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ОЦіНЮвАННЯ еКОлОГіЧНОГО 
СТАНУ ґРУНТів ЗеМель 
СільСьКОГОСпОДАРСьКОГО 
пРИЗНАЧеННЯ 

Мета. провести оцінювання екологічного 
стану ґрунтів сільськогосподарського 
призначення лісостепу на прикладі 
вінницької області та запропонувати заходи 
щодо оптимізації їх агроекологічного 
стану. Методи. використано методику 
оцінювання земель сільськогосподарського 
призначення за шкалою оцінки екологічного 
стану агроландшафтів за співвідношенням 
угідь. Результати. Оцінено екологічний 
стан агроландшафтів області, який 
характеризується діапазоном значень 
від кризового до катастрофічного, 
що є наслідком надмірного господарського 
освоєння та екологічної розбалансованості 
угідь. Висновки. Для поліпшення 
екологічної ситуації запропоновано 
зменшити розораність території на 
25%,впровадити науково обґрунтовані 
сівозміни, протиерозійні заходи обробітку 
ґрунту, ресурсоощадні технології хімічної 
меліорації, перейти до біологічного 
землеробства.
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Основою охорони й відновлення зе-
мельних ресурсів України є оптимізація 
співвідношення ріллі і екологостабілізу-
вальних угідь в умовах інтенсифікації та 
екологізації агропромислового комплексу. 
На землях, що перебувають в інтенсивно-
му обробітку, слід докорінно змінити струк-
туру посівних площ у сівозмінах так, щоб 
за вирощування на них польових культур 
підвищувалася родючість ґрунтів [1, 2]. 

Ступінь розораності земель характеризує 
екологічну стійкість земельних ресурсів. 
На жаль, для Вінницької області, яка є ре-
презентативною територією Лісостепу, він 
становить 65% ріллі від загальної площі. 
Найбільш нестійкими в плані екології є такі 
райони, в яких площі розораних земель 
значно переважають площі умовно ста-
більних угідь. До них належать пасовища, 
сіножаті, землі, вкриті лісом і чагарниками, 
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та болота [3, 4]. Знизити рівень розораності 
території Вінницької області до екологічно 
оптимального можна за використання захо-
дів щодо вдосконалення землекористування, 
зокрема вилучення з інтенсивного обробіт-
ку і консервації екологічно нестійких сіль-
госпугідь, до яких, за даними ДУ «інститут  
охорони ґрунтів», належить майже 500 тис. га  
земель сільськогосподарського призначення. 
це дасть можливість сконцентрувати сіль-
ськогосподарське виробництво на кращих 
землях, що забезпечить отримання в се-
редньому значно більшого обсягу продукції 
з одиниці площі та посилення її конкуренто-
спроможності [5].

Одним з основних критеріїв оцінки еко-
логічного стану сільськогосподарських 
угідь є рівень родючості ґрунтів як осно-
ва функціонування цієї категорії земель. 
Сукупність природних факторів області 
(поверхня ґрунту, природна рослинність 
у минулому, клімат, антропогенний вплив) 
сприяла утворенню різних за властивос-
тями і родючістю ґрунтів. Використання 
ґрунтів упродовж тривалого часу під сіль-
ськогосподарські культури за незбалан-
сованого внесення добрив призводить 
до гострої нестачі поживних речовин, тобто 
зниження родючості [6, 7].

У Вінницькій області водною ерозією по-
шкоджено 851,1 тис. га, з них 743,8 тис. га  
сільськогосподарських угідь (41,1% від за-
гальної площі земель), зокрема ріллі — 
598,3 тис. га [3, 4]. За таких умов важливим 
завданням у сфері оптимізації структури 
земельного фонду Лісостепу України за-
галом і Вінницького регіону зокрема мають 
стати заходи щодо вилучення з інтенсив-
ного обробітку деградованих малопродук-
тивних земель, до яких належать сільсько-
господарські угіддя, що характеризуються 
негативними природними властивостями, 
низькою родючістю.

Мета досліджень — провести оцінюван-
ня екологічного стану ґрунтів сільськогоспо-
дарського призначення Лісостепу на при-
кладі Вінницької області та запропонувати 
заходи щодо оптимізації їх агроекологічного 
стану.

Матеріали та методика досліджень. 
Численні сучасні дослідження підтверджу-
ють, що агроландшафт може бути стійким, 
якщо співвідношення екологічно небезпеч-
них угідь, передусім ріллі, і екологостабілі-
зувальних (ліси, природні кормові угіддя, во-
дойми та ін.) становить близько 50:50% [3, 
4, 8]. Екологічна стійкість агроландшафтів 
залежить від площ збережених природних 
фітоценозів. Поліпшення екологічної ситу-
ації досягається зниженням питомої частки 
орних земель і збільшенням частки еколо-
гостабілізувальних угідь, що функціонують 
за природними аналогами за мінімізованого 
антропогенного впливу.

