
випуск 1, 2015                                                                                   13

©  о.г. тараріко, т.в. Ільєнко, о.в. Сиротенко, т.Л. кучма, 2015

удК 631.4:631.47:631.459КП + 631.95
о.Г. тараріко, доктор сільськогосподарських наук 
т.В. ільєнко, кандидат сільськогосподарських наук
о.В. Сиротенко, т.Л. Кучма
ІНСтитут агРоекоЛогІї І ПРиРодокоРиСтуваННя НааН

ФоРМУВаннЯ збаЛанСоВаних аГРоЛанДШаФтіВ на ПРинЦиПах 
ґРУнтозахиСноЇ КонтУРно-МеЛіоРатиВноЇ СиСтеМи 

зеМЛеКоРиСтУВаннЯ
Розкрито основні принципи ґрунтозахисної контурно�меліоративної системи землекори�

стування. Показано, що в сучасних соціально�економічних умовах та змін клімату підвищився 
ризик прояву ерозійної деградації ґрунтів, що потребує удосконалення основних принципів 
контурно�меліоративної системи землекористування. Запропоновано проектування контурно�
меліоративної організації території, протиерозійних заходів постійної дії, в т.ч. лісосмуг, водо�
регулюючих гідротехнічних споруд і водотоків, виконувати в рамках водозбірних басейнів малих 
річок, а агротехнічні ґрунтозахисні заходи повинні виконуватись кожним суб’єктом господарської 
діяльності.
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Перед агропромисловим комплексом україни, 
який має високий агробіоресурсний потенціал, ста-
виться завдання забезпечити не тільки національну 
продовольчу безпеку, але й стати одним з провід-
них постачальників високоякісного продовольства 
в світі. але вирішити це завдання можливо лише за 
умови охорони та відтворення родючості ґрунтів. 
насамперед необхідно вирішити проблему захисту 
ґрунтів від водної і вітрової ерозії, які в україні є 
найнебезпечнішими чинниками зниження їх родю-
чості, погіршення екологічного стану агроландшаф-
тів та зниження продуктивності агроекосистем [1].

Призупинення загальнодержавних, обласних і 
районних програм захисту ґрунтів від ерозії, пору-
шення протиерозійної організації території, недо-
тримання науково обґрунтованих сівозмін призвели 
до інтенсифікації ерозійної деградації ґрунтів  на 
площі близько 16 млн га. Катастрофічно збільшуєть-
ся ступінь еродованості ґрунтів в степовій зоні, де 
активно діє як водна, так і вітрова ерозія. разом із 
тим, не розроблено ефективних механізмів контролю 
та управління розвитком цього небезпечного явища, 
економічного стимулювання застосування протиеро-
зійних заходів з охорони ґрунтів [2]. 

Мета досліджень. Вирішення питання щодо за-
хисту ґрунтів від ерозії є надзвичайно актуальним 
і складним для виконання. але без вирішення цієї 
проблеми нереальним видається досягнення довго-
строкових цілей та завдань із нарощування обсягів 
виробництва зерна, технічних та енергетичних куль-
тур. отже, в умовах нових соціально-економічних 
відносин необхідним є удосконалення принципів 
формування екологічно стійкої структури агроланд-
шафтів і систем землекористування з дотриманням 
принципів протиерозійної контурно-меліоративної 
системи землекористування, адаптованих до змін 
клімату.

Методика досліджень. Було застосовано гру-
пування земельних ресурсів за критерієм ерозій-
ної небезпеки, прогнозне оцінювання впливу змін 
характеру опадів та їх ерозійної небезпеки, аналіз 

статистичної інформації щодо зміни структури по-
сівних площ, індекс різноманіття сімпсона, а також 
матеріали дистанційного зондування з космосу. 

Результати досліджень. В україні протягом 
1986–2000 рр. розроблено ґрунтозахисну контурно-
меліоративну систему землеробства, яка при ви-
робничому випробуванні у всіх областях україни 
показала високу ґрунтозахисну, економічну і еколо-
гічну ефективність [3]. необхідно наголосити, що 
в той час була розгорнута безпрецедентна за масш-
табом робота щодо її впровадження у виробничу 
діяльність (табл. 1). усього за цей період системою 
укрземпроект було розроблено проекти контрурно-
меліоративної організації території (Кмот) для 
8219 господарств на площі біля 8,2 млн. га. у кожній 
області було виділено базове господарство, де розро-
блені проекти були винесені в натуру, а необхідні ро-
боти з її реалізації було виконано в повному обсязі.

