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ванні та держ авн о ї підтримки органічних 
господарств.
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УДК 504.03(477.44)

АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН ОРНИХ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКО
ГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ СХІДНОГО ПОДІЛЛЯ

М.М. Ганчук
асистент каф едри екології та охорони навколишнього середовищ а 

Таврійський державний агротехнологічний університет

Проведено ком плексне оц іню вання агроекологічного ст ану земель сільськогосподарського п р и 
значення  С хідного П оділля. На основі проведених дослідж ень здійснено агроекологічне зонування  
т ер и т о р ії. В ст ановлено сучасний  екологічний  ст ан агр о ландш аф т і в т а запропоновано р еко 
м ендації щодо його поліпш ення.

К лю чові слова: агроландшафт., екологічний ст.ан, агроекологічне зонування т ер и т о р ії, індекс  
деградованості, бонітет..

У світлі останніх політичних, економіч
них і екологічних подій, коли відбуваю ть
ся перетворення в агросф ері (земельна та 
аграрна реформи, зміни в структурі влас
ності на землю, світова економічна криза)

[1], гостро постає питання подальшого зба
лансованого розвитку аграрного сектора.

Головним елементом сільського госпо
дарства є агроландш аф т, який виступає як 
сировинною базою, так  і основним об’єктом
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інвестування. Його екологічний стан, раціо
нальне використання, охорона та постійний 
догляд є основним завданням  для власників 
агробізнесу.

М ета дослідж ення — встановлення аг
роекологічного стану сільськогосподарських 
зем ель на районному рівні, для подальшого 
аналізу, зонування, раціонального викорис
тання та охорони.

Екологічний стан агроландшафтів Схід
ного Поділля проведено за фондовими м ате
ріалами, статистичними і польовими даними 
та результатам и еколого-агрохімічної пас
портизації полів і земельних ділянок.

Для виконання роботи було використа
но методики: «Оцінка ступеня поруш ення 
стану екологічної рівноваги у співвідношенні 
угідь», «Оцінка екологічного стану сільсько
господарських угідь за проявом основних де- 
градаційних процесів», «Оцінка якості орних 
земель за основними показниками родючос
ті», «М етодика проведення агроекологічної 
оцінки зем ель сільськогосподарського при
значення за комплексом показників» [2—4].

В заєм озв’язки  між  компонентами оці
нювання агроекологічного стану чітко відо
браж ено у ниж че наведеній  схемі (рис. 1) 
[2].

Рис. 1. Схема комплексного оцінювання агроекологічного стану земель 
сільськогосподарського призначення
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Агроекологічний стан агроландш аф тів 
розраховується  як  середн ьовиваж ена ве
личина вихідних показників за  формулою  
[2-3]:

 ̂ + ДІ| +Ск3
к1 + к2 + к3 ’ (1)

де І — інтегральний показник агроеколо
гічного стан у  зем ель , бал; Б — показник 
еколого-агрохім ічного стану ґрунтів , бал; 
Д — індекс деградованості ґрунтового покри
ву, бал; С — співвідношення орних земель 
(ріллі ()) до екологічно стабілізую чих угідь 
(ЕСУ), бал; — коеф іц ієнт вагомості
показників (Б = З, Д = 2, С = 1).

Як видно із схеми (рис. 1) та розрахун
кової формули 1 методика комплексного оці
нювання екологічного стану агроландшафтів 
потребує системного підходу та використан
ня низки показників: еколого-агрохімічного 
стану орних зем ель, деградованості ґрун 
тового покриву, співвіднош ення орних зе 
мель і екологічно стабілізую чих угідь для 
обчислення єдиного зведеного індексу. Було 
запропоновано 5-бальну ш калу  оціню ван

ня показників, основною харак-теристикою  
якої є присвоєння нижчого балу угіддям з 
кращ им агроекологічним станом, що у разі 
зростання балу вказує на погіршення еко
логічних умов останніх (табл. 1) [2—3].

Градація дослідж ених об’єктів, їх  гру
пування (ранж ирування) та якісна класи
ф ікац ія  проводиться відповідно до ш кали 
оцінювання (табл. 2) [2-3].