У роботі проаналізовано широку базу 
інформації ДУ «інститут охорони ґрунтів» 
щодо структури і стану земельного фонду 
Вінницької області за основними показника-
ми родючості ґрунтів, яка має наукову і сіль-
ськогосподарську значущість, та проведено 
оцінювання сучасного екологічного стану 
ґрунтів сільськогосподарського призначен-
ня. Оцінку екологічного стану агроланд-
шафтів проводили за ступенем порушення 
екологічної рівноваги в співвідношенні ріллі 
(Р) і сумарної площі екологостабілізуваль-
них угідь (ЕСУ) згідно з модифікованою 
шкалою (табл. 1) за методикою [9].

Питому частку показників Р та ЕСУ роз-
раховують у відсотках від загальної площі 
орних земель та екологостабілізувальних 
угідь за формулами (1) і (2):

 =
+

P

P ЕСУ

S
Р 100

S  S
, (1)

1. шкала для оцінки екологічного стану агроландшафтів за співвідношенням угідь

Питома частка угідь, % до сумарної площі Р+ЕСУ
Екологічний стан 
агроландшафтів

Оцінка, бал Екотип території
Р ЕСУ

< 20 > 80 Оптимальний 1 0

20 – 36 64 – 80 Задовільний 2 і

37 – 55 45 – 63 Критичний 3 іі

56 – 70 30 – 44 Кризовий 4 ііі

>70 <30 Катастрофічний 5 іV
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де Р — питома частка ріллі в групі угідь 
Р+ЕСУ, %; S

p 
— площа ріллі, га; S

ЕСУ 
— 

сума площ природних компонентів агро-
ландшафту (ліси, луки, пасовища, чагарни-
ки, болота, водойми), га [9, 10].

 =
+

ЕСУ

P ЕСУ

 S
ЕСУ 100

S  S
. (2)

Рекомендоване, так зване ідеальне 
співвідношення елементів структури зем-
леволодіння (співвідношення ріллі, лісо-
вих, природних кормових і водних угідь) — 
30:30:19:20. Отже, оптимальною є ситуація, 
коли на 1 га ріллі припадає 1,6 га природ-
них кормових угідь та 3,5 га лісу. 

Результати досліджень. Визначення 
величини розораності земель Вінницької 
області показало, що розораність території 
становить 65,3%, що на 10% більше, ніж 
по Україні, а розораність сільськогоспо-
дарських угідь відповідно становить 85,6 
та 6,1%. У структурі земельного фонду 
Вінницької області сільськогосподарські угід-
дя становлять 75,7%, лісовкриті площі — 
13,8, забудовані землі — 3,6, водні ресур-
си — 1,6, інші землі — 2,5% [3].

Дослідженнями з’ясовано, що фактична 
ситуація істотно відрізняється від оптималь-
ної (табл. 2). 

До основних угідь, від яких значною мірою 
залежить екологічна ситуація в будь-якому 
регіоні, належать землі сільськогосподар-
ського призначення. Вінниччина як аграр-
на область України має загальну площу 
землекористувань 2651,9 тис. га. Під 
сільськогосподарськими угіддями зайнято 
2008,5 тис. га (75,7%) (рисунок).

Висока розораність ґрунтів в області 
призводить до негативних наслідків у збе-
реженні родючих горизонтів. Адже рельєф 
місцевості горбисто-хвилястий, розчлено-
ваний густою гідрографічною сіткою річок 

і водоймищ. Серед ґрунтоутворювальних 
порід переважають леси і лесовидні суг-
линки, які легко розмиваються, спричиняю-
чи розвиток ерозійних процесів. це досить 
негативний фактор у землеробстві області. 
Тому є велика потреба у виведенні площ 
з високими показниками крутизни схилів 
із сівозмін та проведенні на них залісення 
або залуження з метою збереження ґрунтів 
від ерозії, поліпшення їх фізико-хімічних 
і агрономічних показників [11]. Значні пло-
щі в структурі сільськогосподарських угідь 
зайнято під багаторічними насадженнями 
(сади, ягідники), луками і пасовищами та 
сіножатями. Перелоги становлять лише 
1 тис. га, що є досить незначним показни-
ком у структурі угідь аграрної області.

За оцінкою екологічного стану агроланд-
шафтів із застосуванням бальної методики 
оцінювання за ступенем порушення екологіч-
ної рівноваги у співвідношенні ріллі (Р) і су-
марної площі екологостабілізувальних угідь 
згідно з модифікованою шкалою встановле-
но, що Вінницька область представлена III та 
IV агроландшафтними типами (екотипами) 

2. Співвідношення елементів структури землеволодіння в Україні та вінницькій області