агросфера україни складається з агроландшаф-
тів водозбірних басейнів малих річок, в межах яких 
доцільно запровадити принципи протиерозійної 
контурно-меліоративної організації території. на 
території україни існує понад 63 тис. малих річок. 
значна їх кількість знаходиться в критичному стані, 
або зовсім зникла, що значною мірою пов'язано з 
недосконалою структурою агроландшафтів і сис-
тем землекористування на території їх водозбірних 
басейнів. тому актуальним є подальше удосконален-
ня контурно-меліоративної організації території в 
межах водозбірного басейну малої річки. В резуль-
таті буде вирішено одне з проблемних питань щодо 
відтворення гідрологічного та екологічного стану 
малих річок, а також охорони земель сільськогоспо-
дарського призначення від ерозійної деградації, що 
сприятиме сталому розвитку аПК україни.

отже, сталий розвиток сільськогосподарських 
територій, підвищення конкурентноздатності аграр-
ного виробництва і навіть якість продукції зале-
жать від вирішення проблеми деградації ґрунтів 
та відтворення їх родючості шляхом запроваджен-
ня консолідованих системних заходів у вигляді 
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ґрунтозахисної контурно-меліоративної системи 
землекористування.

основними принципами цієї системи є диферен-
ційоване використання орних земель з урахуванням 
рельєфу та ступеня еродованості ґрунтів шляхом їх 
поділу на три еколого-технологічні групи (Етг). до і 
Етг належать землі з повнопрофільними і слабоеро-
дованими ґрунтами, розташовані на плато і схилах 
крутизною до 3 градусів., характер рельєфу і якісний 
стан яких дозволяє розміщувати та вирощувати всі 
культури, включаючи й інтенсивні просапні.

до іі Етг відносяться землі, розташовані на 
схилах 3–5 градусів із слабо- і середньоеродовани-
ми ґрунтами. тут запроваджуються ґрунтозахисні 
зерно-трав´яні сівозміни без просапних культур. 
Відтворення родючості ґрунту в межах цілої групи 
земель досягається за рахунок насичення сівозмін 
багаторічними травами (до 50 і більше відсотків) та 
запровадження  ґрунтозахисних технологій обробіт-
ку ґрунту, що забезпечують мульчування. до земель 
ііі Етг належать схили крутизною понад 5 градусів 
із середньо- і сильно еродованими ґрунтами. Їх ви-
водять із складу орних земель із наступним залужен-
ням або залісненням. до цієї групи земель доцільно 
включати дрібноконтурні ділянки з великою кількіс-

тю улоговин із середньо- та сильнозмитими ґрунта-
ми, які розташовуються в межах іі Етг земель. 

Контурно-смугова організація території. 
основою контурної організації території є ретель-
не врахування фактору рельєфу та розмежування 
земельних угідь залежно від ерозійної небезпеки. 
лінійні рубежі контурно-смугової організації те-
риторії розміщуються в напрямку, наближеному до 
горизонталей місцевості та ступеня еродованості 
земель. Контурні рубежі фіксуються на місцевості 
різними засобами постійного упорядкування те-
риторії, в т.ч. лісосмугами, буферними смугами із 
багаторічних трав, а за необхідності водоутримую-
чими валами різних типів. При цьому враховується 
існуюча гідрографічна мережа, яка виконує функції 
водотоків із безпечного скидання надлишку талих і 
зливових вод. 

Структура посівних площ і сівозмін. 
Формування структури посівних площ і сівозмін із 
урахуванням фактору ерозійної небезпеки є чи не 
найважливішим елементом системи протиерозійних 
заходів. Проектування структури посівних площ і 
сівозмін при контурно-меліоративній системі зем-
лекористування базується на принципах урахування 
їх ґрунтозахисної здатності, нормативів повернення 

таблиця 1. 
Кількість господарств, в яких опрацьовані проекти землеустрою з контурно-меліоративною організацією 

території (КМот), 1986 – 2000 рр.

