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Вступ
На сьогодні людство нашої планети переступило поріг ХХІ віку свого існування і,
здавалося б, що за весь попередній період воно набуло певного досвіду свого існування
та спілкування з природою. Проте, незважаючи на технічні та технологічні досягнення в
людському суспільстві на початку третього тисячоліття все виразніше проявляються
ознаки
енергетичного, сировинного, ґрунтового, водного, продовольчого і навіть
повітряного дефіциту .
Зокрема, особливої гостроти набирають проблеми екологічної системи навколишнього
природного середовища, збереження його відновлювального потенціал Звичайно, нині
людство усвідомлює небезпеку скорочення життя на Землі через свій вплив на масштаби
природокористування, інтенсивність господарювання, забруднення природного середовища.
Однак відчуття тривоги за якість останнього властива далеко не кожному з нас, жителів
міста й села, де знаходяться основні джерела забруднення атмосферного повітря ,
природних вод, ґрунтів. Земля, що живить нас, повітря, яким ми дихаємо, вода, яку п’ємо,
щорічно зазнають величезних втрат від необґрунтованої дії тих, хто ними користуються.
[225,314].
На жаль, аналіз сучасних досліджень показує, що проблеми екології взагалі та ґрунтів
зокрема постійно загострюються. В цілому ситуацію можна характеризувати надмірним
забрудненням і деградацією середовища мешкання людини; обмеженістю життєво
важливих природних ресурсів (води, повітря, ґрунту); зростання екологічної свідомості та
тривоги мирної спільноти за своє майбутнє. Тому, не випадково, нині перед людством
гостро строїть глобальна проблема якраз екологічного характеру. Це свідчить про те, що
комплексне і своєчасне вирішення цих проблем повинне стати складовою частиною
національної стратеги
сталого розвитку. Адже, навколишнє і внутрішнє середовище
людини тісно взаємозалежне.[337].
У цьому плані не можна обминути екологічну ситуацію у використанні земельних
ресурсів., яка характеризується як дуже складною, оскільки формування її проходить
протягом тривалого періоду за рахунок використання ресурсо- і енергоємких технологій,
нарощування яких здійснювалось і продовжує здійснюватись без впровадження
необхідних
природоохоронних заходів. Ці та інші
чинники, зокрема, низький рівень
екологічної свідомості та правової культури призвели до значної деградації довкілля,
надмірного забруднення атмосферного повітря, руйнування ґрунтового покриву.
Доказом цього є те, що із 2,5 млрд. га загальносвітового фонду орнопридатних земель
на сьогодні під ріллю використовується 1,5 млрд. га, тобто невикористаний резерв
становить 1,5 млрд. га, а це, як правило, не кращі за якістю ґрунти – переважно піщані,
глинисті, кам’янисті, засолені, надмірно або
недостатньо
зволожені, на освоєння
і
використання яких необхідно здійснювати значні фінансові та матеріальні затрати.
Набагато гірша ситуація з ґрунтами України. Із загальної площі орнопридатних земель
(42.4 млн. га) близько 17,0 млн. га або 41 % становлять еродовані ґрунти, з них 4,7 млн. га
середньо і сильноеродовані, в т. ч. 68 тис. га, які повністю втратили гумусовий горизонт.
Необґрунтоване
паювання
земель колишніх
колективних
сільськогосподарських
підприємств, недосконалість техніки, перенасиченість сівозмін просапними культурами
(соняшником, кукурудзою), а також монокультурою ріпаку, сприяли щорічному збільшенню
еродованих земель у середньому на 80 тис. га. Економічні збитки , які зумовлені лише
ерозійними процесами складають кожного року 9.1 млрд. гривень, а втрати грошової
вартості земель щонайменше в 1,5-2 рази більші, ніж сумарна виручка від експорту
сільськогосподарської продукції.
Часто ми вихвалюємось
великою площею
українських чорноземів , але через
безгосподарність, їх ерозію та дегуміфікацію, вміст гумусу в них зменшився на третину, а
в окремих областях – майже вдвічі, тобто вони опинились на рівні сірих лісових або
дерново-підзолистих ґрунтів.
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Окрім того, на території України за рахунок специфічних факторів ґрунтоутворення та
діяльності людини 11,0 млн. га ґрунтів мають кислу реакцію , а 4,6 млн. га ґрунтів
вважаться засоленими.
Невиправданої шкоди земельним ресурсам завдала Чорнобильська катастрофа, в
результаті якої забруднено порад 8,4 млн. га сільськогосподарських угідь, на яких
щільність забруднення радіоактивним цезієм перевищує 0,1 Кі/км.кв.
