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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Із соціально�екологічної та економічної

точок зору техногенне навантаження на дов�
кілля степового Придніпров'я набуває, щонай�
менше, загрозливого рівня. В результаті вини�
кає нагальна потреба розробити на регіональ�
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LANDS

Розроблено еколого�економічну стратегію відновлення порушеного довкілля та можливі моделі створення ре�
культивованих земель. До стратегічних адаптивних заходів в умовах техногенного середовища треба віднести роз�
роблення специфічних систем землеробства з підвищеними грунтозахисними та вологозберігаючими функціями, ви�
користання ресурсоощадливих технологій та механізмів, використання нових сортів сільськогосподарських куль�
тур, стійких до хвороб, шкідників та до посухи, з урахуванням тривалості вегетаційного періоду, визначення діля�
нок, придатних для вирощування найбільш продуктивних і високоякісних культур, впровадження меліоративних за�
ходів, спрямованих на підвищення родючості рекультивованих земель. Все це сприятиме самому швидкому відшко�
дуванню вкладених коштів. Визначаючи галузі подальшого використання рекультивованих земель, треба обов'язко�
во мати на увазі зміни клімату, що простежуються останнім часом. На рекультивованих землях, де порушені всі во�
доносні горизонти, ці зміни спрямовані у бік посушливості, що зумовлює збільшення витрат для впровадження зро�
шуваних масивів.

Developed ecological and economic strategy for the restoration of the environment and possible models create
reclaimed land. By strategic adaptive management in terms of industrial environment should include the development
of specific farming systems with improved soil protecting and volohozberihayuchymy functions using resursooschadlyvyh
technologies and mechanisms, use of new varieties of crops resistant to disease, pests and drought, based on length of
growing season, identify areas suitable for growing the most productive and high�quality crops, introduction of
ameliorative measures to improve the fertility of reclaimed land. All this will help as quickly recoverable investment.
Defining the field of further use of reclaimed land, it is necessary to bear in mind the climate change observed recently.
On reclaimed land where all affected aquifers, these changes are directed toward aridity, which leads to increased costs
for the implementation of irrigated areas.
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ному та державному рівнях стратегію еколо�
го�економічного обгрунтування рекультивації
порушених земель, керуючись якою можна
було б звести нанівець шкодочинність вироб�
ничої діяльності людини, особливо у гірничо�
добувній промисловості.
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Головна мета такої стратегії — це створен�
ня передумов для впровадження збалансовано�
го еколого�економічного використання ре�
культивованих земель та їх охорони. Це прин�
ципово новий тип ощадливого землекористу�
вання, який може забезпечити гармонійне
співвідношення між відводом землі та її рекуль�
тивацією після видобутку корисних копалин
задля одержання в подальшому з неї стабіль�
ної екологічно чистої продукції.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Вирішенню цієї надзвичайно складної за�
гальнодержавної проблеми стали приділяти
увагу ще в середині минулого століття, коли
з'явилися перші публікації вчених�аграріїв та
економістів, в тому числі Дніпропетровського
державного аграрно�економічного університе�
ту [1; 2; 3].

Вже тоді було доведено, що рекультивовані
землі можна відновити і впровадити у сільсько�
господарське виробництво. Але весь цей про�
цес потребує детальнішого дослідження, особ�
ливо з еколого�економічної точки зору, яка має
підтвердити доцільність таких робіт.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті — обгрунтування теоретико�

методологічного напряму стратегії рекульти�
вації порушених земель степового Придніпро�
в'я.

ВИКЛАД ОСНОВНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Еколого�економічний аналіз результатів
рекультивації порушених земель гірничозбага�
чувальними, гірничо�металургійними, залізо�
рудними комбінатами степового Придніпров'я,
а також об'єднання "Павлоградвугілля" дозво�
лили нам визначити основні чинники, які зумов�
люють відновлення родючості порушених зе�
мель, тобто їх спроможність утворювати пев�
ну кількість сільськогосподарської або лісової
продукції.