Комплексне оцінювання агроекологіч
ного стану агроландш афтів було про-ведено 
в 4 етапи: 1) співвідношення орних земель і 
екологічно стабілізуючих угідь; 2) еколого-аг- 
рохімічний стан агроландшафтів; 3) деградо- 
ваність ґрунтового покриву; 4) безпосереднє 
оцінювання агроекологічного стану земель.

За  результатам и  екологічного оціню
вання агролан дш аф тів  за  модифікованою  
5-бальною шкалою на основі співвідношення 
орних земель () і еколого-стабілізуючих угідь 
(ЕСУ) (ліси, луки, пасовища, чагарники, боло
та, водойми) виявлено, що лиш е Ялтинський 
район відповідає III екотипу (незадовільний 
стан агроландш аф тів), де співвіднош ення 
показників становить 68,74:31,26. Інші ра-

Таблиця 1
Ш кала для оцінки стану агролан дш аф тів  за  ком плексним  показником

Бал Співвідношення Р:
і :с у . Щ

Еколого-агрохімічний 
стан земель, бал 

бонітету

Деградованість 
ґрунтового покриву, 
інтегральний індекс

Агроекологічний
стан

1 <20: >80 61-70 <1,4 Добрий
2 20-36:64:80 51-60 1,4-1,7 Задовільний
3 37-55:45:63 41-50 1,8-2,1 Н езадовільний
4 56-70:30:44 31-40 2,2-2,5 Критичний
5 >70:<30 21-30 >2,5 К ризовий

Таблш^я 2
Ш кала для оціню вання агроекологічного стану агроландш аф тів

Бал Інтегральний показник, бал Агроекологічний стан 
агроландшафтів

Агроекологічне зонування 
території

1 1,0-1,7 Добрий Зона економічно доцільного
використання земель2 1,8-2,5 Задовільний

3 2 ,6-3 ,3 Н езадовільний Зона використання земель 
у реж им і збереж ення

4 3,4-4 ,2 Критичний Зона екологічно адаптова
ного використання земель

5 4 ,3-5 ,0 К ризовий Зона використання земель 
у реж им і відновлення
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йони відносяться до IV екотипу (критичний 
стан агроландш афтів).

Еколого-агрохімічний стан агроланд
ш афтів визначається комплексом агрофізич
них, агрохімічних, біологічних властивостей, 
інтегральним  показником  якого є бонітет. 
О птимальний бал бонітету спостерігається 
у Х мільницькому (53), К озятинському (52), 
Ямпільському (51) районах, що за 5-бальною 
шкалою дорівнює 2 балам (задовільний). Р е
ш та районів (по 12) мають 3 (незадовільний) 
та 4 (критичний) бали.

Для визначення інтегрального індексу 
деградованості ґрунтів  були використан і 
такі показники: дегуміф ікація, виснаж ення 
ґрунту на азот, фосфор і калій, забруднення 
радіонуклідами. Було встановлено: у шести 
районах (Х мільницькому, К озятинському, 
Ямпільському, П іщ анському, Т ростянець- 
кому, Т еплицьком у) деградац ій н і проц е
си не спостерігаються; високий рівень — у 
Тиврівському та Ч ечельницькому районах; 
значний  — у О ратівському, Т ульчинсько
му, Т ом аш пільськом у, К риж опільськом у, 
Берш адському районах; помірний  — у Н е- 
мирівському, Гайсинському районах; у решті 
12 районах спостерігається низький рівень 
деградованості ґрунтів.

За сукупністю всіх попередніх показни
ків було розраховано агроекологічний стан 
земель сільськогосподарського призначення 
районів Вінницької області (табл. З, рис. 2).

Було визначено інтегральний показник 
агроекологічного стану орних земель та про
ведено агроекологічне районування терито
рії. Визначено, що за агроекологічним станом

орних земель райони області поділяються на 
задовільні, незадовільні та критичні.

Задовільний стан орних земель області 
(2 бали) мають такі райони: Х мельницький, 
К озятинський, Ямпільський, П іщ анський, 
Тростянецький, Теплицький. З а  агроеколо
гічним зонуванням — це території економіч
но доцільного використання земель, зем ле
користування в яких може бути організоване 
без особливих обмежень, та з урахуванням  
економічної допустимості й екологічної до
цільності експлуатування ґрунтів.