Як показують дослідження , ситуація, яка склалася на сучасному етапі в аграрному
секторі України, зумовлена головним чином тим, що протягом багатьох десятиріч
інтенсивне використання
земельних угідь, і особливо ріллі, не
компенсувалося
рівнозначними заходами щодо відтворення родючості ґрунтів. Це призвело до того, що
на значній площі сільськогосподарських угідь досягнуто межі екологічної залежності
ґрунтових екосистем і агроценозів. Найбільших збитків ґрунтам завдають водна і вітрова
ерозія, безповоротні втрати гумусу і поживних речовин, засолення і закислення, в тому
числі заболочення , забруднення промисловими відходами і викидами, отрутохімікатами
тощо. Одночасно доведено, що екологічні причини у погіршенні і зниженні природної
родючості ґрунтів в Україні особливо загострились у перехідному періоді від державної до
ринкової економіки внаслідок використання земель як єдиного засобу існування в умовах
виживання за рахунок природної родючості ґрунтів без компенсації її витрат.
Якщо така тенденція зберігатиметься й надалі , то в недалекому майбутньому Україна
може опинитися на порозі гумусового голоду – серйозної екологічної катастрофи і тоді
вже ніякі агротехнічні, меліоративні , природоохоронні та організаційно-господарські
заходи не зможуть відновити агротехнічного потенціалу наших земель.
Одним із шляхів подолання екологічної кризи , що склалася в АПК країни, є інтеграція
екології та економіки в усіх сферах сільськогосподарського виробництва. Тому і в теорії, і
на практиці неправомірно окремо підходити до розв’язання екологічних і економічних
проблем, розкриваючи зв’язок процесів їх виникнення. Адже науково доведено тісну
взаємозалежність досягнутого рівня раціоналізації природокористування в аграрному
секторі, стану навколишнього природного середовища та агроресурсного потенціалу
країни , з одного боку, і перспективи розвитку національної економіки, з другого. Специфіка
нинішнього реформування АПК має полягати у подоланні екологічної та економічної
криз. І виходити з них можна і необхідно одночасно. Без ефективного і якнайшвидшого
оздоровлення природного середовища в АПК не спинити економічного падіння і
поглиблення демографічної катастрофи сільських районів, а без цього не розв’язати і
проблеми економічного розвитку країни в цілому, не говорячи вже про створення
ринкового середовища .Для подолання негативних тенденцій потрібно формувати
сільське господарство нового типу, здатне ефективно зберігати й використовувати
генетичний потенціал, підтримувати родючість ґрунту, поліпшувати якість
малопродуктивних земель, зберігати екологічну рівновагу з довкіллям, забезпечувати
нормальний кругообіг речовин.[234,237,238,239]
Приведений вище аналіз засвідчує, що настав час серйозного переосмислення людством
ставлення до природи, час об’єднання зусиль нації та народів у боротьбі за врятування
біосфери планети,. Пам’ятаймо, що Земля у всіх нас одна і здійснення нових локальних,
регіональних і міжнародних програм подальшого розвитку та виживання повинні
здійснюватися на нових соціально-політичних засадах і підвищеній загальнолюдській
екологічній свідомості. Нам треба пам’ятати про нинішню глобальну екологічну проблему
забруднення всього навколишнього природного середовища. Адже воно буде існувати до
тих пір, поки все людство не об’єднається для її вирішення, тому що від цього залежатиме
майбутнє наступного покоління. Як говорить давня індійська сентенція : ״Природа – це не
те, що ми отримали
в спадщину від пращурів, а те, що ми
взяли у позику
від
нащадків152]]״.
Враховуючи це, готуючи дану наукову працю з екології ґрунтів , в першу чергу
передбачалось, що нинішній ґрунт – це своєрідне природне людське житло, яке умовно
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нагадує
звичайний
будинок, який має певний фундамент, відповідну будівельну
структуру, особливості використання , але, в той час, володіє природною родючістю, яка
при відповідних умовах використання може постійно поліпшуватися, а при недбайливому
чи безгосподарському відношенні – погіршуватись або повністю знищуватись.[37:]..
Все це наштовхнуло автора на те, щоб в навчальному посібнику виокремити такі
розділи , які стосуються екології ґрунтів як сучасної біосферної науки , знання про ґрунт як
природного тіла, його морфологію, мінералогію, хімію, фізику, мікробіологію, а за одно
особливу увагу звернути на родючість як важливу екологічну цінність, ерозію ґрунту та
боротьбу з нею і моніторинг антропогенного забруднення ґрунтів., поширення ґрунтів в
Україні, їх бонітування тощо.
У кожному розділі подані конкретні рекомендації щодо науково обґрунтованого і
раціонального використання окремих типів ґрунтів.
Звичайно , автору цього навчального посібника , можливо не вдалось дещо й врахувати,
проте треба зрозуміти , що цей твір , по суті, вперше в такому форматі видається в Україні
та офіційні опоненти дали йому позитивну оцінку.
Автор навчального посібника висловлює щиру подяку усім, хто допомагав йому при її
оформленні, а офіційним опонентам П.С. Гнатіву, доктору біологічних наук, професуру
кафедри біології та екології Львівського національного аграрного університету Кучерявому
В.П., доктору сільськогосподарських наук, професору кафедри ландшафтної архітектури
та садово-паркового будівництва Національного лісотехнічного університету України.
Особлива вдячність за об'єктивну і кваліфіковану оцінку.
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