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Розглянуто стан ерозійної деградації земель сільськогосподарського призначення.
Запропоновано розв’язання проблеми щодо досягнення нейтрального рівня деградації
ґрунтів у ерозійно небезпечних агроландшафтах шляхом впровадженням принципів
контурно-меліоративної організації території водозбірних басейнів малих річок. Для
оптимізації формування, координації і реалізації державної політики у сфері раціонального використання, охорони та досягнення нейтрального рівня деградації ґрунтів
запропоновано на базі існуючих профільних установ різних відомств створити повноважний національний орган з моніторингу, землевпорядкування та охорони ґрунтів.
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Ґрунтовий покрив є не тільки основним
засобом виробництва сільськогосподарської продукції, забезпечення продовольчої
безпеки та експортного потенціалу, але й
важливим елементом біосферних функцій
в екосистемах, у т.ч. впливу на якість поверхневих і підземних вод, склад атмосфери, кліматичні параметри та біорізноманіття.
У процесі здійснення земельної реформи було задекларовано реалізацію завдання раціонального використання та охорони
земель як пріоритетного напряму державної сільськогосподарської політики у сфері
земельних відносин. Але після 25-річних
їх перетворень відбулись значні негативні
зміни у сфері використання та управління
земельними ресурсами, особливо щодо земель сільськогосподарського призначення,
де спостерігається стійка тенденція до погіршення їх якісного стану.
Зокрема, неконтрольованого розвитку
набули процеси ерозійної деградації, дегуміфікації та виснаження родючості ґрунтів
[1, 2]. Ерозія ґрунтів є однією з нерозв’язаних проблем агросфери у багатьох країнах
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світу. Так, в Україні від водної ерозії потерпають сільськогосподарські землі, площа
яких налічує понад 15 млн га, а від вітрової — 5,5–6,0 млн га, що становить більше
половини орних земель. В роки з катастрофічним проявом вітрової ерозії чорні бурі
можуть охоплювати площі розміром 10–
18 млн га, а втрати ґрунту досягати 30–
100 т/га. Отже, це небезпечне явище у разі
неконтрольованого розвитку може загрожувати нашому основному національному
багатству — землям сільськогосподарського призначення, сталому розвитку агросфери та підтриманню її конкурентоздатності.
Слід наголосити, що за сучасних земельних
відносин і державної сільськогосподарської
політики ерозійні процеси є основним чинником деградації агроландшафтів та опустелювання земель.
У вирішенні питання охорони ґрунтів,
особливо від ерозійної деградації, заслуговує на увагу історичний досвід США.
На початку 20-х років минулого століття
цей досвід описано відомим економістом
Н.П. Макаровим у брошурі «Как американские фермеры организовали своё хозяйство» (Макаров, 1921). Було розроблено
серію програм з охорони і раціонального
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використання сільськогосподарських земель з відповідною фінансовою підтримкою з боку держави. Фермеру буквально
було вигідно вживати протиерозійних
заходів, адже витрачені додаткові кошти
повертались в господарство, в т.ч. у вигляді різноманітних пільг. Державі також
було вигідно забезпечувати збереження
родючості ґрунтів як базової основи багатства нації та її продовольчої безпеки. Заслуговує на увагу і діяльність створеної в
США «Служби охорони ґрунтів» (1936 р.),
що відіграла провідну роль у формуванні
та реалізації відповідної ефективної державної політики. Нині цю службу значно
реформовано і наділено ширшими функціями щодо інтегрованого управління земельними, водними, біологічними та іншими природними ресурсами.
У Всесвітній хартії ґрунтів (Глобальне
ґрунтове партнерство), прийнятій на 39 сесії ФАО (Рим, 6–13 червня 2015 р.) було
підкреслено, що ґрунти є основою життя на
Землі, і прикро, що антропогенне навантаження на ґрунти дійшло критичного рівня.
Наголошено, що ґрунтовий покрив — один
з ключових елементів у створенні величезної кількості товарів і послуг, — це невід’ємна активна складова біосистеми, а відтак і
благополуччя людини. Рекомендовано всім
країнам забезпечити відповідний якісний
стан землекористування і оздоровлення чи
відновлення деградованих ґрунтів, сприяти
побудові такого світу, де пріоритетним буде
досягнення відсутності деградації ґрунтів
як основи сталого розвитку [3].