№ область
Кількість госпо-

дарств
загальна площа на час зем-

леустрою, тис. га
рік проведення землеу-

строю з Кмот
1 Вінницька 113 302,4 1989 – 1996
2 Волинська 95 238,6 1988 – 1995
3 дніпропетровська 36 233,6 1987 – 1992
4 донецька 77 411,8 1986 – 1994
5 закарпатська 66 267,0 1986 – 1991
6 запорізька 112 712,9 1984 – 1997
7 івано-Франківська 83 168,7 1988 – 1992
8 Київська (не всi) 73 176,5 1990 – 2000
9 Кіровоградська 89 451,8 1986 – 1996
10 луганська 114 665,8 1987 – 1998
11 львівська 105 268,2 1979 – 2000
12 миколаївська 85 471,4 1985 – 1998
13 одеська 63 353 1987 – 1991
14 Полтавська 116 489,1 1985 – 1995
15 рівненська 76 254,4 1988 – 1995
16 сумська 81 310,2 1986 – 1997
17 тернопільська 67 163,6 1986 – 1991
18 Харківська 144 773,8 1967 – 1998
19 Херсонська 15 6,4 1987 – 1993
20 Хмельницька 187 454,3 1970 – 1995
21 черкаська 155 453,6 1985 – 1994
22 чернівецька 88 232,9 1975 – 1995
23 чернігівська 91 359,0 1976 – 1997

Всього по Україні 2131 8219 1967 – 2000
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культур на попереднє місце вирощування, розміщен-
ня їх після оптимальних попередників, ефективності 
використання вологи, здатності підтримувати безде-
фіцитний баланс гумусу в сівозмінах та їхній опти-
мальний фітосанітарний  стан. 

отже, на і Етг земель формуються інтенсив-
ні зерно-просапні сівозміни. для підтримання, як 
мінімум, бездефіцитного балансу гумусу в цих 
сівозмінах використовуються всі наявні резерви ор-
ганічних добрив, в т.ч. відходи рослинництва, гній, 
компости, сидерати. При неможливості забезпечити 
бездефіцитний баланс гумусу за допомогою орга-
нічних добрив змінюється набір культур сівозміни 
у напрямі зменшення частки просапних і відповід-
но збільшення зернових колосових та  багаторічних 
трав. Ефективним біотехнологічним засобом захисту 
грунтів від водної та вітрової ерозії в полях сівозмін 
є проміжні, післяжнивні і післяукісні посіви.

на території іі Етг зі слабо- і середньоеродова-
ними ґрунтами розміщуються зерно-трав’яні сівоз-
міни з насиченням багаторічними травами до 40-
60% та культурами суцільного посіву. землеробство 
на цих землях має базуватися на біологічних прин-
ципах, а відтворення родючості ґрунту та підтри-
мання бездефіцитного балансу гумусу досягається 
за рахунок багаторічних трав, рослинних решток та 
сидеральних добрив. 

При високій ерозійній небезпеці на землях іі 
Етг земель доцільно застосовувати смугове розмі-
щення культур і агрофонів. Цей агротехнічний при-
йом переважно застосовується на схилах протяж-
ністю понад 200 м, впоперек схилів або контурно. 
Протидефляційні смуги розміщуються перпендику-
лярно до пануючих вітрів. Ширина смуг, як правило, 
складає 60–70 м і коригується з урахуванням крутиз-
ни схилу, агрофону, особливостей ґрунту і кратності 
проходу посівних агрегатів. При цьому особлива 
увага приділяється збереженню і при необхідності 
залуженню природних улоговинних водотоків. 

Високий ґрунтозахисний ефект забезпечують 
також буферні смуги з багаторічних трав, які в полях 
сівозмін або кварталах садів створюються шляхом 
залуження багаторічними травами вузьких смуг, роз-
ташованих контурно вздовж напрямку горизонта-
лей. між буферними смугами розміщують основну 
культуру, яка передбачена в сівозміні на цьому полі. 
такий прийом дозволяє суттєво знизити швидкість 
потоку води і частково затримати твердий стік, що 
зменшує втрати дрібнозему від ерозії. Ширина бу-
ферних смуг на схилах до 3 градусів повинна бути 
від 11-12 до 14-16 м. Їх ширина може коригуватися 
шириною захвату (від 1-2 до 3-4 проходів) посівного 
агрегату. Будь-які роботи на буферних смугах пови-
нні виконуватися так, щоб не завдати шкоди корис-
ним ентомофагам та птахам. 

Відтворення гумусного стану еродованих 
ґрунтів. управління балансом органічної речовини 
в ерозійнонебезпечних агроекосистемах має свою 
специфіку:

на землях і Етг з повнопрофільними і слабо- –
еродованими ґрунтами в інтенсивних польових 
сівозмінах із високим насиченням просапними 

культурами дефіцит гумусу поповнюється за ра-
хунок органічних добрив, у т.ч. гною, нетоварної 
частини урожаю, біомаси та проміжних культур 
або шляхом збільшення частки в сівозмінах ба-
гаторічних трав. 

