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Проведено аналіз основних екологічних ризиків при виробництві біопаливних культур; розглянуто  ризики 

для земельних і водних ресурсів, стану біологічного різноманіття та змін клімату. Встановлено факти порушен-
ня рівноваги у гідрологічному циклі, особливо відчутні там, де для отримання додаткових площ під біопаливні 
рослини провадяться дії з осушування  болот і водно-болотних земель. Показано, що широкомасштабне виро-
щування біопаливних рослин і першої, і другої генерації на сільськогосподарських землях призводить до втрат 
біологічного розмаїття в агроландшафтах. Доведено, що найбільші ризики спостерігаються при вирощуванні 
біопаливних рослин першої генерації, а це, певною мірою, стимулювало появу біопаливних рослин наступних 
генерацій.  
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риски для земельных и водных ресурсов, состояния биологического разнообразия, изменений климата. Уста-
новлены факты нарушения равновесия в гидрологическом цикле, особенно ощутимые там, где для получения 
дополнительных площадей под биотопливные растения проводится осушения  болот и водно-болотных земель. 
Показано, что широкомасштабное выращивание биотопливных растений и первой, и второй генерации на сель-
скохозяйственных землях приводить до потерь биологического разнообразия в агроландшафтах. Доказано, что 
наибольшие риски  наблюдаются при выращивании биотопливных растений первой генерации, что стимулиро-
вало появление биотопливных культур следующих генераций. 
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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. На сьогодні світове 

виробництво біопалива зростає швидкими темпами. 
Згідно з даними Звіту стану світової енергетики [1], 
біопаливо має забезпечити 9 % загального попиту на 
паливо у транспортному секторі до 2030 року. За 
прогнозами, представленими у Сценарії розвитку 
енергетичних технологій до 2050 року [2], біопаливо 
має забезпечити 26 % загального попиту на пальне у 
транспорті до 2050 року, при цьому частка біопали-
ва другого покоління складатиме 90 %. 

Вважається [3, 4], що використання біопалива 
дозволяє знижувати залежність від викопного пали-
ва, зменшувати викиди в атмосферу парникових 
газів, в першу чергу оксиду вуглецю та оксидів азо-
ту, що, в свою чергу, зменшує парниковий ефект та 
його основний наслідок – зміни клімату. Також ви-
рощування та виробництво біопалива позитивно 
впливає на розвиток сільських районів і сприяє по-
ширенню «зелених» технологій. 

Сільське господарство України має значний по-
тенціал виробництва сільськогосподарської продук-
ції і може стати важливим джерелом постачання 
сировини для виробництва біологічних видів пали-
ва. Як стверджується в Законі України «Про розви-
ток виробництва та споживання біологічних палив» 
– «…біологічні види палива (біопалива) – палива, 
повністю виготовлені з відновлюваної біологічної 
сировини – продукції та відходів сільського госпо-
дарства та промисловості, які можуть використову-
ватися безпосередньо як паливо у чистому вигляді, 
як компонент для виробництва інших палив чи для 
змішування з традиційними видами палива у пропо-
рціях, встановлених відповідно до державних стан-
дартів» [5]. 

Питання вирощування біопаливних рослин в 
Україні досліджувалися в роботах Рахметова Д.Б., 
Гелетухи Г.Г, Стефановської Т.Р., Лось Л.В. [6–13], 
при цьому основна увага приділялася агрономічним 
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аспектам процесу, а також питанням продовольчої 
безпеки.  

Метою даної роботи є аналіз основних екологіч-
них ризиків при виробництві біопаливних культур. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. На 
сьогодні розрізняють чотири генерації біопаливних 
рослин, які є сировиною для виробництва біопалива. 
Біопаливо першого покоління виробляється із зер-
нових культур, сої, рапсу, цукрової тростини і 
пальм. Вирощування біопаливних рослин першої 
генерації географічно розповсюджується наступним 
чином: кукурудзу і сою найбільше вирощують в 
США, льон і ріпак – в Європі, цукровий очерет – у 
Бразилії, пальмову олію – у Південно-Східній Азії. 

