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Вступ. В Україні наукові та практичні роботи 

по картографуванню аграрних ландшафтів в умо-

вах поширення еродованості територій проводи-

лися успішно тривалий час, починаючи ще з кінця 

ХІХ ст. За цей тривалий період накопичено великий 

досвід картографування ерозійно-небезпечних і де-

градованих земель різного рівня еродованості.

Незважаючи на те, що науково-дослідницькі та 

практичні роботи щодо боротьби з ерозією терито-

рій успішно проводилися тривалий час ще з радян-

ських часів і накопичено великий досвід картогра-

фування ерозійно-небезпечних та деградованих 

земель, за умов поглиблення ринкових перетворень 

земельно-майнових відносин і земельної реформи 

виникла низка питань та особливих передумов у 

процесі сучасної протиерозійної організації терито-

рії аграрних ландшафтів та картографуванні таких 

територій для екологічних і соціально-економічних 

потреб нашого суспільства.

Вихідні передумови. Питанням картографу вання 

аграрних ландшафтів в умовах поширен ня еродова-

ності територій присвячені роботи А.В. Альбенського 

[1], В.О. Бодрова [2], Г.М. Висоць кого [3], В.В. Доку-

чаєва [4], М.І. Калініна [5], Є.С. Павлов ського [6], 

О.І. Пилипенка [7], С.С. Соболєва [8], Г.П. Сурмача 

[9], Ю.К. Телешека [10] та ін. Головними проблемами 

визнано питання протиерозійної організації аграр-

них ландшафтів із оптимальним співвідношенням 

різних земельних угідь та картографування таких 

територій. Для визначення такого співвідношення 

фахівці рекомендують вивчати процеси формування 

і трансформації аграрних ландшафтів у часі і про-

сторі, повертаючись до природного співвідношення 

угідь. Ці автори виділяли дані проблеми для часів кін-

ця ХІХ і майже всього ХХ ст. – до початку ринкових 

змін у земельно-майнових відносинах при форму-

ванні нових форм власності та інтенсивної привати-

зації земель в Україні у 1990-і роки.
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Мета статті – висвітлити шляхи подальшого 

вдосконалення процесу картографування аграрних 

ландшафтів в умовах поширення еродованості те-

риторій та ефективного використання відповідних 

планово-картографічних матеріалів для цілей опти-

мізації економічного розвитку таких територій і 

формування сталих аграрно–територіальних фор-

мувань як основи стабільних екологічно-безпечних 

просторових геоекосистем.

Виклад основного матеріалу. За умов складного 

ерозійного рельєфу з еродованими й ерозійно не-

безпечними ґрунтами аграрні ландшафти України як 

головні структурно-територіальні одиниці сільсько-

господарських еколого-економічних систем повинні 

являти собою стабільні та достатньо саморегулюю-

чі просторово-територіальні одиниці. Вони повин-

ні мати ефективну систему організації території з 

комплексом усіх необхідних протиерозійних захо-

дів. Протиерозійна організація території включає чо-

тири складові компоненти: організаційно-господар-

ські, агротехнічні, лісомеліоративні та гідротехнічні 

заходи. Усі вони в певних природно-кліматичних зо-

нах і типах рельєфу мають свою специфіку інтенсив-

ності та співвідношення застосування. У той же час 

кожний компонент системи є важливим і виконує 

свої специфічні функції, замінити один другим не-

можливо без шкоди для ефективної боротьби з еро-

зією ґрунту. Серед усіх компонентів протиерозійної 

організації території лісомеліоративні заходи є най-

більш ефективними в комплексній боротьбі з ерозі-

єю ґрунтів, посухами і суховіями та загальним регу-

лятором мікроклімату й екологічним стабілізатором 

у цілому. Лісомеліоративні насадження та природні 

лісові масиви є головним конструктивним елемен-

том архітектури аграрних ландшафтів в архітектоні-

ці оптимізованих лісоаграрних екологічних систем.

