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СУЧАСНИЙ ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ
І ПЕРШОЧЕРГОВІ ЗАВДАННЯ ЩОДО ЇХ ВІДТВОРЕННЯ

Анотація. Інтенсивність руйнування та деградації ґрунтів, стан яких визначає не тільки ефективність
агропромислового комплексу, здоров’я довкілля в цілому, а й рівень національної безпеки та економічної неX
залежності країни, прискорено зростає. Відбудова села, розвиток аграрного виробництва, збереження землі
як загальнонародної власності — це гарантія існування і перспектив України.

Ключові слова: деградація, ерозія, еродованість, меліорація, модернізація, окультурювання, реформа,
родючість, сівозміна, технологія.

Summary. The intensity of the destruction and degradation of soils, the condition of which determines not only
the efficiency of agriculture, health, in general, but also the level of national security and economic independence is
growing fast. Rebuilding the village, the development of agriculture, conservation of land as public property — is the
guarantee of existence and the prospects of Ukraine.
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Постановка проблеми. В умовах науково�тех�
нічного прогресу значно ускладнились взаємо�
відносини суспільства з природою. Людина от�
римала можливість впливати на хід природних
процесів, підкорила сили природи, почала опа�
новувати майже всі доступні відновні і не�
відновні природні ресурси, але разом з тим за�
бруднювати і руйнувати довкілля.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про�
блема щодо використання і розвитку природних
ресурсів України постійно знаходиться у центрі
вивчення. В сучасній економічній, екологічній,
природоохоронній, сільськогосподарській нау�
ковій літературі існує значний доробок теоретич�
ного обґрунтування та практичного вирішення
проблем раціонального природокористування в
процесі агропромислового виробництва. Остан�
німи роками у зв’язку з прийняттям нового зе�
мельного законодавства у незалежній Україні зем�
ля стала об’єктом ринкових відносин — підлягає
купівлі та продажу. Введено земельні платежі
(податок, орендна плата тощо). Вони відобража�
ють економічну суть землі як товару та нерухо�
мості. Ця функція землі радикально змінювалась
від заборон державою угод з землею до держав�
ного заохочення земельного обігу.

Мета статті полягає у розгляді теоретичних
положень і методичних основ формування та
використання природно�ресурсного середовища.

Виклад основного матеріалу дослідження. Зем�
ля — місце проживання населення, яке концен�
трується в містах, сільських населених пунктах та
здійснює громадську і виробничу діяльність на
прилеглій території. Головне призначення землі
як базису народонаселення залежить від здійс�
нення соціальних функцій в обмеженому діапа�
зоні. Зазвичай збільшується чисельність населен�
ня, зростає його щільність, удосконалюється роз�

селення при збереженні ролі землі у поліпшенні
рівня життя людини.

У складі природного середовища земля —
базовий природний ресурс, навколо якого фор�
муються водні та повітряні ресурси, рослинний
та тваринний світ. У товщі землі нагромаджено
корисні копалини. Це природне призначення
землі не руйнується часом, тому що людина ста�
новить розумну частину біологічної сфери, зміню�
ючись разом з нею та під її дією.

Земля — джерело споживчих вартостей. При
поєднанні її з живою працею формується процес
виробництва, створюється предмет праці, продук�
ти та товари. Форми взаємодії праці та землі по�
ліпшуються, хоча принциповий напрям функціо�
нування землі у виробництві фактично залишаєть�
ся незмінним. За оцінкою Всесвітньої організації
охорони здоров’я (ВООЗ), із більш ніж 6 млн. відо�
мих хімічних сполук практично використовується до
500 тис. сполук; із них близько 40 тис. мають шкідли�
ві для людини властивості, а 12 тис. є токсичними.

Забруднення навколишнього середовища
відходами, викидами, стічними водами всіх видів
промислового виробництва, сільського господар�
ства, комунального господарства міст набуло гло�
бального характеру і поставило людство на грань
екологічної катастрофи.