Біопаливні рослини другого покоління поділя-
ють на три групи: 

– деревні рослини швидкої ротації (тополя, ве-
рба, евкаліпт); 

– однорічні злакові (просо, цукрове сорго); 
– багаторічні рослини, що швидко ростуть (мі-

скантус, світчграс, сіда, топінамбур). 
Особливістю цих рослин є висока продуктив-

ність виробництва енергії в перерахунку на один 
гектар сільськогосподарських угідь, а також той 
факт, що при їх вирощуванні немає конкуренції з 
харчовими культурами, що є запорукою продоволь-
чої безпеки. 

Біопаливні рослини третьої та четвертої генера-
ції лише нещодавно запропоновано вченими, про-
мислово вони не вирощуються. Третю генерацію 
становлять генетично модифіковані рослини, на-
приклад, сорга та кукурудза, що дають значні 
об’єми сировини. Біопаливні рослини четвертої ге-
нерації є генетично оптимізованою сировиною, що 
має властивості поглинати великі кількості вуглецю 
і виробляти енергію за рахунок спеціальних геномів 
мікробів. 

У роботі проаналізовано основні ризики для на-
вколишнього природного середовища при вирощу-
ванні біопаливних рослин першої та другої регене-
рації, які практично використовуються для вироб-
ництва енергії. 

Основні ризики для екологічної безпеки, 
пов’язані із вирощуванням біопаливних культур, 
можна визначити як наступні [14]: 

1. Вплив на земельні ресурси. 
2. Вплив на водні ресурси. 
3. Вплив на стан біологічного розмаїття. 
4. Зміни в сільськогосподарському господарю-

ванні. 
5. Вплив на зміни клімату. 
Кожній генерації біопаливних культур властиві 

власні екологічні ризики, найбільші пов’язані з ви-
рощуванням біопаливних рослин першої генерації, 
що певною мірою стимулювало появу біопаливаних 
рослин наступних генерацій [12]. 

Вплив вирощування біопаливних культур на земе-
льні ресурси. Біопаливні рослини першої генерації 
найбільше негативно впливають на земельні ресур-
си, бо більшість з них є «важкими» для ґрунту куль-
турами і сильно його виснажують. Обов’язковою 

умовою вирощування біопаливних культур першої 
генерації є суворе дотримання сівозмін. У разі, якщо 
сівозміни порушуються, негативний вплив на земе-
льні ресурси, і так досить значний, зростає, що при-
зводить до зменшення кількості поживних речовин 
у ґрунті, зниження його родючості та посилення 
ерозії. 

Інший ризик для земельних ресурсів при виро-
щуванні біопаливних культур і першої, і другої ге-
нерації пов’язаний з фактом внесення значної кіль-
кості пестицидів, добрив, засобів захисту рослин в 
процесі їх вирощування з ціллю підвищення вро-
жайності. Це призводить до додаткового забруднен-
ня земельних ресурсів хімічними сполуками та про-
дуктами їх розпаду. 

Вплив на водні ресурси. Вплив на водні ресурси 
пов'язаний з посиленням конкуренції за викорис-
тання води для вирощування біопаливних рослин, 
порівнюючи з іншими сільськогосподарськими рос-
линами. Особливо відчутною ця конкуренція є в 
посушливих регіонах, а також у місцях, яким влас-
тивий «водний стрес». 

Негативний вплив на водні ресурси пов’язаний 
також із додатковим забрудненням поверхневих і 
підземних вод пестицидами та хімікатами, що вно-
сяться при вирощуванні біопаливних рослин. Вста-
новлено факти порушення рівноваги у гідрологіч-
ному циклі, особливо відчутні там, де для отриман-
ня додаткових площ під біопаливні рослини прово-
дяться дії із осушування  болот і водно-болотних 
земель. Встановлено, що при вирощуванні біопали-
вних рослин другої генерації вплив на водні ресурси 
не є таким значним, як при вирощуванні біопалив-
них рослин першої генерації, оскільки більшість 
біопаливних рослин другої генерації належить до 
водостійких і не потребують значних об’ємів води 
при вирощуванні. 

