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оХоРона та ВіДтВоРення 
РеСУРСного ПотенЦіаЛУ 
ґРУнтіВ В УмоВаХ Змін КЛіматУ*

Мета. оцінка впливу кліматичних факторів 
на стан ґрунтів та розробка напрямів 
з охорони і відтворення їхнього ресурсного 
потенціалу. Методи. методологічною 
основою наукових досліджень є сучасні 
методи досліджень: аналізу і синтезу, 
системний, статистичний, моніторингові 
дослідження. Результати. Показано 
вплив змін клімату на розвиток ґрунтових 
процесів і режимів. Доведено, що зрошення 
є одним із основних факторів адаптації 
аграрного комплексу до глобальних змін 
клімату. Висновки. Для забезпечення 
сталого управління ґрунтовими ресурсами 
пріоритетним напрямом дій є створення 
ефективної системи моніторингу та ґрунтово-
інформаційного центру як складової частини 
глобальної інформаційної мережі.
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Постановка проблеми. Нині, у зв’язку 
з посиленням антропогенного наванта-
ження на ґрунти, незбалансованим земле-
користуванням, зростанням площ дегра-
дованих земель, аридизацією клімату як 
на глобальному, так і на національному 
рівнях одним із пріоритетних напрямів дій 
є забезпечення сталого управління ґрунто-
вими ресурсами з метою охорони та раціо-
нального їх використання, призупинення де-
градації та досягнення нейтрального її рівня 
[1,  2]. Охорона й відтворення ресурсного 

потенціалу земель сільськогосподарського 
призначення має бути одним з найважливі-
ших напрямів державної політики, оскільки 
відкриває значні резерви збільшення об-
сягів виробництва сільськогосподарської 
продукції, сприяє посиленню продовольчої 
безпеки країни, збереженню та відновлен-
ню природного біорізноманіття. Для досяг-
нення гармонійного співвідношення між 
антропогенним навантаженням і природ-
ним потенціалом ґрунту до відновлення та 
повноцінного продуктивного й екологічного 

*Публікація містить результати досліджень, проведених при грантовій підтримці Державного фонду 
фундаментальних досліджень за конкурсним проектом Ф 76-101/2017.

Землеробство, 
ґрунтознавство, 
агрохімія



Землеробство,  
ґрунтоЗнавство, агрохімія

 
Охорона та відтворення ресурсного  
потенціалу ґрунтів в умовах змін клімату

11грудень 2017 р. Вісник аграрної науки

його функціонування необхідним є стале 
(ощадливе) землекористування [3].

Використання потенціалу ґрунтів нині 
ускладнюється глобальними змінами кліма-
ту і пов’язаними з ними процесами ариди-
зації та погіршення водного режиму, що є 
причиною дисбалансу основних поживних 
речовин ґрунту, зниження їхньої рухомості 
та доступності для сільськогосподарських 
культур [4, 5]. Управління поживним режи-
мом має бути спрямоване на підвищення 
родючості ґрунту та збалансованість між 
надходженням і винесенням поживних ре-
човин з ґрунту, що сприяє стійкості агроце-
нозів до несприятливих умов. 

Зміни клімату мають різнобічні наслідки 
для всіх компонентів природних та антропо-
генних ландшафтів. Кліматичні умови здій-
снюють прямий і опосередкований впливи 
на життєдіяльність організмів та ґрунтоутво-
рювальні процеси. Зокрема, температура 
й волога є чинниками екологічних умов, що 
регулюють спрямованість ґрунтово-біологіч-
них процесів. Вплив кліматичних факторів 
на родючість ґрунту ставить під загрозу за-
безпечення продуктами харчування жите-
лів планети. Тому вкрай важливо визначити 
просторово-часові закономірності розвитку 
ґрунтів, а також розробити теоретичні й прак-
тичні передумови протистояння можливим 
негативним наслідкам змін клімату та на-
прями агрокліматичної адаптації агрови-
робництва до природно-кліматичних умов 
і відтворення ресурсного потенціалу ґрунтів.

Мета досліджень — оцінка впливу клі-
матичних факторів на стан ґрунтів та роз-
робка напрямів з охорони і відтворення ре-
сурсного потенціалу ґрунтів. 

Методика досліджень. Методологічною 
основою наукових досліджень є сучасні ме-
тоди: аналізу і синтезу, системний, статис-
тичний, моніторингові дослідження.