на землях іі Етг зі слабо- і сильно еродова- –
ними гуртами в кормових ґрунтозахисних і зерно-
трав’яних сівозмінах, насичених на 40-50% і більше 
багаторічними травами бездефіцитний баланс гуму-
су в основному досягається за рахунок використан-
ня як органічних добрив нетоварної частини урожаю 
,зернових культур та кореневих решток трав, так і 
кормових культур. 

таким чином, на схилових землях іі Етг про-
ектується ведення рослинництва переважно на біо-
логічних принципах. оптимізація балансу поживних 
речовин значною мірою досягається за рахунок 
використання біотехнологічних засобів. у ґрунто-
захисних зерно-трав’яних сівозмінах, насичених 
багаторічними і однорічними травами, винесений 
з урожаєм азот компенсується за рахунок його біо-
логічної фіксації бобовими рослинами. Внаслідок 
цього відповідно зменшується обсяг використання 
азотних мінеральних добрив, знижується небезпека 
забруднення екосистем продуктами ерозії та азотни-
ми сполуками. 

Відновлення родючості грунтів ііі Етг з серед-
ньо- та сильно еродованими грунтами в процесі 
виведення їх зі складу орних земель і подальшому  
штучному або природному залуженні чи залісненні  
відбувається природним шляхом. 

отже, така система відтворення родючості ґрун-
тів при контурно-меліоративній системі землекорис-
тування передбачає використання на і Етг земель 
застосування всіх наявних у господарстві органічних 
і мінеральних добрив для запланованого рівня про-
дуктивності культур, а на іі Етг земель  переважно 
за рахунок позитивної дії багаторічних трав, сидера-
ції та побічної продукції рослинництва. 

такий підхід до управління родючістю ґрунтів за-
безпечує найефективніше використання добрив при 
застосуванні  їх під інтенсивні культури та гарантує 
мінімізацію втрат біогенних елементів із продуктами 
ерозії на схиловій частині землекористування. 

Управління рослинними рештками. на орних 
землях накопичення на поверхні поля рослинних 
решток є ефективним заходом захисту ґрунтів, як 
від водної, так і вітрової ерозії в осінньо-весняний 
період, коли поверхня поля залишається відкритою 
після збирання врожаю попередника до висівання 
наступної культури. рослинні рештки захищають 
поверхню ґрунту від водної ерозії під час снігота-
нення та під час пилових бур. При зливових опадах 
ці рештки амортизують кінетичну енергію крапель, 
а при сильних вітрах зменшують швидкість повітря-
ного потоку. наявність рослинних решток запобігає 
також замулюванню ґрунтових капілярів і утворен-
ню кірки на поверхні ґрунту, внаслідок чого зберіга-
ється водопроникність ґрунту, зменшується як обсяг, 
так і швидкість поверхневого стоку. 

у період вегетації рослин збережені рештки по-
передника забезпечують зменшення втрат вологи на 
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фізичне випаровування вологи, а взимку затримують 
сніг, що в цілому забезпечує покращення водного 
режиму ґрунту. 

накопичення решток на поверхні ґрунту в по-
лях сівозмін виконується за рахунок збільшення у 
сівозміні площ культур суцільної сівби і навпаки, 
зменшення площі культур із невеликою біомасою, а 
також за рахунок підвищення врожайності культур, 
проведення якомога меншої кількості операцій з 
обробітку ґрунту та зменшення швидкості ґрунтоо-
бробних агрегатів. 

Ґрунтозахисні технології обробітку ґрунту. В 
зерно-просапних інтенсивних сівозмінах, тобто на 
і Етг земель, перевага надається ґрунтозахисному 
обробітку з використанням чизелів, плоскорізів, 
дискових знарядь, щілювачів, а також комбінованих 
агрегатів, в т.ч. no-till, зі збереженням рослинних 
решток на поверхні ґрунту. Конкретні ґрунтозахисні 
технології обробітку формуються на основі 
рекомендацій зональних науково-дослідних установ 
та наявних технічних засобів. 

 у зерно-трав’яних сівозмінах застосовуються 
ґрунтозахисні технології обробітку, як базуються 
на максимальному накопиченні і збереженні 
рослинних решток на поверхні поля. особлива 
увага приділяється технологічним прийомам, які 
забезпечують зарегулювання поверхневого стоку. 