Вплив на біорізноманіття. Вплив вирощування 
біопаливних рослин на стан біологічного різнома-
ніття слід розглядати в позитивному і негативному 
аспектах. Вирощування біопаливних рослин позити-
вно впливає на стан біорізноманіття, коли вирощу-
вання рослин відбувається на деградованих чи помі-
рно забруднених землях. Проте широкомасштабне 
вирощування біопаливних рослин і першої, і другої 
генерації на сільськогосподарських землях призво-
дить до втрат біологічного різноманіття в агроланд-
шафтах. Також слід очікувати втрат біологічного 
різноманіття тоді, коли для вирощування біопалив-
них рослин використовуються землі, що раніше бу-
ли під водно-болотними угіддями чи болотами. 

Великий ризик для біорізноманіття становить 
той факт, що окремі рослини є так званими інвазій-
ними рослинами для даної місцевості, і тому їх інте-
нсивне вирощування може призвести до негативних 
впливів на традиційні рослини. 

Вплив на сільськогосподарське господарювання. 
Вплив на сільськогосподарське господарювання 
загалом оцінюється як негативний, оскільки для ро-
зширення території сільськогосподарських земель 
для вирощування біопалив них культур проводиться 
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вирубка лісів, висушування торфових болотних 
угідь. 

Крім цього, при вирощуванні біопаливних рос-
лин в нетрадиційних регіонах можлива поява нових, 
раніше невідомих сільськогосподарських шкідників, 
які притаманні цим рослинам, та спалахи хвороб 
рослин, раніше не описані в літературі. Наприклад, 
у [9, 10] описано факт появи шкідника – гельсенсь-
кої мухи – на плантаціях біопаливної рослини дру-
гого покоління – міскантусу в Україні. Також ризик 
пов’язаний із вірогідним  поширенням нових шкід-
ників на традиційні сільськогосподарські рослини 
даного регіону [11]. Існує ризик від спалахів хвороб 
біопаливних рослин, спричинених видами комах, які 
є традиційними для даної місцевості. У разі, якщо 
біопаливні рослини вирощуються на маргінальних 
або слабо забруднених землях, має місце позитив-
ний вплив, бо таким чином проходить відновлення  
земель і одночасно отримується біомаса [15, 16]. 

Вплив на зміни клімату. При визначенні реально-
го впливу вирощування біопалив них рослин на змі-
ни клімату слід приймати до уваги «життєвий 
цикл», який включає загальний об’єм енергії, що 
використовується при вирощуванні рослин, вклю-
чаючи опосередковане використання енергії для 
виробництва добрив, пестицидів, засобів захисту 
рослин, іригації. В окремих випадках сумарний 
об’єм енергії і об’єм викидів вуглекислого газу в 
атмосферу може перевищувати позитивний ефект 
від застосування біопалива. Тому є доцільним в ко-
жному випадку розраховувати як позитивні, так і 
негативні ризики від вирощування біопаливних рос-
лин [17].  

Слід також зазначити, що масове вирощування 
біопаливних рослин позитивно впливає на розвиток 
сільськогосподарських територій, збільшує зайня-
тість заселення, сприяє підвищенню рівня життя. 

ВИСНОВКИ. Проаналізовано вплив вирощування 
біопалив них рослин першої та другої генерації на стан 
земельних та водних ресурсів, біологічне розмаїття, 
зміни клімату, зміни в сільському господарюванні.  
Визначено основні екологічні ризики процесу.  Вста-
новлено, що при визначенні впливу вирощування 
біопаливних рослин на зміни клімату слід приймати 
до уваги «життєвий цикл», який включає загальний 
об’єм енергії, що використовується при вирощуван-
ні рослин, включаючи опосередковане використання 
енергії для виробництва добрив, пестицидів, засобів 
захисту рослин, іригації.  
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The authors have analyzed the main ecological risks during the production of bioenergy crops and overviewed con-
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of hydrological cycle disruption and found its particular impact in the areas where additional biofuel cropland acres 
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