Втручання людини у природні процеси різко
зростає і може спричиняти зміну режиму ґрунто�
вих і підземних вод у цілих регіонах, поверхневого
стоку, структури грунтів, інтенсифікацію ерозійних
процесів, активізацію геохімічних та хімічних про�
цесів у атмосфері, гідросфері та літосфері, зміни
мікроклімату тощо. Сучасна діяльність, наприклад,
будівництво гідротехнічних споруд, шахт, рудників,
доріг, свердловин, водойм, дамб, деформація суші
ядерними вибухами, будівництво гігантських міст,
обводнення і озеленення пустель, та інші повсяк�
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денні аспекти діяльності людини, вже викликали
значні видимі і приховані зміни довкілля. У сіль�
ськогосподарському виробництві земля виступає і
як предмет праці, і як засіб виробництва. Діючи на
землю як на предмет праці, людина добивається
підвищення родючості ґрунту, створюючи таким
чином належні умови для збільшення виробницт�
ва сільськогосподарських продуктів з найменшими
затратами праці і коштів [1].

Найважливішою особливістю землі вважаєть�
ся те, що вона не є продуктом людської праці, як
інші засоби виробництва. Земля виникла за ба�
гато мільйонів років до появи людини і є даром
природи для неї. У процесі історичного розвитку
мускульна енергія людини була замінена мускуль�
ною енергією тварини, остання механічною і
електричною енергією двигунів, на зміну яким
прийшла енергія атомна. Земля залишається не�
змінним засобом виробництва.

Слід зазначити й ще одну особливість — те�
риторіальна обмеженість її — земельні фонди не
можуть бути збільшені або створені знову. Люди�
на здатна лише підвищувати ефективність вико�
ристання землі [2].

В історичному плані виділяють декілька
етапів зміни біосфери людством, які увінчались
екологічними кризами та революціями, а саме:

— вплив людства на біосферу як звичайного
біологічного виду;

— надінтенсивне полювання без змін екоси�
стем у період становлення людства;

— зміни екосистем внаслідок процесів, що
відбуваються природним шляхом: випасання, по�
силення росту трав шляхом випалювання тощо;

— інтенсифікація впливу на природу шляхом
розорювання грунтів та вирубування лісів;

— глобальні зміни всіх екологічних компо�
нентів біосфери в цілому.

Вплив людини на біосферу зводиться до чо�
тирьох головних форм:

1) зміна структури земної поверхні (розорю�
вання степів, вирубування лісів, меліорація, ство�
рення штучних водойм та інші зміни режиму
поверхневих вод тощо);

2) зміна складу біосфери, кругообігу і балан�
су тих речовин, які її складають (добування ко�
рисних копалин, створення відвалів, викиди
різних речовин у атмосферу та водойми);

3) зміна енергетичного, зокрема теплового, ба�
лансу окремих регіонів земної кулі і всієї планети;

4) зміни, які вносяться у біоту (сукупність
живих організмів) внаслідок знищення деяких
видів, руйнування їх природних місць існування,
створення нових порід тварин та сортів рослин,
переміщення їх на нові місця існування тощо.

Під забрудненням навколишнього середовища
розуміють надходження в біосферу будь�яких твер�
дих, рідких і газоподібних речовин або видів енергії
(теплоти, звуку, радіоактивності і под.) у кількос�

тях, що шкідливо впливають на людину, тварин і
рослини як безпосередньо, так і непрямим шляхом.

Безпосередньо об’єктами забруднення (ак�
цепторами забруднених речовин) є основні ком�
поненти екотопу (місце існування біотичного
угруповання):