Залуження поворотних смуг по краях полів. 
на поперечно-опуклих схилах, які обмежуються 
сусідніми елементами гідрографічної мережі, при 
поперечному або контурному обробітку таких схилів 
на краях полів утворюються розворотні смуги, 
розміщені від вододілу схилу до його основи. Їх, як 
правило, обробляють уздовж схилу, що призводить 
до прискорення швидкості потоку поверхневого 
стоку та його концентрації, що призводить до 
підсилення ерозійних процесів. для їхнього 
запобігання  на краях полів необхідно залужувати 
поворотні ділянки багаторічними травами відразу ж 
після закінчення сівби. 

Створення польової гідрографічної мережі. 
Польова гідрографічна мережа – це система 
природних та штучно створених заходів в 
агроландшафтах з безпечного відведення стоку 
талих і дощових вод. Польова гідрографічна 
мережа створюється за індивідуальними проектами 
землеустрою з контурно-меліоративною організацією 
території. Вона передбачає проектування 
відповідних лісомеліоративних та гідротехнічних 
заходів, збереження природних водотоків, залуження 
улоговин, а також включення їх до загальної системи 
струмків по днищах балок, що є складовими 
гідрографічної мережі агроланшафтів. 

за допомогою польової гідрографічної мережі 
знижується швидкість стоку  талих і дощових вод, 
створюються умови безпечного відведення надлиш-
ку поверхневого стоку через природні та штучно 
створені водостоки та водоскидні споруди в річки, 
ставки й озера, зменшення їх замулення та забруд-
нення продуктами ерозії. 

Лісомеліоративні заходи. лісомеліоративні 
насадження належать до протиерозійних заходів 

постійної дії, які за своїми властивостями є багато-
функціональними. Вони послаблюють силу вітрів і 
покращують мікроклімат полів, сприяють снігоза-
триманню та перешкоджають здуванню снігу, затри-
мують і регулюють стік талих і зимових вод, покра-
щують гідрологічний режим території, забезпечують 
стійкість агроландшафту. В системі контурної ор-
ганізації землекористування вони є направляючими 
для виконання технологічних операцій з обробітку 
ґрунту і сівби контурно. Прибалкові, прияружні та 
прибережні лісові смуги, суцільні та куртинні лісо-
ві насадження на землях, відведених під консер-
вацію, сприяють стабілізації агроландшафтів, по-
кращанню природного середовища та відтворенню 
біорізноманіття. 

лісомеліоративні насадження в комплексі з агро-
технічними заходами ефективно виконують захисні 
функції протягом року, сприяють підвищенню ґрун-
тозахисної ефективності як агротехнічних протиеро-
зійних заходів, так і в цілому агроландшафтів. 

Протиерозійні гідротехнічні споруди. 
Використання протиерозійних гідротехнічних 
земляних споруд є важливою частиною контуpно-
меліоративної системи землекористування в умо-
вах складного рельєфу і високої небезпеки прояву 
ерозійних процесів. Це пов’язано з необхідністю, в 
комплексі з іншими протиерозійними заходами, за-
побігти змиву і розмиву ґрунту, зарегулюванню та 
безпечному відводу надлишку талих і дощових вод, 
а також фіксації на місцевості контурних меж сівоз-
мінних масивів, меж полів і робочих ділянок. 

необхідно мати на увазі, що найбільшу ефектив-
ність гідротехнічні протиерозійні споруди на орних 
землях забезпечують у комплексі з лісомеліоратив-
ними заходами при постійному нагляді за ними після 
проходження паводку талих вод, після кожної зливи 
та систематичного виконання експлуатаційних робіт 
(pис. 1). 

Заходи запобігання замуленню і забруднен-
ню малих річок та водойм продуктами ерозії. 
Важливе значення, як завершального етапу, в за-
гальному комплексі заходів із регулювання і вико-
ристання місцевого стоку мають ставки і водойми, 
які знаходяться в межах агроландшафтів. окрім 
господарського призначення, в тому числі зрошення, 
риборозведення, рекреаційного, вони зменшують 
базис ерозії, затримують стік талих і зливових вод, 
запобігають зростанню ярів і виносу твердого стоку 
та біогенних елементів. для забезпечення фільтрації 
стоків і затримання твердих його часток та звільнен-
ня від продуктів ерозії на прибережних земельних 
ділянках створюються водоохоронні смуги у вигляді 
кольматуючих лісових насаджень або залугованих 
ділянок. 

Прибережні захисні смуги встановлюються по 
обидва береги річок та навколо водойм уздовж урізу 
води (у меженний період) шириною: для малих 
річок, струмків і потічків, а також ставків площею 
менше 3 га – 50 м, а для середніх річок, водойм, а 
також ставків площею понад 3 га – 25 м. 

