими підприємствами, 258,84 – за грома-
дянами та 701,59 га – за іншими суб’єктами господарювання. Разом площа 
закріплених земель під лісосмугами за суб’єктами господарювання складає 
3934,03 га, тобто 13,6% всієї площі земель занятих полезахисними лісосмуга-
ми. З двадцяти одного району Херсонської області лише 12 мають лісосмуги, 
що закріплені за державними лісовими господарствами, а такі райони як Вели-
коолександрівський, Високопільський, Голопристанський, Горностаївський, 
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Іванівський, Каланчацький, Нижньосірогозький, Новотроїцький та місто Нова 
Каховка не мають закріплених за держпідприємствами лісосмуг.  

Загальною закономірністю для захисних лісонасаджень Херсонщини є не-
виконання ними протиерозійних та вітрозатримуючих функцій. Це призвело до 
посилення швидкості ерозійних процесів, які загалом охоплюють від 27 до 
59% площі оброблюваних земель області. Врожайність сільськогосподарських 
культур, згідно даних департаменту аграрної політики та продовольства 
Херсонської області, прямо корелює з якістю полезахисних лісонасаджень і, 
тому, агровиробництво потребує додаткових ресурсів [4].  

Аналіз матеріалів вказав на катастрофічну ситуацію щодо кількісно-
якісних показників захисних лісосмуг. Зокрема погіршення їх стану обумовлю-
ється: 

– відсутністю будь-яких лісомеліоративних та лісозахисних заходів; 
– місцеве населення у значних масштабах використовує деревні насадження 

лісосмуг як джерело заготівлі палива; 
– сусідство лісосмуг з інтенсивно оброблюваними полями обумовлює нега-

тивний вплив гербіцидів, тощо. 
Ті лісосмуги, що виконують захисні функції, забезпечують підвищення 

врожайності зернових та технічних культур, які переважають в структурі сіво-
зміни Херсонщини. Згідно наших спостережень та аналізу матеріалів департа-
менту агрополітики області завдяки полезахисним лісосмугам на території 
Херсонщини приріст врожайності головних сільськогосподарських культур, а 
саме – озимої пшениці склав 4,1 ц/га, кукурудзи та ярового ячменю – 3,3 ц/га, 
ярового ячменю – 5,2 ц/га. Цей процес спостерігається головним чином на 
угіддях оточених лісосмугами ажурної або ажурно-продувної конструкції. 
Лісосмуги цього типу мають незначні просвіти, які більш-менш рівномірно 
розкидані по всьому подовжньому вертикальному профілю смуги і займають 
приблизно 15-35% всієї площі цього профілю. Складаються лісосмуги з дерев-
них порід з невеликою домішкою чагарників, рідше з одних деревних порід, 
розміщуються вздовж полів. Особливістю формування турбулентних потоків в 
таких насадженнях є те, що вони забезпечують рівномірний розподіл снігового 
покриву по всій площі поля. Лісосмуги інших типів конструкцій – продувні та 
щільні, не забезпечують такого снігозатримання. У продувних лісосмугах роз-
поділ снігу хаотичний, у щільних – сніг накопичується наносами обабіч самих 
смуг. На сільськогосподарських угіддях оточених ажурними лісосмугами з 
рівномірним розподілом снігового покриву у січні-лютому 2012 року промер-
зання ґрунту зменшувалось у порівнянні з середніми величинами на 20-36 см і 
складало 12-37 см. Це позитивно впливає на відсоток виживання озимих куль-
тур, а також на збільшенні вологонакопичення в ґрунті у весняний період.  

З іншого боку рівномірний сніговий покрив на ділянках між ажурними лі-
совими смугами сприяв послабленню взимку вітрової ерозії ґрунтів та відсут-
ності виносу верхнього горизонту гумусового шару ґрунту. 

Однією з основних функцій захисних лісонасаджень є регулювання вітро-
вого режиму в приземних шарах атмосфери. Лісові насадження, які розташо-
вуються на полях у вигляді смуг, змінюють характер руху турбулентних пото-
ків повітря, сповільнюють швидкість вітру, знижують силу його механічної дії. 
Зниження швидкості вітру залежить від аеродинамічної характеристики лісової 
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смуги та її стану. Дослідження впливу системи лісових смуг на вітер, показали 
послідовне збільшення довжини зони ефективного впливу від першої до п’ятої 
смуги. Якщо дальність впливу послідовно збільшується, то швидкість вітру за 
п’ятою смугою стає менше ніж за четвертою. Найбільш щільні смуги зменшу-
ють швидкість вітру до 0, середні за щільністю, частково продувні смуги – на 
50-70%, а нещільні сильно продувні – на 20-50% від швидкості вітру на відк-
ритому полі [6]. На здатність лісових смуг пропускати повітряні потоки впли-
ває ажурність крон дерев, а також їх облистнений стан. При цьому необхідно 
враховувати, що смуги чистого породного складу з дерев які мають ажурні 
крони без чагарникового підліску менше затримують швидкість вітру, оскільки 
мають низьку вітрозахисну ефективність та слабку біологічну стійкість. 

За даними В.В. Лебедєва та Б.Й. Логгінова, насадженням лісових смуг на-
вколо зрошувальних полів можна запобігти шкідливого впливу суховіїв та 
забезпечити високі врожаї сільськогосподарських культур. Лісові смуги затри-
мують повітряні потоки, зменшують їх швидкість на міжсмугових ділянках, 
внаслідок чого волога затримується довше, а випаровування зменшується [7].  

Зниження швидкості вітру під дією полезахисних лісосмуг впливає на 
зміну інших елементів мікроклімату: температури повітря, відносної вологості, 
випаровування, що має суттєве значення для росту та розвитку сільськогоспо-
дарських культур. 

Лісові насадження впливають на мікрокліматичні умови місцезростань. 
Лісові смуги захищають ґрунти від промерзання, видування і перезволоження 
[7]. Амплітуда коливання температури змінюється протягом доби та вегетацій-
ного сезону. Спостерігається підвищення температури вранці та ввечері, наве-
сні – спостерігається підвищення температури біля ґрунту, а влітку – навпаки, 
зниження, що позитивно впливає на ріст та розвиток сільськогосподарських 
культур. За спостереженнями М.А. Габриловича, при температурі повітря 20°С 
в літній день, температура ґрунту досягає 24,4°С, а температура підстилки при 
цьому становить – 23,8°С [8]. Зниження температури повітря пояснюється тим, 
що крони дерев затримують сонячні промені, а також відбувається поглинання 
тепла листям дерев і трав’янистими рослинами [7]. Внаслідок нагрівання вер-
хньої частини крони дерев процеси випаровування посилюються, що призво-
дить до зниження температури. 

Висновки. Отже, з огляду на вище наведене можна дійти таких висновків. 
Херсонська область характеризується інтенсивним використанням земельних 
ресурсів, переважно, у сільському господарстві, що обумовило низку негатив-
них тенденцій для самого аграрного сектору, таких як ерозія, дефляція, змен-
шення врожайності, тощо. Лісові смуги ажурно-продувної конструкції є вда-
лим методом агролісомеліорації, які знижуючи швидкість вітрів, зумовлюють 
рівномірний розподіл снігового покриву на полях, знижують показники ерозії 
та видування ґрунту, позитивно впливають на врожайність сільськогосподарсь-
ких культур. Нажаль на сьогодні лише 12-15% лісосмуг Херсонщини зберег-
лись у належному стані і здатні виконувати такі функції. Інші полезахисні на-
садження знаходяться в пригніченому стані або знищені зовсім. 
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