Результати досліджень. Агропотенціал 
продуктивності орних ґрунтів дає змогу 
одержувати 40 – 45 млн т зерна за рахунок 
природної родючості і 70 – 80 млн т за ра-
хунок ресурсного забезпечення — добрив, 
зрошення, хімічних меліорацій та інших ме-
тодів. Реалізації потенціалу ґрунтового по-
криву заважає дефіцит вологи (до 70 – 80% 
території), незбалансованість забезпечення 
поживними речовинами, неякісне (сівозміни) 

землекористування, дегуміфікація, фізич-
на деградація та інші деградаційні процеси. 
Раціональне використання ґрунтових ресур-
сів України можливе за умов врахування їх 
якості відповідно до генезису, грануломе-
тричного складу, вологозабезпечення, на-
явності чи відсутності агрономічно неспри-
ятливих властивостей.

Зміни клімату в Україні характеризуються 
швидкими, порівняно з глобальними, темпа-
ми зростання середньорічної температури 
повітря (0,4оС/10 років) на фоні зменшення 
кількості опадів, що спричинило зростання 
посушливості клімату практично у всіх регіо-
нах України та початок розвитку процесів 
опустелювання у зоні Степу. Аридизація 
клімату позначиться на послабленні проце-
сів гуміфікації, може призвести до розвитку 
процесів засолення, осолонцювання, ско-
рочення площ лучно-чорноземних і лучних 
ґрунтів, загострення проблеми вологоза-
безпечення рослин. Можна очікувати на іс-
тотні зміни біокліматичного стану дов кілля 
і продуктивності земель [6, 7]. Підвищення 
температури лише на 1°C може призвести 
до зрушення широтних меж природних зон 
на 160 км, а за максимального потеплін-
ня — на 350 – 400 км [8]. Внаслідок змін 
клімату площа сухої і дуже сухої зони на те-
риторії країни збільшилась на 7% і охоплює 
понад 29,5% площі України або 11,6 млн га 
(37%) орних земель. 

За відновлення іригації та розширення 
площ зрошуваних земель головним питан-
ням є мінімалізація меліоративного наван-
таження на ґрунт шляхом раціонального 
нормованого водокористування і переве-
дення землеробства на адаптивно-ланд-
шафтні екологічно безпечні системи. 

Відновлення та використання зрошува-
них земель України мають ґрунтуватися 
на таких положеннях:

•  орієнтація на відновлення старої техно-
логічної моделі зрошення земель, не лише 
неактуальна, а й економічно безперспектив-
на та екологічно небезпечна;

•  стрижнем інноваційних рішень є визна-
чення місця, ролі та перспектив розвитку зро-
шення земель у сучасній системі управління 
землеробством і в продовольчій безпеці;

•  зрошення земель слід розглядати в комп-
лексі, в єдиній системі взаємопов’язаних 
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методів управління родючістю ґрунтів, агро-
технологічних процесів;

•  наявність якісної, достовірної і повної 
нормативно-методичної та інформацій-
но-картографічної баз даних, які постійно 
оновлюються;

•  основним об’єктом зрошення є ґрунти, 
ґрунтовий покрив. Якщо способи та режими 
зрошення не відповідають властивостям 
і режимам ґрунтів, то зрошення виявляєть-
ся або неефективним, або небезпечним 
для природного середовища, що підтвер-
джується численними прикладами.

В Україні меліоративне землеробство є 
основним фактором адаптації аграрного сек-
тору економіки до глобальних змін клімату, 
забезпечення високоефективного господа-
рювання в несприятливих погодних умовах, 
перетворення країни в сталого та конкурен-
тоспроможного на світових ринках виробника 
продовольства, покращення соціально-еко-
номічних та екологічних умов проживання 
сільського населення і розвитку сільських 
територій [9]. 

Проблема змін клімату та впливу його 
на розвиток агропромислового виробниц-
тва, продовольчу безпеку на сьогодні є 
однією із центральних серед глобальних 
і довгострокових викликів ХХі ст. й пріо-
ритетів міжнародного порядку денного. 
Продовольча та сільськогосподарська ор-
ганізація ООН (ФАО) сприяє країнам у ви-
рішенні питань пом’якшення та адаптації 
до наслідків змін клімату за допомогою чи-
сельних проектів і програм, що виконуються 
за такими напрямами: аналіз, моделювання 
та картографування наслідків змін кліма-
ту; оцінка стійкості сільського господарства 
до негативних змін; інтеграція агровироб-
ництва в національні плани адаптації через 
відповідні програми з метою забезпечен-
ня продовольчої безпеки; адаптація ірига-
ції до змін клімату [10]. Перспективним є 
впровадження «кліматично оптимізованих» 
технологій у сільському господарстві, які 
засновані на визнанні тісного взаємозв’язку 
між сталим сільським господарством і стра-
тегіями, що сприяють раціональному вико-
ристанню ресурсів, збереженню та віднов-
ленню біорізноманіття, природних ресурсів.

