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Наведено оцінку стану розораних земель на території України. Проаналізовано
динаміку розораності території, а також порівняно сільськогосподарську розораність з
екологічно обґрунтованими нормами.
Ключові слова: розорані землі, динаміка розораності території, сільськогосподарська
освоєність.
The estimation of the state of cultivated land in Ukraine. The dynamics of cultivated area and
agricultural tillage compared with environmentally sound standards.
Ключевые слова: распаханные земли, динамика распаханности территории,
сельскохозяйственная освоенность.
Приведена оценка состояния распаханных земель на территории Украины.
Проанализирована динамика распаханности территории, а также сравнено
сельскохозяйственную распаханность из экологически обоснованными нормами.
Keywords: land under cultivation, the dynamics of cultivated area, agricultural development.
Наявність родючих земель в Україні сприяла надмірній їх розораності. Висока
розораність земель призводить до високого рівня виснаженості землі (підвищена
кислотність, засоленість, ураження вітровою та водною ерозією, опустелювання тощо),
внаслідок чого колишні родючі землі стають непридатними для сільського господарства.
Розораність земель України є однією з найвищих у світі й досягає 57% території країни
та майже 80% сільськогосподарських угідь. Інтенсивне сільськогосподарське використання
земель зумовлює зменшення родючості ґрунтів у зв'язку з їх переущільненням, втратою
грудкувато-зернистої структури, водопроникністю та аераційною здатністю з усіма
екологічними наслідками [1].
Наукові дослідження підтверджують, що раціональне, екологічно безпечне
землекористування можна забезпечити тоді, коли 1/3 земель постійно залишатиметься в
природному стані. Дана тематика наведена в дослідженнях таких вчених, як П.Т. Саблук,
В.В.Тишковець, С. І Дорогунцов ті інші [2, 3, 4].
Мета наших досліджень полягає у вивченні та оцінці стану розораних земель на
території України. Основним завданням було проведення комплексної оцінки розораних
земель.
На основі даних статистичного збірника «Регіони України» [5] було проведено оцінку
стану орних земель України в розрізі областей, проаналізовано динаміку розораності
території.
На основі отриманих і проаналізованих вихідних даних створена карта розораності
земель України (див. рисунок).
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Рисунок. Розораність земель

ВИПУСК 2 (2)

68

СТУДЕНТСЬКИЙ ВІСНИК
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

Для створення карти спочатку вирахувано відсоток розораних земель. Ця питома вага
розораних земель в розрізі адміністративно-територіальних утворень нерівномірна і на карті
відображена відповідним ступенем зафарбування. Найбільший відсоток площі розораних земель
від площі області (показаний більш темним тоном) у Кіровоградській (69,6%), Запорізькій
(69,2%), Миколаївській (66,6%), Дніпропетровській (65,2%) та Вінницькій (62,1%) областях,
найменший (показаний світлішим тоном) у Закарпатській області (15,2%).
Зауважимо, що згідно з чинними нормами, розораність земель на рівні 60-80%
вважається несприятливою, 25-60% - умовно сприятливою і менше 25% - сприятливою.
Досліджуючи рівень розораності земель України у різні відтинки часу виявлено, що
величина площі ріллі за двадцять років суттєво змінювалася. Слід зазначити, що
спостерігається загальна тенденція до зменшення площі ріллі в структурі земель. Як видно,
майже у всіх областях приріст площі ріллі від’ємний і найбільший він у Житомирській та
Чернігівській областях (відповідно -249,4 тис. га і -222,3 тис. га). І лише в Закарпатській
області цей приріст додатній, тобто площа ріллі збільшилась на 6,3 тис. га, що призводить до
збільшення питомої ваги розораності території.
Також на карті, за допомогою стовпчикових картодіаграм, показана сумарна площа
ріллі (у тис. га) у розрізі областей.
Дослідження та аналіз сучасного стану розораних земель показують, що
сільськогосподарська освоєність земель України перевищує екологічно обґрунтовані норми
(для порівняння: розораність території США становить 15,8%, а сільськогосподарських угідь
— 35,9%; розораність території Великої Британії, Франції, ФРН — від 28 до 32%, де частка
ріллі дорівнює від 40 до 58%).
Сучасний рівень розораності території України порушує екологічну рівновагу і не
відповідає вимогам раціонального та екологічно виваженого використання земель у
сільському господарстві. На такій значній території за нинішнього екстенсивного та
надмірного землемісткого аграрного виробництва практично неможливо забезпечити його
стабільний, конкурентоспроможний та екологічно безпечний розвиток.
Висока розораність обумовлює незадовільну екологічну стійкість угідь, у результаті
чого за екстенсивного використання земельних ресурсів посилюється деградація ґрунтів.
Також висока розораність земель небажана з економічного і екологічного поглядів,
адже вона різко знижує природний потенціал території, робить її одноманітною, а
господарство – вузькоспеціалізованим, отже, для більш раціонального і ефективного
використання необхідно зменшувати частку ріллі у загальній площі сільськогосподарських
угідь [1].
Ефективність використання землі потрібно розглядати у системній сукупності
екологічних, виробничо-економічних та соціальних показників. Вагоме місце в цій проблемі
належить питанням оцінки якісного стану земель, структури земельних угідь, заходів
інтенсифікації землеробства, раціональному і господарському використанню, відтворенню і
збереженню земельних ресурсів.
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