На підставі отримання результатів дослід�
жень нами розроблена і пропонується страте�
гія еколого�економічного обгрунтування ре�
культивації порушених земель, їх використан�
ня та охорони.

Стратегія складається з чотирьох основних
взаємозалежних етапів.

Перший, підготовчий, етап забезпечує
окультурення верхнього орного шару відпра�
цьованої ділянки кар'єру шляхом впроваджен�
ня культуртехнічних і хімічних меліорацій за�

лежно від того, в якій галузі економіки в подаль�
шому буде використовуватися ця ділянка. Саме
протягом цього часу витрачаються кошти на
проведення гірничотехнічних робіт, пов'язаних
з рекультивацією внутрішніх і зовнішніх
відвалів кар'єрів.

Показниками, які свідчать про завершення
цього етапу, є створення умов для застосуван�
ня на рекультивованих ділянках сільськогоспо�
дарської і лісогосподарської техніки, нейтраль�
на реакція грунтового розчину в орному шарі і
поява сходів різних видів рослин.

Тривалість першого етапу обмежується ча�
сом, протягом якого припиняються основні
просадкові явища гірських порід (5—8 років).

Другий, агротехнічний, етап забезпечує оп�
тимізацію властивостей екотопу як середови�
ща перебування рослин. Під час проведення
цього етапу витрачаються кошти на внесення
органічних, органо�мінеральних і мінеральних
добрив. У цьому випадку поліпшуються фізи�
ко�хімічні властивості рекультивованих земель,
підвищується рівень їх родючості, що відби�
вається на кількості отриманої продукції.

Показниками, які свідчать про завершення
агротехнічного етапу, є спроможність сільсь�
когосподарських культур, впроваджених на
рекультивованих землях, утворювати продук�
цію на рівні їх кількості на непорушених зем�
лях даної місцевості. Тривалість цього етапу —
1—3 роки.

Третій, агроекологічний етап, формує при�
датність екотопу до використання у сільсько�
господарському виробництві. Цей етап містить
у собі дії і післядії всіх попередніх заходів,
спрямованих на окультурення відновлених зе�
мель. Під час проведення цього етапу особли�
ва увага приділяється остаточному плануван�
ню поверхні поля та впровадженню спеціаль�
них фітомеліоративних сівозмін, насичених
багаторічними бобовими травами або їх сумі�
шками з іншими травами, у тому числі і не бо�
бовими.

Для кожної відновленої ділянки необхідно
конструювати тільки їй прийнятну сівозміну,
співвідношення і підбір видового складу рос�
лин якої має бути зорієнтованим не тільки на
отримання стабільної, високоякісної про�
дукції, але і на формування відповідних еколо�
гічних умов, які забезпечують оптимальний
розвиток всіх компонентів біогеоценозу та їх
охорону.

Показником, який свідчить про завершен�
ня агроекологічного етапу є створення на по�
рушеній території екологічних умов макси�
мально наближених до колишніх природних
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показників, насамперед в орному шарі грунту
(0—40 см). Тривалість цього етапу безстроко�
ва.

Четвертий, економічний етап, є таким, що
визначає галузь економіки, найбільш доцільно�
го подальшого використання рекультивованих
земель.

На основі багаторічних моніторингових
досліджень, у межах кожного регіону, розроб�
ляються методологічні вказівки та практичні
рекомендації основ раціонального соціально�
екологічного й економічного використання ре�
культивованих земель в сільськогосподарсько�
му виробництві.

Визначається строк окупності всіх витрат,
проведених протягом рекультивації порушеної
ділянки та території в цілому.

Показником, що свідчить про завершення
економічного етапу є стабільне отримання ви�
сокоякісної сільськогосподарської продукції з
одночасним поліпшенням екологічної та соці�
альної обстановки в межах регіону. Тривалість
цього етапу безстрокова.