Оптимальна протиерозійна організація аграр-

них ландшафтів повинна базуватися на дотриманні 

екологічної стабільності території, яка визначаєть-

ся оптимальним співвідношенням еколого-стабілі-

зуючих угідь (ліси та лісосмуги, луки, сіножаті, па-

совища, водні об’єкти) до інших земель (орні землі, 

яри, розмиви та інші деградаційні утворення), які 

не сприяють позитивному вирішенню екологічної 

проблеми місцевості. В основу конкретних розра-

хунків екологічної стабільності території аграрних 

ландшафтів повинні бути закладені дві головні ха-

рактеристики: оптимальна загальна та лісомеліо-

ративна лісистість території. Загальна лісистість 

території розраховується як відношення площі зе-

мель, які знаходяться під будь-якими лісовими на-

садженнями, незалежно від їх функціонально-ці-

льового призначення, до загальної площі території. 

Лісомеліоративна лісистість території визначається 

як відношення площі тільки лісомеліоративних на-

саджень до загальної площі відповідної території. 

Ці два коефіцієнти найбільш об’єктивно характе-

ризують екологічну стабільність певного аграрного 

ландшафту.

У прадавні часи, до періоду масового розселення 

людини, середня лісистість суші Землі досягала не 

менше 50-70 %. Це були природні (оптимальні лісо 

аграрні) ландшафти. За останні 10 тис. років зни-

щено 2/3 лісів земної кулі; особливо інтенсивно цей 

процес відбувався у ХІХ-ХХ ст. За останні 300 років 

площа лісів на Землі зменшилася удвічі. В Україні за 

період 1880-1924 рр. викорчувано понад 2 млн га лі-

сів, і лісистість знизилася в 1,7 раз. Нині вона складає 

у світі 29 %, а в колишньому СРСР – 36 %. В Україні 

цей показник складає всього 16,5 %, що майже у два 

рази менше оптимальної лісистості. Близько полови-

ни лісів України мають штучне походження.

Продуктивні землі у світі, які повністю втрачені 

завдяки сильній ерозії та процесам опустелюван-

ня територій, а також використані під будівниц-

тво, розробки корисних копалин тощо, займають 

2,1 млрд га. Тобто через нераціональне використан-

ня земельних ресурсів на планеті втрачено практич-

но кожний 4-й га землі, придатної до використання.

Загальна площа еродованих земель в Україні ста-

новить близько 18,9 млн га, у т. ч. сильно еродова-

них – 6,24 млн га, або 1/5 орних земель, які необхід-

но перевести з ріллі в інші види угідь, а половину з 

них – залісити. На схилах крутістю понад 1,5° роз-

ташовані ерозійно небезпечні ґрунти, які займають 

2/3 території. Внаслідок тільки ерозії ґрунтів країна 

втрачає кожний рік більше 10-12 млн т зерна.

Свого часу В.В. Докучаєв писав, що природа єди-

на, цільна і неподільна [4]. Ліс і поле являють собою 

єдину екологічну систему. Природна модель лісо-

аграрних ландшафтів є оптимальною в екологічно-

му розумінні, але вона не завжди відповідає агроно-

мічним вимогам та соціальним проблемам суспіль-

ства в цілому. Тому тут необхідно знаходити розум-

ний компроміс, який може бути досягнений завдя-

ки правильній організації території ландшафтів. 

Ефективна протиерозійна організація території 

агро ландшафтів може бути досягнена завдяки:

– оптимізації видів використання земель залеж-

но від особливостей рельєфу і грунтово-кліматичних 

умов та рівня сільськогосподарського виробництва;

– екологічно-сталого співвідношення між пло-

щею заліснених територій і полів з іншими угіддями;

– обґрунтованого розміщення різних видів лісо-

меліоративних насаджень на водозбірній площі;

– організації і ведення ґрунтозахисного сіль-

ськогосподарського виробництва;

– конструювання лісових біоценозів, притаман-

них певній місцевості.

