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Аннотация
В статье проанализирована 

экологическая безопасность стро-
ительства и эксплуатации полей 
для гольфа. Выделены основные 
проблемы окружающей среды: 
изменение климата; сохранение 
водных ресурсов; сохранение био-
разнообразия; предотвращение 
загрязнений; продуктивное ис-
пользование природных ресурсов 
– уничтожение отходов и энерго-
рентабельность; ландшафт и визу-
альное воздействие; национальное 
культурное богатство и археология. 
Рассмотрены основные программы 
по сохранению окружающей сре-
ды. Определены основные факто-
ры для улучшения экологичности 
показателей полей для гольфа. 
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Annotation
The article analyzes the 

environmental safety of the 
construction and operation of golf 
courses. The basic main problems 
of environmental: climate change; 
water conservation; biodiversity; 
prevent contamination; productive 
use of natural resources - waste 
destruction; landscape and visual 
impact; national cultural wealth 
and archeology. The reviewed 
programs for the conservation of 
the environment. The identified the 
factors to improve the environmental 
performance of golf courses.
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Актуальність. Постанов-
ка проблеми. Збереження при-
родного середовища, розумне 
освоєння енергетичних та інших 
природних ресурсів, турбота про 
охорону і зміцнення здоров’я лю-
дини мають на меті підвищити не 
лише матеріальний, але і духо-
вний, культурний рівень життя 
сучасного суспільства, зробити 
його життя емоційно насиченим і 
красивим.

Екологічно чисте повітря чи-
нить тонізуючу дію на організм 
гольфіста, сприяє процесам кро-
вообігу, обміну речовин, підви-
щуючи, таким чином, працез-
датність і призводячи до нових 
спортивних рекордів.

Таким чином, деякі клуби 
починають піклуватися про на-
вколишню екологію. Вони нама-
гаються зберегти природу, вико-
ристовуючи перероблену воду з 
очисних станцій, а не питну воду, 
а також обмежують використання 
хімічних речовин і застосовують 
пташиний послід в якості добри-
ва [1,3].

Мета. Аналіз екологічної без-
пеки при побудові та експлуатаціі 
полів для гольфу.

Результати досліджень. Роз-
виток гольфу цінний: через його 
роль в економічному розвитку 
– він виступає і як ядро турис-
тичних напрямків у регіонах, і 
як важливий метод урізноманіт-
нення сільської місцевості. Поля 
для гольфу також можуть бути 
вигідними місцями громадського 

відпочинку та підвищувати якість 
місцевого довкілля, якщо вони 
розумно сплановані та керовані 
[3].

Європейська асоціація гольфу 
(ЄАГ) останнім часом визнає, що 
якість полів для гольфу є фун-
даментальним чинником задо-
волення гри в гольф для гравців 
усіх стандартів; сприяє успіш-
ному проведенню аматорських і 
професійних турнірів з гольфу; 
заохочує до впровадження пере-
дового досвіду в процесі розви-
тку та менеджменту полів. Також 
підтримує намагання організацій, 
які репрезентують професійний 
грінкіпінг та архітектуру полів 
для гольфу, особливо Європей-
ську Федерацію Асоціацій грін-
кіпінгу в Гольфі (FEGGA) та Єв-
ропейський Інститут Архітектури 
Полів для гольфу (EIGCA). Об-
слуговування та дизайн полів та-
кож має враховувати їх вплив на 
навколишнє середовище.

ЄАГ усвідомлює, що пробле-
ми з довкіллям існують та будуть 
ставати все більш релевантними 
до успіху і хорошого ходу гри. Та-
ким чином, Європейська асоціа-
ція пропагує,  щоб всі її учасники, 
гольф-клуби та обслуговуючий 
персонал були обізнаними з ситу-
ацією місцевого навколишнього 
середовища та співпрацювали з 
урядом, групами та організація-
ми, які переймаються станом на-
вколишнього середовища, задля 
гарантування безперервних по-
кращень у їхніх програмах [1,3]. 
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ЄГА визнає роботу незалеж-
ної, некомерційної Організації 
з Навколишнього Середовища 
Гольфу (GEO) у її зусиллях під-
тримати довкілля секторів з голь-
фу у належному стані та в про-
грамах розвитку, що дають змогу 
гольфу продемонструвати гідну 
довіри відповідь на різні події 
та виклики природи. Оскільки 
гольф продовжує поширюватися 
в Європі, попит на тих, хто хоче 
брати участь у цій грі, продовжує 
сприяти розвиткові нових можли-
востей – класифікація полів для 
гольфу збільшується: від вели-
комасштабних – на курортах, до 
дешевих – «плати та грай»; мож-
ливостей власників поєднувати 
громадський доступ з доступом 
лише членів  клубів; дешевих, до-
ступних коротких полів, для голь-
фу та навіть до малих полів, при-
значених спеціально для дітей.