— атмосфера;
— вода;
— ґрунт.
За даними Міністерства природних ресурсів і

екології, у нашій країні щороку утворюється май�
же 2 млрд. т різних відходів, 2/3 з яких розкривні,
шахтні та інші гірничі породи. Тільки переробка
сільськогосподарської сировини дає щороку 450
млн. т відходів. Зростання населення і масштабів
виробництва спричинило виникнення регіональ�
них екологічних проблем. Головними причинами
екологічної напруги стали: широкомасштабна роз�
робка надр і видобуток мінеральної сировини
(Кривий Ріг, Донбас, Львівсько�Волинський ба�
сейн, Прикарпаття); спорудження каскаду водо�
сховищ на Дніпрі, що призвело до замулення його
природної екосистеми; катастрофа на Чорно�
бильській АЕС. необмежене нарощування в ми�
нулі десятиріччя потужностей атомної енергетики;
необґрунтоване осушення заболочених і перезво�
ложених територій на Поліссі; надмірна концен�
трація виробництва у містах, особливо великих;
відставання темпів лісовідновлення від вирубки
лісів па Поліссі і в Карпатах; масове проведення
зрошувальних меліорацій у Причорномор’ї, що
призвело до процесів засолення, зменшення ро�
дючості ґрунтів і виснаження водних ресурсів.

Складовою проблеми охорони навколишньо�
го середовища є охорона земельних ресурсів. Для
розвитку сільськогосподарського виробництва ви�
нятково велике значення має раціональне викори�
стання землі, відновлення її родючості, максималь�
не зменшення вилучення сільськогосподарських
угідь для промислового, житлового й транспортно�
го будівництва. Особливу роль у стабілізації земель�
ного фонду сільського господарства відіграє рекуль�
тивація відпрацьованих кар’єрів і золовідвалів.

Головними джерелами забруднення і забруд�
нюючими речовинами ґрунтових вод вважають:

— неправильно розташовані звалища та інші
сховища отруйних речовин;

— підземні резервуари та трубопроводи (особ�
ливу небезпеку становлять втрати бензину на АЗС);

— пестициди, що застосовуються на полях, у
садах, на газонах тощо;

— сіль, якою посипають тротуари і вулиці під
час ожеледі;

— мазут на дорогах для зв’язування пилу;
— надлишки стічних вод та каналізаційного

мулу.
Таким чином, забруднення водних екосистем

є більшою небезпекою, ніж забруднення атмос�
фери з наступних причин:
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— процеси регенерації або самоочищення
протікають у водному середовищі набагато по�
вільніше, ніж у повітряному;

— джерела забруднення водойм більш різно�
манітні;

— природні процеси, які відбуваються у водно�
му середовищі і піддаються впливу забруднень, більш
чутливі самі по собі й мають більше значення для
забезпечення життя на Землі, ніж атмосферні.

Найважливішим наслідком забруднення води
є те, що, потрапляючи у водойми, забруднювальні
речовини спричинюють зниження її якості.

Якість води — це сукупність фізичних, хімічних,
біологічних та бактеріологічних показників, які обу�
мовлюють придатність води для використання у
промисловому виробництві, побуті тощо [3].

Чинним в Україні водним законодавством
регламентується використання води певної
якості. Не дозволяється, зокрема, застосовувати
питну воду для охолодження блоків ТЕС, скида�
ти у водойми стічні води із вмістом цінних
відходів, які можна вилучити за допомогою спе�
ціальних технологій. На підприємствах ефектив�
ним вважається зворотне водокористування, коли
їх власні стічні води після локального очищення
(на місці) повторно використовуються в техно�
логічному циклі і забруднені стоки взагалі не
потрапляють у водойми.

На території України нараховується близько 73
тис. річок, переважно невеликих, лише 125 із них
мають довжину понад 100 км. На кожен квадратний
кілометр території України припадає 250 м річок.

Водозабезпеченість України ресурсами місце�
вого стоку з розрахунку на 1 людину становить
1000 м3 на рік, причому у Південно�Західному
економічному районі вона майже у 7 разів вища,
ніж у Південному і в 3 рази вища, ніж у Донець�
ко�Придністровському.

Головним водним джерелом України є Дніпро.
Водні ресурси його басейну становлять 80 % усіх
водних ресурсів України. Середній багаторічний
об’єм його стоку в гирлі дорівнює 53 км3. У мало�
водні роки він зменшується до 43,5 км3, а в дуже
маловодні — до 30 км3. Дніпро забезпечує водою
не тільки водоспоживачів у межах свого басейну,
а і є головним, а інколи і єдиним джерелом водо�
постачання великих промислових центрів півдня
і південного сходу України.