Якщо крутизна схилів перевищує 3 градуси, 
мінімальна ширина прибережної захисної смуги 
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подвоюється. Правовий режим використання земель 
прибережних захисних смуг визначається Водним 
кодексом україни. 

Збереження біорізноманіття диких видів. 
середовище існування живих організмів має про-
сторову структуру, а елементи ландшафту вза-
ємодіють із поведінкою та станом живих організмів, 
впливаючи на процеси популяційної динаміки, стій-
кість популяції, структуру угрупування та стан еко-
системи і біорізноманіття загалом. система заходів 
захисту ґрунтів від водної ерозії має позитивне 
значення для сприяння життєдіяльності дикої 
фауни та охорони біорізноманіття. Полезахисні, 
прияружні, прибалкові та прибережні лісові смуги, 
суцільні й куртинні лісові насадження, ділянки 
під природною трав’яною рослинністю є місцями 
гніздування, розмноження диких птахів і тварин, 

а також кормовою базою. для планування та 
оцінювання ефективності контурно-меліоративних 
заходів у контексті збереження біорізноманіття в 
агроландшафтах доцільно застосовувати індекси 
ландшафтного різноманіття, які дозволяють на 
основі супутникових знімків кількісно описувати 
такі просторові характеристики території як форма, 
площа, агрегація та фрагментованість середовищ 
існування. Прикладом є індекс різноманіття 
Шенона, індекс різноманіття сімпсона, фрактальна 
розмірність та щільність класів ландшафту, тощо 
(рис.2) [4]. на рис. 2. представлено районування 
Канівського району за індексом сімпсона для 
виявлення зон із низьким рівнем ландшафтного 
різноманіття, що потребують змін у структурі 
землекористування. 

Рис. 1. 
Супутниковий знімок (RapidEye, квітень 2009) фрагменту еродованого поля в Канівському районі 

Черкаської обл.: 1 – вали-тераси, 2 – лісосмуги

Рис. 2. 
зонування території Канівського району за індексом різноманіття Сімпсона
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Висновки.
Вирішити проблему охорони земель сільсько-

господарського призначення від ерозійної дегра- 
дації можливо лише при системному підході, 
який реалізується при запровадженні формуван-
ня структури агроладшафтів та систем землеко-
ристування на принципах і положеннях контурно- 
меліоративної організації території сільськогоспо-
дарських угідь. Важливим у цьому відношенні 
є диференційоване використання орних земель, 
адаптація структури посівних площ і сівозмін до 

грунтово-кліматичних чинників, що сприятиме 
підвищенню здатності агроекосистем адаптуватися 
до змін клімату та забезпечити їх сталий розвиток на 
ближню і віддалену перспективу. 

у нових соціально-економічних умовах контурно- 
меліоративну організацію території та протиерозійні 
заходи постійної дії необхідно запроваджувати в 
межах водозбірних басейнів малих річок, а агро-
технічні заходи на території кожного суб’єкта госпо-
дарювання і землекористувача. 
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Формирование сбалансированных ландшафтов на принципах почвозащитной контурно-мелиоративной 

системы земледелия
Раскрыты основные принципы почвозащитной контурно�мелиоративной системы землепользования. 

Показано, что в современных социально�экономических условиях и изменений климата повысился риск про�
явления эрозионной деградации почв, что требует усовершенствования основных принципов контурно�
мелиоративной системы землепользования. Предложено проектирование контурно�мелиоративной организа�
ции территории, противоэрозионных мероприятий постоянного действия в т.ч. лесополос, водорегулирующих 
гидротехнических сооружений и водотоков, выполнять в пределах водосборных бассейнов малых рек, а агро�
технические почвозащитные приемы должны выполняться каждым субъектом хозяйственной деятельности.
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tarariko o.H., ilienko t.V.,  Syrotenko o.V., Kuchma t.l.
Balanced agrolandscapes formation on the principles of the soil-conservative contour reclamative system of land 

use
The basic principles of soil contour reclamation of land use, are showed. It is discovered that in the current socio�

economic conditions and climate change the risk of soil erosion degradation manifestation has increased that needs im�
proving of basic principles of contour reclamation of land use. It is proposed to carry a design of contour reclamation of 
territory and permanent erosion control measures including woodland belt, water regulating hydraulic structures and wa�
tercourses in the catchments of small rivers and soil conservation techniques should be performed by every business entity.
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