Угіддя

Співвідношення угідь

теоретичне фактичне в

ідеальне оптимальне Україні Вінницькій області

Рілля 1,0 1,0 1,0 1,0

Природні кормові 1,6 0,6 0,23 0,14

Ліси 3,5 1,0 0,30 0,22

Вода і болота  – 0,7 0,11 0,04

Структура сільськогосподарських угідь він-
ницької області:  — рілля (1721,6 тис. га,  
або 85,7%);  — багаторічні насадження 
(49,1 тис. га, або 2,45%);  — луки та 
пасовища (186,6 тис. га, або 9,3%);  — 
перелоги (1,03 тис. га, або 0,05%)
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територій, а екологічний стан сільськогоспо-
дарських ландшафтів характеризується діа-
пазоном значень від кризового до катастро-
фічного. Так до III екотипу, який відповідає 
кризовому стану, належать сільськогоспо-
дарські ландшафти Барського, Вінницького, 
Жмеринського, іллінецького, Літинського, 
Муровано-Куриловецького, Немирівського, 
Піщанського, Тростянецького, Тульчинсь кого 
та Чечельницького районів, що становить 
36,5% від загальної площі області. Угіддя 
інших 16-ти областей належать до IV украй 
розбалансованого агроландшафтного еко-
типу, що відповідає катастрофічному стану.

Отже, на всій території Вінницької об-
ласті переважають деградовані агроланд-
шафти, що потребує вжиття невідкладних 
заходів стосовно зміни їх компонентного 
складу та структури. За даними вчених, 
в Україні потрібно зменшити площу ріллі 
мінімум на 10 млн га і перевести її в при-
родні кормові угіддя та під залісення [5]. 
При цьому буде розпочато відновлення 
порушеного співвідношення між природни-
ми комплексами — площами луків, лісових 
насаджень, поверхневих вод, сільгоспугідь 
як перші кроки для досягнення екологічної 
рівноваги в агроландшафтах.

Функціональне використання земельно-
го фонду Вінницької області. Екологічну 
стійкість земельних угідь значною мірою 
характеризує їх ступінь розораності, яка 
по області становить 64,9%, що на 10% 
більше, ніж по Україні. За аналізом розра-
хованих показників, індекс сільськогоспо-
дарської освоєності території Вінницької 
області становить 0,62 – 0,86, що свідчить 

про надмірну господарську освоєність те-
риторії та екологічну розбалансованість 
угідь в агроландшафтах.

Найстійкішими в екологічному плані є зе-
мельні ресурси Літинського, Тиврівського, 
Жмеринського і Чечельницького районів, де 
ступінь розораності 52 – 55%. Найвищий від-
соток розораності території в Бершадському 
(73%), Липовецькому (76), Теплицькому (79) 
та Чернівецькому (74%) районах.

Численні результати наукових дослі-
джень свідчать про те, що для досягнен-
ня оптимальних показників еколого-гос-
подарського використання землі площу 
ріллі на Вінниччині слід скоротити майже 
на 500 тис. га, а площу сіножатей, пасовищ 
та лісів — збільшити вдвічі. Саме переве-
дення ріллі в природні кормові угіддя і залі-
сення забезпечать охорону їх і збереження 
для майбутніх поколінь. Серед основних 
агротехнічних заходів з оптимізації агро-
екологічного стану ґрунтів слід відзначити 
внесення органічних і мінеральних добрив; 
проведення агрохімічної меліорації (ней-
тралізації кислих ґрунтів); найдоцільніше 
чергування культур у сівозміні; ґрунтоза-
хисні (протиерозійні) заходи; впровадження 
біологічних систем землеробства: обробіток 
ґрунту, удобрення (біологічні препарати), 
перспективні сорти і гібриди, мікробіологічні 
добрива, біостимулятори тощо.

Усі ці виробничі процеси мають створюва-
ти систему заходів зі збереження та охорони 
родючості ґрунтів, що дасть змогу не лише 
зберегти родючі землі, а й збільшити їх тер-
мін використання в сільськогосподарському 
виробництві з високим показником якості.

Оцінено екологічний стан агроланд-
шафтів Вінницької області за ступенем 
екологічної рівноваги в співвідношенні ріллі 
(Р) і сумарної площі екологостабілізуваль-
них угідь. Установлено, що область пред-
ставлена III та IV агроландшафтними ти-
пами (екотипами) територій, а екологічний 
стан сільськогосподарських ландшафтів 
характеризується діапазоном значень від 
кризового до катастрофічного.

Аналіз функціонального використання зе-
мельного фонду показав, що для Вінницької 
області індекс сільськогосподарської освоє-
ності території становить 0,62 – 0,86, що 

свідчить про надмірну господарську освоє-
ність території та екологічну розбалансо-
ваність угідь.

Для поліпшення екологічної ситуації 
в агроландшафтах запропоновано зба-
лансувати співвідношення орних земель 
та еколого-стабілізувальних угідь; впро-
вадити науково обґрунтовані сівозміни, 
протиерозійні заходи обробітку ґрунту, 
ресурсоощадні технології хімічної меліо-
рації; перейти до часткового біологічного 
землеробства з використанням органіч-
них добрив; вилучити з обробітку сильно 
деградовані та малопродуктивні ґрунти.
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