Незадовільний стан орних зем ель об
ласті (3 бали) мають такі райони: Барський, 
Вінницький, Ж меринський, Іллінецький, Ка- 
линівський, Крижопільський, Липовецький, 
Л ітинський, М огилів-П одільський, М уро- 
вано-К уриловецький, О ратівський, Погре- 
бищ енський, Томаш пільський, Ч ернівець
кий, Ш аргородський. З а  агроекологічним 
зонуванням — зона використання зем ель у 
реж имі збереж ення. У цій зоні передбачено 
певні обмеження на форми та інтенсивність 
використання сільськогосподарських угідь, 
що може спричинити погірш ення якісного 
стану та посилення деградаційних процесів 
в агроландш аф тах.

Критичний  стан орних зем ель області 
(4 бали) мають такі райони: Берш адський, 
Гайсинський, Н емирівський, Тиврівський, 
Т ульчи н ськи й , Ч ечельни цький . З а  агр о 
екологічним зонуванням — зона екологічно 
адаптованого використання земель. Агро- 
ландш афти цієї зони перебувають у критич
ному стані. Землекористування ґрунтується 
на засадах найповнішого використання при-

Т аблицяЗ
Оцінювання екологічного стану агроландшафтів адміністративних районів Вінницької області

Район Бал Район Бал Район Бал

Барський 3 Л иповецький 3 Тиврівський 4
Берш адський 4 Л ітинський 3 Томаш пільський 3
Вінницький 3 М ог.-Подільский 3 Тростянецький 2
Гайсинський 4 М ур.-К уриловецький 3 Т ульчинський 4
Ж меринський 3 Н емирівський 4 Х мільницький 2
Іллінецький 3 Оратівський 3 Чернівецький 3
Калинівський 3 Піщ анський 2 Ч ечельницький 4
К озятинський 2 Погребищ енський 3 Ш аргородський 3
К риж опільський 3 Теплицький 2 Ямпільський 2
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Козятинський
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Рис. 2. К артосхема екологічного стану агроландш аф тів адміністративних районів
Вінницької області

родного потенціалу території. Ч ерез ймовірне 
порушення ландшафтозберігаючих функцій 
ґрунтів заборонено використовувати деякі 
види експлуатації агроландш аф тів.

Запропоноване агроекологічне зо н у 
вання території може слугувати підґрунтям 
для подальшого екологічно безпечного, еко
номічно обґрунтованого землеробства.

ВИСНОВКИ
О тж е, нами встановлено, що сучасні 

агролан дш аф ти  В інницької області п ер е
бувають у критичному стані (це зумовлено 
багатьма чинниками, одним з яких є значна 
частка орних зем ель — 85,7% від загальної 
площ і сільгоспугідь [5], що п ідтвердж ено 
визначеними нами показниками.

Для поліпш ення екологічної ситуації в 
агроландш аф тах як перший крок до збалан
сованого розвитку ми пропонуємо [2, 6—8]:

• збалансувати співвідношення орних 
зем ельта еколого-стабілізую чих угідь;

• для поліпшення еколого-агрохімічно- 
го стану ґрунтів необхідно впровадити на
уково обґрунтовані сівозміни, протиерозійні 
заходи обробітку ґрунту, ресурсозберігаючі 
технології хімічної меліорації;

• перех ід  до часткового біологічного 
зем леробства ви користан ням  органічних 
добрив;

• вилучення з обробітку та подальш а 
консервац ія  сильно деградованих  і м ало
продуктивних ґрунтів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Агросфера України у XXI столітті О. Созінов 
[Електронний ресурс] / /  Вісник НАН України. 
— 2001. — №  10. — Режим доступу: І іИ р :// 
w ww .visnyk-nanu.kiev.ua/2001-10 /3 .h tm

170 N° 1/2014 Збалансоване природокористування

http://www.visnyk-nanu.kiev.ua/2001-10


ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ

LAND USING

2. Методичні рекомендації з комплексної агро
екологічної оцінки земель сільськогосподар
ського призначення /  За ред. канд. с.-г. наук 
0 .0 . Ракоїд. — К.: Логос, 2008. — 51 с.