Для системи водопостачання в басейні
Дніпра використовуються поверхневі і підземні
води. Основним джерелом поверхневих вод є малі
річки, яких у басейні Дніпра налічується 15380
загальною довжиною 67 156 км. Розподіл водних
ресурсів тут дуже нерівномірний. Найкраще за�
безпечена водою верхня частина басейну, де в
середній за водністю рік її припадає 219 тис. м3.
Для регулювання річкового стоку в часі й про�
сторі в басейні Дніпра створено штучні водой�
ми — шість великих водосховищ із загальним

об’ємом води 44 км3. Об’єм підземних вод в ук�
раїнській частині басейну становить 12,8 км3/рік
(35 млн. м3/добу). Експлуатаційні запаси підзем�
них вод, тобто розвіданих і затверджених до ви�
користання, становлять лише 2,6 км3/рік. Мак�
симальна кількість підземних вод зосереджена в
Чернігівській області, проте частка розвіданих
водних підземних ресурсів тут незначна — 6 %.

Найбільшими забруднювачами вод України є
(% від усього обсягу зливу в ріки):

— електроенергетика 43 %;
— комунальне господарство 19,5 %;
— сільське господарство 16,6 %;
— чорна металургія 9 %;
— хімія і нафтохімія 3 %;
— інші 8,9 % [4].
Встановлено, що стан водних ресурсів для 44 %

з числа басейнових річок Дніпровської системи є
катастрофічним. Якість води у більшості річок кла�
сифікується як забруднена і брудна за хімічними та
бактеріальними показниками. Перевищення гра�
нично допустимих концентрацій забруднювальних
речовин у водних об’єктах спостерігається практич�
но на всій території Дніпровської системи, в бага�
тьох із них стан екологічних систем визначають як
початок екологічного регресу.

Руйнування та деградація ґрунтів обумовле�
на такими процесами:

1. Дегуміфікація (від 0,6 до 1,0 т/га щорічно;
0,4 % в середньому втрачено за останні 35–40
років (3,5 і 3,1 — відповідно у 1960 і 1996 роках).

2. Еродованість (до 40 % від загальної площі
країни). Щорічно змивається більш як 500 млн. т
ґрунту, з якими втрачається 24 млн. т гумусу, 1
млн. т азоту, 700 тис. т фосфору, 10 млн. т калію.
Площа еродованих земель щорічно збільшується
більш як на 80 тис. га. Повний збиток від ерозії
вже перевищує 10 млрд. умовних одиниць за рік.

3. Від’ємний баланс елементів живлення (до�
сягає 100 кг/га і більше).

4. Переущільнення (майже на всій площі ріллі).
5. Забруднення (до 20 % земель, особливо

міських, приміських та індустріальних районів
мають вміст елементів, що перевищує чи дорів�
нює МДР.

6. Меліорація зрошуваних ґрунтів — підтоп�
лено до 500 тис. га, осолонцьовано і засолено до
10 млн., осушені ґрунти — близько 800 тис. га
покинутих земель (деградованих, кислих, зарос�
лих чагарниками), кислі орні ґрунти — 4 451 тис.
га, солонці й солонцеві землі — 3 986 тис. га.

7. Відсутність стратегії землекористування і
охорони земель, порушення законів землероб�
ства, екологічної рівноваги, нехтування концеп�
цією сталого землекористування.

8. Відсутність дієвих національної, галузевих
і регіональних програм.

9. Фетишизація форм власності на землю і
нехтування технологіями раціонального викори�
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стання земель (ніяка, навіть найпрогресивніша
приватна форма власності не замінить технологій
вирощування культур і охорони ґрунтів).

10. Екстенсивність використання земель, за�
сміченість полів, низька ефективність викорис�
тання меліорованих земель (близько 6,0 млн. га),
луків, пасовищ, заплавних земель.