На основі цих етапів обгрунтовано стра�
тегічні напрями для створення та впроваджен�
ня на відвалах кар'єрів гірничорудних підп�
риємств степового Придніпров'я наступних
вісім основних моделей рекультивації поруше�
них земель.

* Модель перша — універсальна. В цьому
випадку формування рекультивованої ділянки
передбачає нанесення родючого шару чорно�
зему завтовшки 40—50 см на потенційно родю�
чу гірську породу. Як правило, це лесоподібні
або червоно�бурі суглинки та їх суміші. Родю�
чий шар грунту має містити не менше 2% гуму�
су.

* Модель друга — це створення земель для
використання під косовиці, сіножаті та угіддя
розвиненого бджільництва. В цьому випадку
вирівняні поверхні відвалів кар'єрів повинні
бути складеними придатними породами або
сумішшю придатних і середньо придатних роз�
кривних порід потужністю не менше 1 м, на
яких у період біологічного етапу рекультивації
впроваджуються фітомеліоративні сівозміни,
насичені на 60—80% багаторічними бобовими
травами. В наступні 5—7 років вирощується бо�
бово�мятликова травосуміш із впровадженням
в подальшому посивів озимої пшениці і ячме�
ню.

* Модель третя — меліоративна (трьохярус�
на). В цьому випадку перший, нижній, шар скла�
дається із непридатних або фітотоксичних
гірських порід; другий шар являє собою при�
датні розкривні породи завтовшки 50—60 см;

третій — родючий шар нанесеного грунту зав�
товшки 40—50 см.

* Модель четверта. В цьому випадку відпра�
цьовані ділянки кар'єрів використовуються для
створення земель під плодово�ягідні насаджен�
ня. Верхній шар ділянок має бути складеним з
нетоксичних або малотоксичних гірських порід
потужністю 2,5—3 м.

* Модель п'ята — це створення високоро�
дючих рекультивованих земель. В цьому випад�
ку на сплановану поверхню відвалів кар'єрів
наноситься водостійкий шар із незасолених
глин завтовшки близько 50 см, потім укладаєть�
ся шар лесоподібного суглинку товщиною 25
см, вносять органічні добрива і проводять оран�
ку. У наступному році ця площа покривається
ще раз шаром лесоподібного суглинку, на який
вноситься органо�мінеральна суміш і знову
проводиться оранка. На такій рекультивованій
землі протягом 3—4 років вирощують бага�
торічні бобові трави (люцерну або еспарцет).
Після цього здійснюється планування поверхні
і наноситься 50�сантиметровий родючий шар
чорноземної маси. Такі рекультивовані землі
придатні для впровадження всіх сільськогоспо�
дарських культур, навіть овочевих. На жаль, ця
модель не отримала широкого практичного за�
стосування через значні витрати.

* Модель шоста — санітарно�гігієнічна. В
цьому випадку проводиться промислова та
фітомеліоративна консервація промислових
відходів гірничодобувних підприємств. Це хво�
стосховища, шламовідстійники, золовідвали,
токсичні шахтні породи тощо. Мета такої кон�
сервації — поліпшення екологічних умов дов�
кілля та охорона прилеглих територій від заб�
руднення. Витрати, що пов'язані з виконанням
робіт шостої моделі, несе відповідне підприєм�
ство.

* Модель сьома — рекреаційна. Передбачає
створення об'єктів відпочинку та оздоровлен�
ня місцевого населення. Ці рекреаційні зони, як
правило, будуються з використанням кінцевої
траншеї відкритих гірських розробок або їх
зовнішніх відвалів.