3. Ракоїд 0 .0 .  Агроекологічна оцінка земель 
сільськогосподарського призначення: Авто
реф ерат дисертації к канд. с.-г. наук. — К., 
2007. — 21 с.

4. Ракоїд 0 .0 .  Оцінка екологічного стану орних 
земель за проявом деградаційних процесів /  
0 .0 . Ракоїд, Є.Л. Москальов / /  Агроекологіч
ний журнал. — 2006. — №  1. — С. 41-45.

5. Екологічний паспорт регіону: Вінницька об
ласть. А налітично-статистичний довідник

Державного управління охорони навколиш
нього природного середовищ а у В інниць
кій області (2011 рік.) — Вінниця, 2012. — 
107 с.

6. Б улигін  С.Ю. Формування екологічно сталих 
агроландш афтів /  С.Ю. Булигін. — К.: Уро
жай, 2005. — 300 с.

7. Екологічні проблеми землеробства /  І.Д. При
мак, Ю.П. Манько, Н.М. Рідей та ін. /  За ред. 
І.Д. Примака. — К.: Центр учбової літератури, 
2010, — 456 с.

8. Екологічна безпека Вінниччини: Монографія 
/ За  заг. ред. О. М удрака. — Вінниця: ВАТ 
«Міська друкарня». — 2008. — 456 с.

УДК 332.2

РОЛЬ ОРГАНІЧНОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ В ЕКОНОМІЧНОМУ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННІ РАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

Л.О. Шашула
кандидат економічних наук, старший науковий співробітник 
провідний науковий співробітник

Д У  «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

О бґрунт овано м ісце і роль органічного зем лекорист .ування в сист ем і економічного забезпе
чення  раціонального природокорист ування, ф орм ування сист емного бачення проблем  економ іки  
зем ельних ресурсів на п р іо р и т ет н и х  напрям ів  їх  вир іш ення.

К лю чові слова: органічне землекорист .у вання, економ ічне забезпечення, ка п іт а ліза ц ія , кор- 
порат .изація, інст и т уц іо н а л іза ц ія , ГІС,-технології.

Пріоритети екологічної політики у сфері 
використання земельних ресурсів потребу
ють системного підходу до виріш ення проб
лем раціонального природокористування у 
просторово-територіальному вимірі. З  цією 
метою необхідно насамперед розв’язати проб
леми збереж ення довкілля, елем ентів з е 
леної економіки та соціально-економічного 
розвитку суспільства на основі їх неподіль
ності, взаєм озв’язку  та взаємоузгодженості. 
Головним методологічним завданням сьогод
ні є розроблення механізм ів забезпечення 
відтворення зем ельних ресурсів як  умови 
ж иттєдіяльності людини на принципах еко
номічного самозабезпечення. З  цією метою на 
першому етапі необхідно розглянути основні 
методологічні питання: значущ ість органіч
ного зем лекористування; кап італ ізац ії з е 

мельних ресурсів; управління ними на заса
дах корпоратизації господарської діяльності; 
інституціоналізації економічних відносин в 
сф ері використання земельних ресурсів.

А наліз останніх дослідж ень та публі
кацій. В Україні накопичено значний досвід, 
стосовно питань раціонального землекорис
тування, збереж ення, відтворення і вико
ристання природно-ресурсного потенціалу, 
і відображ ено у працях  відомих в ітч и зн я
них учених, зокрема Бистрякова І.К., Дани- 
лен ка  А.С., Д обряка Д.С., Г у ц у л як а  Г.Д., 
Ібатулліна Ш.І., Коваля Я.В., Кропивка М.Ф., 
Л ендєла М.А., М артина А.Г., Н оваковсько- 
го Л.Я., С аблука П.Т., С тупеня М.Г., Тихо
нова А.Г., Т р етяка  А.М., У льянченка О.В., 
Ф ед о р о ва  М.М., Х веси ка  М.А., Х лобис- 
това Є.В., Щ урика М.В. та ін.
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