З метою консолідації міжнародних
зусиль з подолання глобальних процесів
деградації земель, їх опустелювання та
зумовлених цими процесами екологічних
і соціально-економічних наслідків була
прийнята Конвенція ООН «Про боротьбу
з опустелюванням» (КБО) (The United
Nation Convention to Combat Desertification — UNCCD) [4]. Україна стала стороною КБО і взяла на себе зобов’язання
виконувати її положення [5]. Наведемо
основні з них:
• визначати природні і антропогенні
чинники, що зумовлюють опустелювання
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та деградацію земель, а також запропонувати заходи з нейтралізації їх негативної дії;
• формувати довгострокову державну
політику, програму та план дій з розв’язання проблеми опустелювання та деградації
земель;
• покращувати стан уражених агроекосистем шляхом зміни землекористування
та зниження рівня деградації земель;
• впроваджувати стійкі методи управління агроресурсами та ведення сільського
господарства;
• розробляти стійкі іригаційні системи.
Слід наголосити, що в рамках КБО
опустелювання розглядається не як процес утворення пустель, а як будь-яка деградація земель під впливом природних чи
антропогенних чинників.
На сесії Генеральної Асамблеї ООН у
Нью-Йорку (2015 р.) було погоджено глобальні цілі сталого розвитку (ЦСР), які
закликають всі країни до захисту і впровадження сталого використання наземних
екосистем. Зокрема, ЦСР 15.3 спрямовано
на «боротьбу з опустелюванням і відновлення деградованих земельних ресурсів
та ґрунтів, включаючи землі, що постраждали від опустелювання, посух і повеней,
а також створення світу, в якому деградація земельних ресурсів буде нейтралізована».
Дванадцята сесія Конференції сторін
КБО ООН (2015 р.) підтримала ЦСР 15.3
і Концепцію нейтральної деградації земельних ресурсів (Land Degradation Neutrality — LDN) як важливі інструменти її
реалізації. Було визначено, що нейтральний рівень деградації земель — це «етап, за
якого кількість і якість земельних ресурсів,
необхідних для підтримки екосистемних
функцій і послуг та посилення продовольчої безпеки, залишаються стабільними
або збільшуються в заданих часових і просторових рамках». На основі прийнятих
рішень в рамках Глобального механізму
(GM) КБО ООН була створена Програма
постановки цілей нейтральної деградації
земель [6, 7] для підтримки країн у визначенні національних цілей та обумовлених
ними практичних заходів.
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Україна приєдналась до вказаної програми у червні 2016 р. На першому етапі її виконання згідно з LDN важливим є
встановлення базового (вихідного) рівня
деградації земель, що уможливить виконання моніторингу стану земель і ґрунтів,
а в наступні роки — відповідних управлінських рішень щодо забезпечення їх сталого
використання.
Як базові показники нейтрального рівня деградації ґрунтів пропонується використовувати такі три рамкові індикатори:
1. Поточний стан деградації земель; 2. Рівень їх продуктивності; 3. Запаси органічного вуглецю у ґрунті [7]. Запропоновані
індикатори за необхідності в кожній країні
можуть бути доповнені та розширені індикаторами на національному рівні.
В Україні за інтенсивного використання
земельних ресурсів у агросфері, в т.ч. за
надвисокої розораності сільськогосподарських угідь, негативні тенденції, зумовлені
деградацією та опустелюванням земель,
а також виснаженням родючості ґрунтів,
продовжують поглиблюватись, а в останні
кілька десятиліть ці процеси набули глобального характеру, охопивши сільськогосподарські угіддя у всіх природно-кліматичних зонах. Поряд з ерозійною деградацією
земель спостерігається і дегуміфікація
ґрунтів. Уміст гумусу в ґрунтах за останні
десятиліття в середньому зменшився на
0,22%, з кожного гектара втрачається до
250 кг/га гумусу, а його запаси в орному
шарі загалом зменшились до 5,0–5,5 т/га
[8], що потребує удосконалення державної
політики стосовно методів контролю та
сталого управління земельними ресурсами.
Її метою має стати мінімізація деградаційних процесів, запобігання прояву їх у майбутньому та відновлення продуктивності
земель, в т.ч. ерозійно деградованих, дегуміфікованих, виснажених та забруднених.
В європейських країнах упродовж декількох років обговорюється проект Ґрунтової Директиви щодо охорони і раціонального використання ґрунтів, розробки
спільної стратегії в цьому аспекті на засадах збереження їх функцій, запобігання
їх деградації і забрудненню [9]. У підго2017 • № 2 • АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ

товленому Європейською комісією (ЄК)
документі, що стосується ефективного використання ресурсів Європи, також було
регламентовано питання збереження та
відтворення органічної речовини ґрунту.