Зараз в Україні створено 1,4 млн га захисних лі-

сових насаджень. Середня полезахисна лісистість 

становить 1,3 %, а оптимальна – 2,7 %. Тому для на-

дійного захисту полів від ерозійних процесів і не-

сприятливих мікрокліматичних умов для зростання 

і розвитку сільськогосподарських культур необхід-

но подвоїти площу лісових смуг. Те ж відноситься і 

до загальної лісистості території України. Нині се-

редня загальна лісистість території країни стано-
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вить 16,5 %, а оптимальна – близько 25 %. Головною 

проблемою ефективної системи організації терито-

рії лісоаграрних ландшафтів є встановлення опти-

мальних параметрів полезахисної лісистості.

У зв’язку з переходом України на нові земель-

но-майнові відносини у процесі земельної реформи 

великих змін зазнали організаційно-господарські 

підходи у боротьбі з ерозією ґрунтів. На основі вели-

ких сільськогосподарських підприємств радянських 

часів з’явилися нові землеволодіння і землекорис-

тування - значно менші за площею, ніж у попередні 

часи. Виникла проблема належності структурних 

елементів аграрних ландшафтів новим землевлас-

никам і землекористувачам. У цих умовах держава 

повинна ретельно контролювати процес раціональ-

ного природоохоронного використання відповідних 

ділянок ландшафтів та заохочувати нових господа-

рів на землі до збереження існуючих і створення 

нових елементів аграрних ландшафтів на основі 

проектів протиерозійної організації території, роз-

роблених фахівцями інженерами-землевпорядни-

ками. При цьому, через гнучку податкову політику 

можна заохотити землевласників до відповідного 

догляду за об’єктами меліоративного фонду (захисні 

лісові насадження, протиерозійні гідротехнічні спо-

руди тощо). Фермерські та інші господарства нових 

форм власності і господарювання повинні здійсню-

вати прості для виконання протиерозійні заходи, а 

більш складні заходи мають виконуватись різними 

об’єднаннями фермерів або державними службами. 

Останні повинні проводити і загальну координацію 

робіт, виходячи із державної програми.

Система планування, проектування, організації 

і виконання робіт з упровадження системи протие-

розійних заходів, яка формувалась і функціонувала 

у радянський період розвитку нашої держави, нині 

знаходить свої нові форми та шляхи вирішення.

В умовах інтенсивного утворення нових земле-

володінь і землекористувань гостро постає питання 

поновлення і створення відповідної картографіч-

ної бази для проведення системних робіт щодо бо-

ротьби з ерозією ґрунтів. З 1957 по 1964 р. на всю 

територію країни було створено серію карт ґрунтів 

масштабу 1: 10 000 із детальним аналізом усіх типів 

ґрунтів та їх різновидів. Таких детальних карт ґрун-

тів не має й досі жодна країна світу. Але на сьогод-

нішній час ці картографічні матеріали сильно за-

старіли і по багатьох показниках не відображають 

справжню ситуацію з ґрунтами і, перш за все, щодо 

їх еродованості. Саме ці карти із застарілими да-

ними про ґрунти і досі є базовими для визначення 

нормативної оцінки сільськогосподарських земель 

та широко використовуються на виробництві. Тому 

існує нагальна потреба відновлення карт ґрунтів та 

серії похідних від них картографічних матеріалів: 

картограм агровиробничих груп ґрунтів, рівня еро-

дованості земель, технологічних груп земель, схеми 

зонування територій по відповідних ерозійних ха-

рактеристиках та ін.

Для того, щоб максимально скоротити витрати 

проведення процесу картографування, треба за ос-

нову взяти старі планово-картографічні матеріали, 

матеріали космічних зйомок, нові аерофотоплани, 

матеріали новітніх польових досліджень та зробити 

поновлені картографічні матеріали з обов’язковим 

коригуванням окремих польових даних з виїздом 

на місцевість. Деякі сталі дані можуть залишитися 

без суттєвих змін. Певні роботи з відновлення карт 

ґрунтів України масштабу 1: 10 000 вже здійснено в 

окремих районах Одеської, Київської та інших об-

ластей держави. Зараз система картографування 

аграрних ландшафтів включає різні типи карт.