Розвиток гольфу зараз має 
проходити через більшу кількість 
формальних економічних подат-
ків, соціальних і природних впли-
вів, – аби суспільство визнало, що 
позитив від них є максимальним, 
а негативний вплив відсутній.

У майбутньому ландшафтне 
планування, розділення на зони 
і розвиток контролю стануть 
нормою. Пропозиції з розвитку 

гольфу – інтегрування найкращих 
пакетів економічних, соціальних і 
природничих вигод будуть більш 
ймовірними, а це спричинить до-
сягання успіху та процвітання [2].

Обслуговування полів для 
гольфу вже стало професією. 
Гольфісти сьогодні більше очіку-
ють можливість грати цілорічно, 
у той час як менеджери полів час-
тіше знаходяться під тиском, який 
виникає через підвищення трафі-
ку на полях, регуляцію здоров’я 
та безпеки, закони щодо зберіган-
ня довкілля та громадських очіку-
вань.

В той же час управління якіс-
тю газонів – це дуже складна на-
ука. Грінкіпери зараз вимагають 
повного теоретичного та практич-
ного розуміння низки дисциплін 
– агрономії та живлення рослин, 
ботаніки, дренування, ґрунто-
знавства, екології, управління 
рослинністю, зрошення та гідро-
логії, управління машинними та 
механічними операціями, скла-
дання бюджету, комп’ютерної 
грамоти та більш широкого спек-
тру правових вимог.

Європейська організація під-
тверджує те, наскільки сильно 
індустрія управління полями для 
гольфу збільшила перспектив-
ність, можливості і технологічну 

глибину їхніх формальних і не-
формальних освітніх курсів. Ба-
гато національних грінкіперських 
асоціацій працюють над тим, щоб 
ще більше підвищити стандарти. 
Ціль поточного проекту – встано-
вити пан-Європейські навчальні 
стандарти для того, щоб квалі-
фікації та навички в одній країні 
могли бути рівними та перенесе-
ними в інші країни.

ЄГА усвідомлює, що пробле-
ми в навколишньому середови-
щі існують та будуть ще більше 
впливати на управління полями, 
і спонукає гольф-об’єкти та ме-
неджмент полів до спільної робо-
ти, – аби продемонструвати їхнє 
спільне керування довкіллям.

Сьогодні ключові проблеми 
довкілля, які стосуються гольфу, 
такі: зміна клімату; збереження 
водних ресурсів; збереження біо-
різноманіття; уникнення забруд-
нень; продуктивне використання 
природних ресурсів – винищення 
відходів та енергорентабельність; 
ландшафти і візуальний вплив; 
національне культурне багатство 
та археологія (рис.1).

Проблеми навколишнього се-
редовища зараз впливають на 
весь розвиток полів для гольфу та 
управлінські операції. Поля для 
гольфу побудовані та керовані у 
суспільстві, де захист і поліпшен-
ня стану довкілля знаходиться на 
дуже високому рівні.

Висока кількість законодавчих 
актів і регуляцій впливає на ста-
новище всіх власників землі і за-
раз вже релевантна до гольфу. Од-
нак ЄГА вірить, що гольф може 
отримати велику угоду методом 
адресування законодавчих вимог 
і демонстрацією добровільних 
зобов’язань перед навколишнім 
середовищем.

Асоціація пропагує створення 
національних ініціатив щодо до-
бробуту довкілля гольфу та при-
йняття природничих управлін-
ських планів на гольф-об’єктах.

Екологічний Блок EGA був 
заснований у січні 1994 року, 
спільно запущений EGA, R&A 

Рис. 1. Основні проблеми довкілля
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та європейським туром ПГА. Цей 
Блок був розвинутий провідни-
ми органами гольфу в Європі для 
усвідомлення потреби у скоорди-
нованих діях і становлені до про-
блем навколишнього середовищу 
в гольфі.

Дотримання вимог для про-
фесійного гольф-поля аж ніяк не 
вплинуло на загальну екострук-
туру місцевості. Навпаки саме 
завдяки жорсткому наслідуванню 
норм охорони довкілля вдалося 
створити незвичайну атмосферу: 
вранці на гольф-полях можна зу-
стріти зайців, оленів і дикобразів, 
побачити фазанів і велику кіль-
кість інших птахів, що мешкають 
в дикій природі даної місцевості. 
Зелені поля, пшеничні і соняшни-
кові поля, маслинові гаї, пагорби і 
гори, морські пейзажі, – усе вище 
зазначене служить розкішним фо-
ном для незабутнього спортивно-
го відпочинку на гольф-полях.