5 грудня кожного року світова спільнота 
святкує Всесвітній день ґрунтів, основною 

метою якого є довести широкому колу гро-
мадськості важливість ролі ґрунтів у забез-
печенні продовольчої безпеки, здорових 
екосистем та добробуту людей.

Нині світова увага зосереджена на акту-
альних питаннях, пов’язаних з деградаці-
єю та забрудненням ґрунтів. Значна увага 
приділена ролі органічного вуглецю ґрун-
ту у пом’якшенні наслідків змін клімату. 
Міжурядова технічна група з ґрунтів (ITPS) 
запустить Глобальну карту ґрунтового вуг-
лецю (GSOCmap) — першу у світі карту 
органічного вуглецю, підготовлену з вико-
ристанням комплексного підходу, що базу-
ється на широкій громадській діяльності та 
національних внесках країн. В Україні підго-
товлено національну цифрову карту запа-
сів ґрунтового органічного вуглецю (шар 0 –  
30 см), яка є складовою Глобальної карти. 

Для забезпечення сталого управління 
ґрунтовими ресурсами пріоритетним напря-
мом дій є створення ефективної системи 
моніторингу і відтворення родючості ґрунтів. 
На п’ятій пленарній асамблеї Глобального 
ґрунтового партнерства (ГГП), яка відбу-
лася у Штаб-квартирі ФАО (20 – 22 черв-
ня 2017 р., м. Рим), було затверджено 
нову міжнародну ініціативу — створення 
Глобальної ґрунтово-інформаційної систе-
ми. Національний науковий центр «інститут 
ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Со ко-
ловсь кого» є представником України у про-
грамі ГГП. На сьогодні розпочато роботу 
щодо створення на базі інституту ґрунто-
во-інформаційного центру, як складової 
частини глобальної інформаційної мережі, 
що забезпечить: 

•  органи державної влади інформацією 
про ґрунтові ресурси для формування зба-
лансованої земельної політики й цивілізова-
них ринково-земельних відносин;

•  входження України у глобальну ґрунто-
во-інформаційну систему;

•  органи місцевого самоврядування ін-
формацією для розроблення регіональних 
програм розвитку;

•  землевпорядні, проектні і контролюючі 
організації інформацією про ґрунтові ре-
сурси, продуктивне використання ґрунтів, 
їх бонітети;

•  інвесторів та бізнес-структури якіс-
ною інформацією щодо інвестиційної 
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привабливості території, придатності зе-
мель (ґрунтів) для вирощування сільсько-
господарських культур.

Загалом створення ґрунтово-інфор-
маційного центру стане умовою сталого 

управління ґрунтовими ресурсами країни, 
оптимізації та забезпечення інформацією 
про якість ґрунтів усіх верств суспільства та 
сприятиме забезпеченню сталого розвитку 
країни в умовах змін клімату.

У зв’язку з негативним впливом на ґрун-
тові ресурси України змін клімату потріб-
но адаптувати систему землеробства 
до посушливих умов. Основні напрями адап-
тації аграрного виробництва спрямовані 
на поглиблення спеціалізації землеробства 
з максимальним врахуванням ґрунтово- 
екологічних умов розміщення сільськогоспо-
дарських культур, використання більш по-
сухостійких сортів і гібридів, управління 
транспірацією шляхом оптимального удо-
брення, зменшення непродуктивних втрат 
вологи ґрунтами шляхом відповідних сис-
тем обробітку ґрунтів, застосування муль-
чування, розвиток зрошення тощо.

Одним із кардинальних заходів підвищен-
ня вологозабезпеченості є зрошення, що 
потребує розробки адаптивно-ландшафт-
них екологічно безпечних (компенсаційних) 
систем землеробства, які максимально 
враховують особливості природних ланд-
шафтів та еколого-меліоративний стан 
зрошуваних земель. 

Застосування всього комплексу заходів 
з покращення водного режиму ґрунту та 
збереження запасів вологи сприятиме мі-
німалізації впливу посушливості клімату 
на стан агроландшафтів та забезпечить 
одержання високих врожаїв сільськогоспо-
дарських культур. 
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