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У цій доповіді охарактеризовано екологічний стан агроландшафтів усіх 

районів Київської області. Встановлено, що 16 із 25 районів області 

відповідають незадовільному і критичному екологічному стану 

агроландшафтів, що пов’язано із їх надмірною розораністю.  

Ключові слова: агроландшафти, рілля, ґрунти, екологостабілізуючі 
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In the report has been characterized an environmental situation of 

agrolandscapes in districts of Kyiv region. It is shown, that 16 from 25 districts in 

Kyiv region evaluate as no satisfied and critical environmental situation 

agrolandscapes. The main reason of it is excessive arable land.   
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areas.  
 

Актуальність теми. Поступове зростання антропогенного 

навантаження на природне середовище значно впливає на стан ґрунтового 



покриву, атмосфери, поверхневих і підземних вод, посилюючи розвиток 

негативних процесів: ерозії, дегуміфікації, перезволоження, засолення тощо 

[1]. У цих умовах поряд з інтенсифікацією сільськогосподарського 

виробництва на перший план виходить проблема збереження природних 

комплексів як екологічного каркаса агроландшафту. Агроландшафт – це 

ландшафт, основу якого становлять сільськогосподарські угіддя та лісові 

насадження, зокрема лісосмуги та інші захисні насадження. Сучасні 

агроландшафти – це складні системи, які створені з різних елементів 

агроекосистем (рілля, сіножаті, пасовища, багаторічні насадження) 

незначних за площею ареалів лісів, чагарників, лісосмуг, природних лук, 

боліт, торфовищ та розташованих на їхніх територіях доріг, комунікацій і 

будівельних споруд. Він є нестійким утворенням і залежить від діяльності 

людини. Агроландшафти необхідно захищати і охороняти від деградаційних 

процесів та науково обґрунтовувати оптимальні співвідношення угідь в них. 

Особливо це стосується ґрунтового покриву, водних екосистем та 

збереження агробіорізноманіття [4].   

Значна різнорідність та складність структури ґрунтового покриву 

території Київської області зумовлена як особливостями геологічного 

розвитку регіону, що визначили різноманітність ґрунтотворних порід, 

відмінності форм рельєфу, умов поверхневого і ґрунтового стоку, так і 

давньою господарською освоєністю території. Суттєвим фактором зниження 

продуктивності земельних ресурсів та деградації агроландшафтів Київської 

області є водна і вітрова ерозія, яка в основному поширена на чорноземних та 

близьких до них за родючістю ґрунтах Лісостепу (відповідно 134,6 та 55,5 

тис. га). Підкислення ґрунтового розчину спостерігається на 195,0 тис. га, або 

на 19,4% орних ґрунтів, процеси засолення та осолонцювання лімітують 

родючість майже на 42 тис. га або 3,4% орних земель. У Поліссі та в 

перехідній смузі перезволожено і заболочено майже третина земельних угідь 

(37,2 тис. га). Значна частина ґрунтового покриву області зазнала 



забруднення радіонуклідами Cs137 та Sr90 внаслідок аварії на Чорнобильській 

АЕС [4]. 

Організація землеробства з урахуванням особливостей природних 

агроландшафтів (на ландшафтній основі) передбачає чітке уявлення про 

природні та антропогенні ресурси території. Для відновлення родючості 

середньо- та сильно еродованих ґрунтів доцільно вивести їх із ріллі з 

наступним використанням під природні угіддя (створення водоохоронних та 

рекреаційних зон, розширення заповідних територій різного 

адміністративного підпорядкування, заліснення і залуження).  

Еколого-ландшафтний підхід припускає встановлення оптимального 

співвідношення площ ріллі, пасовищ, сіножатей, заповідників, 

лісонасаджень, населених пунктів та інших антропогенних і середовище 

стабілізуючих складових, що сприяють саморегуляції агроландшафту [2].   

Під оптимальним розуміють агроландшафт, структури і функції якого 

максимально відповідають можливостям і потребам нормального 

збалансованого розвитку окремих компонентів або певним цілям його 

використання. Оптимізація просторової структури агроландшафтів 

припускає певне співвідношення лісових площ, лучних та інших угідь і ріллі 

– з одного боку, і правильне розміщення їх за елементами рельєфу – з іншого 

[3]. Для формування екологічно стійких ландшафтів необхідно визначити 

оптимальне співвідношення природних і змінених господарською діяльністю 

угідь, що є критерієм оцінки екологічного стану агроландшафтів [5].  

Метою досліджень було визначення рівня екологічного стану 

агроландшафтів районів Київської області, а завдання полягало у 

встановленні співвідношення орних земель по районах Київської області до 

екологостабілізуючих угідь (пасовищ, сіножатей, багаторічних насаджень) за 

визначеними критеріями. 

Матеріали і методи досліджень. Екологічну оцінку 

сільськогосподарських ландшафтів виконували за співвідношенням площ 

ріллі (Р) до сумарної території екологостабілізуючих угідь (ЕСУ – ліси, луки, 



пасовища, болота, водні об’єкти) [6]. Ступінь порушення екологічної 

рівноваги (співвідношення Р : ЕСУ)  визначали за допомогою модифікованої 

оціночної шкали, розробленою О.О. Ракоїд (2008). 

У результаті досліджень встановлено, що більшість агроландшафтів по 

районах області знаходяться у незадовільному і критичному стані. Найбільші 

площі розораних земель, які значно перевищують всі екологічно 

обґрунтовані норми і характеризуються критичним екологічним станом 

характерні для Ставищенського – 76,1%, Сквирського – 75,6%, 

Володарського – 75,3%, Згурівського 72,6%, Білоцерківського – 72,5%, 

Кагарлицького – 71,6% та Тетіївського 70,3% районів. У незадовільному 

стані знаходяться землі 9 районів області, так як їх розораність перевищує 

54%. Такі райони, як Миронівський, Яготинський, Таращанський, 

Рокитнянський характеризуються незадовільним екологічним станом 

агроландшафтів із часткою ріллі 67,9, 66,5, 66,3 і 62,9% відповідно. Добрий 

екологічний стан мають землі Вишгородського району із 78,2% екологічно 

стабілізуючих угідь. Найнижчий рівень розораності агроландшафтів 

відмічено у Поліському – 17,4% та Іванківському – 14,5% районах, які мають 

нульовий тип агроландшафтної території, тобто оптимальний екологічний 

стан.  

За проаналізованими даними ми встановили, що землі 16 районів 

Київської області із 25 мають катастрофічний та незадовільний екологічний 

стан агроландшафтів, що пов’язано із значним ступенем розораності даних 

територій, де можуть проявлятися деградаційні явища – дегуміфікація, 

переущільнення, ерозійні процеси. Тому основними напрямками оптимізації 

агроландшафтів районів області повинні бути відведення, особливо схилових 

земель, під природні луки (пасовища та сіножаті) та насадження молодих 

лісів. 
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