В асоційованому аналізі ЄК визначено
ціль: «До 2020 р. рівень вмісту органічних
речовин у ґрунтах загалом не зменшується чи збільшується порівняно з поточним
вмістом органічних речовин менше ніж на
3,5%» [6, 7].
В Україні позитивним у розв’язанні
проблеми охорони земель відповідно до
КБО є розпорядження Кабінету Міністрів
України щодо схвалення у 2014 р. Концепції боротьби з деградацією та опустелюванням земель і Національного плану
дій з реалізації положень КБО. Планом
дій передбачено підвищення ефективності
державної політики щодо раціонального
використання та охорони ґрунтів, зміцнення та покращення координації діяльності
уповноважених державних органів, а також забезпечення реалізації запланованих
заходів.
Але впровадження положень Концепції
та Плану дій ускладнюється відсутністю
повноважного національного органу з формування та реалізації державної політики у
сфері раціонального використання земель
та охорони ґрунтів, у т.ч. досягнення нейтрального рівня їх деградації.
МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ
Використовували методологію SWOTта Gap-аналізу державної сільськогосподарської політики щодо сталого використання
земель та охорони ґрунтів. SWOT-аналіз
полягає у визначенні сильних (Strengths)
і слабких (Weaknesses) сторін галузевої
сільськогосподарської політики, а також
можливостей (Opportunities) та загроз
(Threats), які заважають її реалізації.
Gap-аналіз, або аналіз прогалин, висвітлює розбіжності між реальним і бажаним
результатом. За допомогою методології
SWOT- та Gap-аналізу продемонстровано, наскільки ситуація в Україні з питання
охорони і раціонального використання земель сільськогосподарського призначення
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відрізняється від взятих зобов’язань з виконання положень КБО ООН [10].
Використовували матеріали супутникового знімання високого просторового
розрізнення Sentinel-2 програми «Копернікус» Європейського космічного агентства
з глобального моніторингу навколишнього
природного середовища і безпеки (18 квітня 2016 р.) та низького просторового розрізнення — MODIS (Terra) (27–28 березня
2007 р.).
РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
За прогнозними оцінками Міжурядової
групи експертів (Intergovermental Panel
on Climate Change) глобальне потепління
призведе не тільки до посилення посушливих явищ у континентальних районах
середніх широт, але й до збільшення екстремальності опадів зливового характеру.
Збільшення відносного вкладу інтенсивних опадів прогнозується також у США,
Австралії і Південній Африці. Загалом, за
оцінками, отриманими з використанням
сучасних кліматичних моделей системи
«океан — атмосфера», також прогнозується
підвищення частоти екстремальних добових опадів відносно загальної їх кількості
на більшій частині земної кулі [11, 12]. А
це, з одного боку, значно підвищить втрати
вологи на поверхневий стік та випаровування, а з іншого, збільшить ерозійну небезпеку в агроландшафтах, що спричинить
їх деградацію, зниження родючості ґрунтів
та продуктивності агроекосистем.
Аналіз лінійних трендів екстремальних
опадів на території України також засвідчив про збільшення їх кількості в літній
період. Результати досліджень, виконаних
нами спільно з Морським гідрофізичним
інститутом (м. Севастополь), свідчать,
що просторовий розподіл екстремальних
опадів на території України на середину
ХХІ століття (2046–2065 рр.) зросте в
1,6 раза порівняно з історичним періодом
(1986–2005 рр.) [13–15]. Аналогічна закономірність підтверджується Українським
науково-дослідним гідрометеорологічним
інститутом, що також прогнозує збільшення кількості стихійних метеорологічних
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явищ, у т.ч. зливових опадів та посилення
вітрового режиму [16, 17]. Ризик неконтрольованого розвитку ерозійної деградації
земель у процесі змін клімату підсилюється недотриманням сівозмінного чинника,
у т.ч. збільшення площ таких просапних
культур, як соняшник та кукурудза, і відповідно, зменшення площі кормових культур,
зокрема багаторічних трав.
Отже, підвищення екстремальності опадів, посилення антропогенного тиску на
екосистему, зокрема збільшення в структурі посівних площ просапних культур, нехтування протиерозійними заходами, повсюдне знищення полезахисних лісосмуг,
а також зниження протиерозійної стійкості
ґрунтів унаслідок їх дегуміфікації, створює
умови та підвищує ризики розвитку катастрофічних ерозійних процесів.
Як приклад, наводимо ерозійно деградований фрагмент агроландшафту в Київській обл. Таращанського р-ну в умовах
складного рельєфу (рис. 1). З космічного
знімка видно, що 60% земель зазнає негативного впливу інтенсивних водно-ерозійних процесів. Так, світлий тон на знімку
свідчить про втрату значної частини гумусового шару ґрунту. Відновлення продуктивності еродованих ґрунтів є доволі
витратним та складним завданням, і тому
доцільніше вчасно вживати протиерозійних заходів.