11. Відсутність протягом останніх 8 років
будь�яких конкретних кроків щодо:

— виведення частини земель з обробітку,
адже площа ріллі надмірна і необґрунтована ні з
економічної, ні з екологічної точки зору;

— консервація деградованих земель;
— впровадження агролісомеліоративних за�

ходів, гідротехнічних меліорацій, реконструкції
осушувальних і зрошувальних систем,

— хімічних меліорацій;
— рекультивації;
— розширення природно�заповідних територій.
12. Відсутність налагодженої постійно діючої

інформаційної системи про стан і динаміку ґрунтів
(моніторинг) навіть у зонах із кризовим станом.

13. Відсутність ефективних екологічних ва�
желів у землекористуванні, недосконалість нор�
мативно�правової бази.

14. Відсутність стабільного й ефективного ме�
ханізму фінансування заходів із охорони земель.

15. Галузевий підхід до використання земель,
розпорошеність землі за різними власниками,
зниження рівня керованості в землекористуванні.

Першочергові заходи:
— зменшити площі в обробітку на 8–10 млн.

га. Сьогодні триває процес безсистемного виведен�
ня орних земель, що є дуже негативним явищем;

— у найближчі роки досягти хоча б простого
відтворення родючості ґрунтів, насамперед щодо
гумусу, азоту, фосфору й калію;

— відновити практику розробки щорічних
планів підвищення родючості ґрунтів (від країни
в цілому до конкретного поля) і вважати їх обо�
в’язковою складовою частиною бізнес�плану гос�
подарства незалежно від форми власності;

— для запобігання ерозії і деградації ґрунтів
необхідно відновити і розширити дослідження зі
створення у регіонах мережі базових моделей гос�
подарств;

— створити мережу ґрунтового моніторингу
на базі інститутів УААН та ВНЗ;

— прийняти Закон «Про охорону земель і ро�
дючість ґрунтів», передбачивши організацію Дер�
жавної служби охорони ґрунтів та здійснення дер�
жавного контролю за раціональним використанням
земельних ресурсів, розробку заохочувальних, орга�
нізаційних та пільгових умов із метою запобігання
ерозії та іншим процесам деградації ґрунтів;

— розробити Національну програму охорони
земель до 2010 р. і наступні роки;

— створити нову Карту ґрунтів України на
сучасному рівні як науково�теоретичну та науко�

во�практичну основу раціонального землекорис�
тування і земельно�товарних відносин.

Тобто мова йде про систему заходів постійної
дії: полезахисні лісосмуги, дороги, гідротехнічні
споруди, інфраструктура безпечного скидання
поверхневого стоку тощо. Це своєрідний каркас
(фундамент) ґрунтоохоронного й екологічно зба�
лансованого агроландшафту. Формування еколо�
гічно сталих агроландшафтів (АЛ) є не лише про�
цесом створення протиерозійних систем для
пригнічення ерозійних процесів, а й глобальним
стратегічним системним напрямком, який спро�
можний поєднати в собі знання й управління
всіма складовими елементами ландшафтної сфе�
ри життєзабезпечення людства [5].

Проблема Азовського моря. Азовське море
сьогодні є зоною екологічної катастрофи. Ще
4050 років тому в ньому виловлювали риби в 35
разів більше, ніж у Чорному морі, і в 12 разів
більше, ніж у Балтійському. Раніше тут водилася
риба 114 видів, загальний вилов її у сприятливі
роки становив понад 300 тис. т на рік, переважно
цінних порід. Тепер він зменшився в 6 разів. Риба,
яку виловлюють, настільки забруднена хіміката�
ми, що споживати її небезпечно.

Висновки з проведеного дослідження і перспекQ
тиви подальших розвідок у визначеному напрямку.

Якщо людина прагне найближчі сто�двісті
років залишатися мешканцем на цій планеті, то
їй давно потрібно братися за розум і знаходити
такі шляхи життєдіяльності, які б не приносили
такої шкоди навколишньому середовищу, як вона
це робить сьогодні. Тільки при раціональному
природокористуванні, різкому зменшенні викидів
у атмосферу, ґрунт, воду можна гарантувати, що
екологічна криза буде зупинена і людство мати�
ме шанси на нормальне і гармонійне співіс�
нування з природою.
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