Зараз існує декілька програм 
зі збереження навколишнього се-
редовища (рис.2): 

- програма «Прагнення до 
зеленого» – 1999-2003 років. Ця 
ініціатива сприяє зростанню усві-

домлення природничого впливу 
гольфу та бажанню зробити гру 
ще більш стійкою. Програма була 
створена ЄГА та їх Екологічним 
Блоком, підтримана R&A та єв-
ропейським туром ПГА, у Вал-
дерамському Гольф-Клубі, що в 
Іспанії, 28 вересня 1997 року. З 
1999 до 2003 року вона була ке-
рована фундацією «Прагнення 
до зеленого» та країнами, які за-
пустили власні схеми екологічної 
сертифікації. Ця програма була 
підтримана національними по-
середниками у гольф-секторі та 
природничим сектором, забезпе-
чуючи незалежну роботу в рам-
ках програми;

- комітет полів для гольфу 
R&A (2002 рік і по сьогодніш-
ній день). R&A забезпечило най-
кращий практичний огляд по всіх 
аспектах управління полями для 
гольфу з конкретним посиланням 
на екологічні та природозберіга-
ючі проблеми. Робота, проведена 
Комітетом полів для гольфу R&A, 
допомогла "виростити" гольф у 
комерційному та екологічному 
стійкому способі. Найкращі прак-
тичні вказівки веб-сайту були 

важливою частиною досягання 
R&A цієї цілі;

- організація Гольф-середови-
ща (2005 рік і по теперішній час). 
Організація гольф-середовища та 
Європейський форум для гольфу 
та довкілля, незалежно оперована 
ініціатива під керівництвом заці-
кавлених сторін, була заснована 
лідерами-творцями комітету про-
грами «Прагнення до зеленого». 
З 2005 року Європейський форум 
для гольфу та довкілля:

• забезпечує інформаційний об-
мін між організаціями, зв’язаних з 
гольфом та довкіллям;

• покращує згуртованість при-
родничих стратегій у гольфі;

• допомагає виявити пріори-
тетні проблеми сталого розвитку;

• висуває нові природничі іні-
ціативи та практики, які можуть 
використовуватися у гольфі;

• узгоджує природничі ініціа-
тиви в гольфі із зовнішніми орга-
нізаціями та публікою;

• постачає достовірний інтер-
фейс між гольфом, урядовими ре-
гуляторами та природничих (на-
ціональні екологічні організації);

- комітет полів для гольфу 
EGA. Комітет полів для гольфу 
ЕГА (GCC) забезпечує великий 
вибір партнерів, які репрезен-
тують індустрію гольфу: EGA, 
Європейський Інститут Архітек-
тури полів для гольфу (EIGCA), 
Федерацію Асоціацій грінкіперів 
Європи (FEGGA), Європейську 
Асоціацію Власників полів для 
гольфу (EGCOA), Європейський 
Тур PGA, PGA Європи, Клуб 
управлінських Асоціацій Європи 
(CMAE) і Комітет полів для голь-
фу R&A.

Комітет полів для гольфу ЕГА 
(GCC) і його учасники твердо ві-
рять, що гольф може в значній 
мірі сприяти захисту, поліпшен-
ню та відновленню біорізнома-
ніття через реалізацію кращих 
практик у розвитку та управлінні 
полями для гольфу. В цьому кон-
тексті EGA GCC запропонували 
десятиступінчасту "лінійку роз-
витку" (грудні 2010 року).

Комітет полів для гольфу 
R&A 2002 рік

Програма 
«Прагнення 
до зеленого» 

1999-2003 років 

Організація 
гольф- 

середовища, 
2005 рік 

Екологічний блок EGA – 
1994-1999 років

Рис. 2. Програми збереження навколишнього середовища
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Впродовж останніх кількох ро-
ків EGA GCC опублікували низку 
інших "лінійок", які регулюють 
питання, використання пестици-
дів та водне керування на полях 
для гольфу. Комітет підтримує мі-
німальне використання пестици-
дів на полях, хоча погоджується, 
що вони є необхідними, якщо ви-
користовуються у якості останньо 
можливого засобу. Що стосується  
водного менеджменту, то акцент 
був зроблений на зменшенні ви-
користання води та уникненні ри-
зику забруднення.

Висновки. Екологія має по-
стійний вплив на організм люди-
ни, тому, необхідне  встановлення 
міжнародного екологічного по-
рядку на полях для гольфу, який 
би передбачав:

- введення обов`язкових 
для всіх країн середніх меж гра-
ничнодопустимих концепцій ви-
користання добрив і міжнарод-
ний контроль за їх дотриманням; 

- міжнародну екологічну 
експертизу всіх нових крупних 
проектів гольф-полів; 

- форми відповідальності 

для керівників гольф-організацій 
за знищення екосистем; 

- забезпечення адекватної кон-
цепції, для організацій, які експлу-
атують свої не відновлювані при-
родні ресурси в інтересах світового 
ринку; 

- створення механізму стиму-
лювання, поширення і впрова-
дження чистих технологій.
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