Слід наголосити, що на території України також періодично виникають масштабні
пилові бурі, про що свідчать і космічні дані.
На рис. 2 продемонстровано вихідний стан
території перед пиловою бурею (1), формування вітрових коридорів у процесі збільшення швидкості вітру понад 15–17 м/с (2)
та максимальний розвиток пилової бурі на
всій території області (3). В епіцентрі бурі
швидкість вітру сягала 20–22 м/с, а втрати
ґрунту до 50 т/га. Як наслідок, були значно
пошкоджені ґрунтовий покрив, а також
посіви сільськогосподарських культур на
території області, що призвело до істотних
екологічних та економічних збитків. Як
правило, такі процеси в зоні Степу відбуваються навесні, але можуть досягти високої
інтенсивності і в зимовий період, навіть
AGROECOLOGICAL JOURNAL • No. 2 • 2017
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Рис. 1. Фрагмент ерозійно деградованого агроландшафту (Київська обл., Таращанський р-н,
знімок супутника Sentinel-2, 18.04.2016 р., світлий тон — сильно еродований ґрунтовий покрив)

Рис. 2. Динаміка розвитку вітрової ерозії на території Запорізької обл. (27–28 березня 2007 р.):
1 — перед початком вітрової ерозії, 2 — формування вітрових коридорів; 3 — максимальний
прояв вітрової ерозії

при замерзлій поверхні ґрунту, що спостерігалось в 2012 та 2014 рр. у Херсонській
обл., коли навіть за некритичної інтенсивності вітру (12–15 м/с) були зафіксовані
доволі значні втрати ґрунту [18].
Розв’язання проблеми досягнення нейтрального рівня деградації ґрунтів у ерозійно небезпечних агроландшафтах можливо
лише шляхом вжиття комплексної системи
заходів.
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В Україні напрацьовано вагомий обсяг
матеріалів щодо системного розв’язання
проблеми раціонального використання
земель та охорони ґрунтів в умовах потенційно високого прояву ерозії. Насамперед,
це стосується ґрунтозахисної контурномеліоративної системи землекористування, яку було розроблено в 1986–2000 рр.
мережею наукових установ Національної
академії аграрних наук спільно з потужною
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землевпорядною службою (Укрземпроект).
За даними наших багаторічних досліджень
найефективнішим способом розв’язання
проблеми захисту ґрунтів від ерозійної деградації є впровадження комплексної системи заходів, у т.ч. контурної організації
території сільськогосподарських угідь, диференційованого використання орних земель відповідно до їх ерозійної небезпеки,
вжиття лісо- і лукомеліоративних протиерозійних заходів, агротехнічних прийомів,
а також оптимізація структури посівних
площ і сівозмін, ґрунтозахисних технологій обробітку ґрунту стосовно рельєфу.
Важливим елементом протидії ерозійно
небезпечним процесам у агроландшафтах
є управління поверхневим стоком шляхом
проектування гідротехнічних, луко- та лісомеліоративних заходів, консервації деградованих та малопродуктивних земель з
їх подальшим залісенням або залуженням,
створення водоохоронних та рекреаційних
зон у межах водозбірних басейнів малих
річок [19, 20]. Але нові земельні відносини, впровадження політики децентралізації
управління, необхідність вирішення екологічних питань з адаптації агроекосистем
до змін клімату, збереження ландшафтного
різноманіття потребує удосконалення деяких елементів контурно-меліоративної
системи землекористування.
Найважливішими елементами системи
протиерозійних заходів є контурна організація території та диференційоване використання земель залежно від рівня їх еродованості. Всі орні землі розділяються на
три еколого-технологічні групи (ЕТГ), які
на місцевості, з урахуванням особливостей
рельєфу, фіксуються заходами постійної
дії, до яких відносяться лісосмуги, буферні
смуги з багаторічних трав, а за необхідності
укріплюються водозатримувальними земляними валами різних типів або у комплексі з лісосмугами (рис. 3).
До першої ЕТГ (І) земель відносяться
рівнинні та землі на схилах до 3° з повнопрофільними та слабо еродованими ґрунтами. В межах таких земель розміщуються
інтенсивні зерно-паро-просапні сівозміни,
а всі агротехнічні заходи спрямовуються
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на найповніше використання атмосферних опадів з метою мінімального їх надходження у вигляді поверхневого стоку
на другу ETГ (ІІ) земель. Ефективним у
цьому аспекті є застосування мінімального обробітку ґрунту з нагромадженням на
його поверхні рослинних решток. Особливо перспективними для відновлення таких
земель є сучасні посівні системи No-Till та
Strip-Till.