* Модель восьма — природно�заповідна. В
цьому випадку на порушених кар'єрних тери�
торіях створюються умови для їхнього само�
заростання різнотипними лісовими і трав'яни�
стими угрупованнями. Наприклад, на відпраць�
ованих землях Запорізького, Богданівського і
Олександрівського кар'єрах Орджонікідзевсь�
кого ГЗК створені штучні заповідники як вто�
ринні стійкі техноекосистеми, що відповідають
програмі збереження біологічного різномані�
ття у Придніпровському регіоні.
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Дуже важливо зазначити, що всі ці моделі
спрямовані на відродження, гідне використан�
ня та охорону порушених земель, з обов'язко�
вим поліпшенням санітарно�гігієнічних умов
довкілля.

Розроблення й реалізація національної
еколого�економічної стратегії в контексті пе�
реходу нашої країни до моделі збалансовано�
го розвитку потребують екологізації суспіль�
ної свідомості, впровадження системи про�
фесійної екологічної підготовки, підвищення
рівня екологічної освіти та культури. За цих
умов значно зростає потреба у дослідженнях
з еколого�економічної тематики, особливо в
контексті оцінки рекультивації порушених
земель та подальшого їх використання й охо�
рони.

На наш погляд, для впровадження рекомен�
дованої стратегії та моделей треба виконати на�
ступні завдання:

— спрямувати наукову діяльність відповід�
них закладів на подальше удосконалення ме�
тодів еколого�економічної оцінки рекульти�
вації порушених земель окремо для кожного
регіону України;

— розповсюджувати апробовані для умов
техногенного середовища методологічні роз�
робки та рекомендації, основою яких є пол�
іпшення екологічної, соціальної та економічної
ситуації порушеної території;

— здійснювати протягом перших 5—8 років
меліорацію відновлених земель та їх захист від
деградації;

— звільнити власників рекультивованих
ділянок від плати за впровадження меліоратив�
них заходів;

— виділяти власникам рекультивованих ді�
лянок пільгові кредити та субсидії, а також ча�
стково компенсувати витрати за проведені за�
ходи, що підвищують родючість і охорону грун�
ту;

— забезпечити ефективне та цільове ви�
користання коштів, спрямованих на прове�
дення біологічної рекультивації порушених
земель;

— створювати рекультивовані землі з на�
сипним родючим шаром грунту товщиною 40—
50 см, що сприятиме збільшенню виробництва
конкурентоспроможної екологічно чистої
сільськогосподарської продукції;

— збагачувати рекультивовані землі пожив�
ними речовинами як основи збільшення рос�
линницької продукції. Задля цього вносити
розрахункові норми органічних та мінеральних
добрив, окупність яких збільшиться прироста�
ми врожаїв;

— впроваджувати на рекультивованих зем�
лях без грунтового покриву культурні косо�
виці, які стануть джерелом кормової бази м'я�
со�молочного скотарства та продуктів бджіль�
ництва;

— на основі Запорізької біоекологічної
станції моніторингу техногенних ландшафтів
Дніпропетровського аграрно�економічного
університету створити загальнодержавний
консультаційний і навчальний центр розпов�
сюдження прийомів і способів рекультивації
порушених земель, їх оцінки та їх охорони;

— грошові витрати на проведення стратегії
здійснювати під наглядом держави за рахунок
місцевих бюджетів та коштів власників рекуль�
тивованих ділянок, які отримують з них про�
дукцію.

Виходячи з цього, завданням органів місце�
вого самоврядування на порушених територіях
мають бути:

— перевірка додержання гірничодобувни�
ми підприємствами вимог земельного законо�
давства щодо захисту прав на землю громадян;

— здійснення контролю представників
місцевого самоврядування у забезпеченні ви�
мог гірничотехнічного та біологічного етапів
рекультивації земель, тимчасово вилучених для
видобутку корисних копалин;

— залучення представників місцевого само�
врядування до участі в обговоренні програм
створення сприятливих екологічних умов на
порушених територіях.

Основою цих завдань може слугувати закон
про "Адміністративне право України" (2004 р.)
та Розпорядження Кабінету Міністрів Украї�
ни від 22 жовтня 2014 р. № 1024�р "Про схва�
лення Концепції боротьби з деградацією земель
та опустелюванням".