Так, на карті «Класи земель» дається поділ зе-

мельного фонду на категорії придатності: 1) землі, 

придатні під ріллю; 2) землі, придатні під сіножаті; 

3) землі пасовищні, які після покращення можуть 

використовуватися під інші сільськогосподарські 

угіддя; 4) землі, придатні під сільськогосподар-

ські угіддя після проведення корінних меліорацій; 

5) землі, малопридатні під сільськогосподарські 

угіддя; 6) землі, непридатні під сільськогосподарські 

угіддя; 7) порушені землі. У межах кожної категорії 

придатності на карті виділені класи земель (біля 20). 

Це ділянки земної поверхні з близькими природни-

ми і господарськими якостями, характерною спіль-

ністю використання, напрямами окультурювання 

та підвищення продуктивності. Карту доповнюють 

діаграми-врізки, на яких зображена структура зе-

мельного фонду за класами земель. Існують карти, 

які детально відображають якісний стан у цілому 

сільсько господарських угідь та окремо ріллі, багато-

річних насаджень, сіножатей і пасовищ.

На карті «Використання земель» детально зобра-

жуються основні типи використання сільськогоспо-

дарських угідь, які склалися на території області. 

Меліоративний стан земель в обласному атласі відо-

бражено на карті «Меліорація земель», яка детально 

характеризує водні системи меліорацій (зрошення, 

осушення, системи з двостороннім регулюванням 

водного режиму) та їх елементи (канали, водосхови-

ща тощо). 

На карті «Розподіл земель за категоріями при-

датності» у розрізі адміністративних районів кра-

їни відображається структура земельного фонду 

і відсоток земель, придатних під ріллю у загальній 

площі районів області. На врізках (діаграмі і графі-

ку) зображені структура земельного фонду області 

та динаміка земель за окремими категоріями при-

датності. За радянських часів при державній формі 

власності на землю було допущено багато помилок і 

неточностей як у геодезичних даних щодо розташу-

вання певних меж і об’єктів, так і в самій структурі 

земельних угідь. При одній державній формі власно-

сті це не так суттєво відображалося на всій системі 

господарювання. Але при появі приватної власності 

на землю всі неточності й помилки картографічних 

даних призводять до серйозних земельних конфлік-

тів і проблем. Тому й досі існує проблема розмежу-
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вання різних форм власності на землю, проблема 

відповідності даних на карті фактичним даним щодо 

розміщення різних угідь, їх площі, конфігурації та 

розташування. Без поновленої і відкоригованої пла-

ново-картографічної основи як по просторових, 

так і по природно-економічних характеристиках 

земельних угідь неможливо у подальшому ефектив-

но боротися з ерозією ґрунтів та складати реальні 

проекти протиерозійної організації території як на 

окремі землеволодіння і землекористування, так і 

на всі лісоаграрні ландшафти в цілому.

Висновки. На території України ерозійні про-

цеси набули широкого розповсюдження за останні 

15 років, і потрібні негайні комплексні дії зі створен-

ня екологічно і економічно обґрунтованих нових 

проектів протиерозійної організації території як ок-

ремих нових землеволодінь і землекористувань, так 

і цілісних аграрних ландшафтів. Ефективна протие-

розійна організація території аграрних ландшафтів 

повинна забезпечувати їх високу продуктивність та 

економічну ефективність при створенні оптималь-

ного екологічного середовища для існування людей. 

У зв’язку з інтенсивним переходом країни на нові 

земельно-майнові відносини, створенням великої 

кількості нових проектів протиерозійної організації 

території аграрних ландшафтів сучасних землево-

лодінь і землекористувань і посиленням ерозійних 

процесів по всій території України існує нагальна 

потреба створення поновлених планово-картогра-

фічних матеріалів агроландшафтів, які відобража-

ють сучасний стан земель щодо кількісного і якісно-

го розповсюдження ерозійних процесів та реальних 

змін у складі і структурі земельних угідь країни.
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