Для ETГ (ІІ) земель, що мають схил
3–5°, слабо- та середньоеродовані ґрунти,
рекомендовано зерно-трав’яні сівозміни
(без просапних культур), а всі агротехнічні
заходи спрямовуються на максимальне регулювання поверхневого стоку. Третя ETГ
(ІІІ) земель характеризується схилами
більше 5° з середньо- і сильно еродованими ґрунтами, іноді до 3–5°, які відносяться
до ETГ ІІ. Такі землі виводять з обробітку,
а всі протиерозійні заходи постійної дії на
ETГ ІІ і ІІІ спрямовуються на безпечний
відвід стокових вод у гідрографічну мережу водозбірного басейну.
Реалізацію цих принципів у формуванні
системи землекористування і, відповідно,
протиерозійної структури агроландшафтів доцільно здійснювати з урахуванням
особливостей водозбірних басейнів малих
річок, консолідації розпайованих орних земель та інтегрованого управління земельними, водними біо- та агроресурсами на
басейнових принципах. Зауважимо, що в
Україні налічується понад 60 тис. малих
річок, а їх водозбірні басейни становлять
близько 90% території, де і формується
негативний вплив сільськогосподарської
діяльності на довкілля, у т.ч. унаслідок ерозійних процесів.
Особливостями сучасних земельних
відносин є тенденція до монополізації агропромислового виробництва, у т.ч. і формування великих аграрних холдингів з площею землекористування близько 100 тис. га
і більше. На початок 2015 р. лише 11,0%
сільськогосподарських підприємств мали
площу понад 1000 га угідь, що становило
79,0% усіх сільськогосподарських угідь.
Кількість дрібних підприємств, в основному фермерських господарств, що мають
AGROECOLOGICAL JOURNAL • No. 2 • 2017
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Рис. 3. Удосконалена просторова структура ґрунтоводоохоронної контурно-меліоративної системи землекористування на басейнових
�
принципах: (*За екологічної
і виробничої доцільності орні землі ЕТГ ІІ можуть бути включені до ЕТГ ІІІ, тобто виведені з категорії
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у користуванні 50–100 га землі, сягала 85–
90%, але ці площі становили лише 21% усіх
земельних угідь [21].
Отже, на території водозбірного басейну малої річки можуть розміщуватися
фрагменти різних типів землекористувань.
В умовах формування об’єднаних територіальних громад та реалізації їх повноважень,
в т.ч. у сфері раціонального використання та охорони ґрунтів, важливим є розробка і реалізація заходів з інтегрованого
управління земельними, водними, біо- та
агроресурсами завдяки впровадженню контурно-меліоративної організації території
водозбірних басейнів малих річок як з метою досягнення нейтрального рівня деградації земель, так і охорони навколишнього
природного середовища, що відповідатиме
виконанню взятих Україною зобов’язань
щодо природоохоронних Конвенцій РІО.
ВИСНОВКИ
Збільшення екстремальних проявів змін
клімату, в т.ч. зливового характеру опадів
та вітрового режиму, розширення площ посівів соняшнику та кукурудзи, зменшення
протиерозійної стійкості ґрунтів унаслідок
дегуміфікації, а також призупинення вжиття протиерозійних заходів підвищує ризики ерозійної деградації ґрунтів та опусте-

лювання агроландшафтів. Чинна державна
політика щодо охорони ґрунтів, система
моніторингу земель, особливо щодо ерозійної деградації, потребує удосконалення.
Реалізацію взятих зобов’язань щодо виконання положень КБО ООН, відповідного національного плану дій, досягнення
нейтрального рівня деградації ґрунтів у
ерозійно-небезпечних агроландшафтах доцільно здійснювати на системних принципах контурно-меліоративної системи
землекористування водозбірних басейнів
малих річок. Формування відповідної
державної політики та реалізація принципів нейтрального рівня деградації ґрунтів потребує створення на базі існуючих
профільних установ повноважного національного органу — Державного агентства моніторингу, землеустрою та охорони ґрунтів.
Серед завдань агентства пріоритетними
будуть: формування та реалізація державної політики щодо моніторингу земель;
створення екологічно стійкої структури
агроландшафтів з нейтральним рівнем
деградації ґрунтів; інформаційно-консультативне забезпечення центральних
та регіональних органів управління, землевласників, землекористувачів, а також
органів самоврядування об’єднаних територіальних громад.
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