У контексті цього твердження вкрай по�
трібно організувати й активізувати природо�
охоронну діяльність громадськості. Цьому пи�
танню слід приділяти особливу увагу, оскільки
з виділенням у системі суспільного розподілу
праці природоохоронної діяльності у само�
стійний вид, з'явиться об'єктивна необхідність
керування коштами, які виділяються на охоро�
ну природи в цілому і на рекультивацію пору�
шених земель — зокрема.

При впроваджені зазначених вище страте�
гічних розробок треба обов'язково враховува�
ти і кліматичні особливості техногенного сере�
довища. Наприклад, метеорологічні спостере�
ження на кар'єрних територіях свідчать про їх
значну посушливість. Це логічні наслідки, які
пов'язані із зміною фізико�хімічних властиво�
стей створеної поверхні техногенних ланд�
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шафтів, руйнацією водоносних горизонтів,
зміною рельєфу місцевості тощо.

Взагалі, у масштабах України на посуш�
ливість клімату останнім часом звертає увагу
багато науковців, які вважають, що наслідки
глобальної зміни клімату найближчими рока�
ми матимуть дедалі більший вплив на сільське
господарство України. Зокрема через зміну
температурного режиму, просторового пере�
розподілу та зміни кількості опадів, збільшен�
ня різних аномалій і екстремальних явищ.

Зазвичай посухи властиві клімату України,
а останніми роками вони стають дедалі часті�
шими, охоплюючи один раз на 10—12 років до
50—70% території держави. Наприклад, у сте�
повій зоні кожен 3�й рік є посушливим, або та�
ким, що не задовольняє рослини вологою у вес�
няно�літній період.

У світовій практиці стосовно цього викори�
стовують, так звану, стратегію адаптації (при�
стосування) на кліматичні впливи. Ця страте�
гія передбачає заходи, що забезпечать якнай�
швидшу та максимально безболісну трансфор�
мацію всіх виробничих процесів, у тому числі
сільськогосподарських, а також пристосуван�
ня населення до нових кліматичних умов.

ВИСНОВКИ
1. На рекультивованих землях серед стра�

тегічних заходів, що сприятимуть забезпечен�
ню збалансованого землекористування, основ�
ними мають бути оптимізація структури агро�
ландшафтів та структури посівних площ, впро�
вадження зрошення, покращене управління
орними землями, штучними косовицями та
лісовими насадженнями.

2. До стратегічних адаптивних заходів в
умовах техногенного середовища треба відне�
сти розроблення специфічних систем земле�
робства з підвищеними грунтозахисними та
вологозберігаючими функціями, використання
ресурсоощадливих технологій та механізмів,
використання нових сортів сільськогоспо�
дарських культур, стійких до хвороб, шкідників
та до посухи, з урахуванням тривалості веге�
таційного періоду, визначення ділянок, придат�
них для вирощування найбільш продуктивних і
високоякісних культур, впровадження меліо�
ративних заходів, спрямованих на підвищення
родючості рекультивованих земель. Все це
сприятиме самому швидкому відшкодуванню
вкладених коштів.

3. Незважаючи на те, що і досі в Україні не
існує загальноприйнятих підходів до розроб�
лення національної та регіональної політики
пристосування сільського господарства до тех�

ногенного навантаження, визнається не�
обхідність якнайшвидшого обгрунтування та
реалізації відповідних практичних заходів, які
мають бути комплексними, а головне, присто�
сованими до конкретних умов порушеної гірни�
чими розробками місцевості.

4. Визначаючи галузі подальшого викорис�
тання рекультивованих земель, треба обов'яз�
ково мати на увазі зміни клімату, що просте�
жуються останнім часом. На рекультивованих
землях, де порушені всі водоносні горизонти,
ці зміни спрямовані у бік посушливості, що зу�
мовлює збільшення витрат для впровадження
зрошуваних масивів.
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