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ВСТУП
Ґрунтознавство - наука про ґрунти, їх походження, утворення, розвиток, будову, склад і властивості, про закономірності
географічного поширення ґрунтів на земній поверхні й процеси
розвитку їхньої найважливішої ознаки - родючості ґрунту, про
раціональніше їх використання та охорону.
Поняття про ґрунт
Перше наукове визначення ґрунту дав В.В. Докучаєв: "Ґрунтом
варто називати "денні" або зовнішні горизонти гірських порід (все
одно яких), природно змінених спільним впливом води, повітря й
різних організмів, живих і мертвих". Він установив, що всі ґрунти на
земній кулі утворюються шляхом "дуже складної взаємодії місцевого
клімату, рослинності й живих організмів, складу й будови материнських гірських порід, рельєфу місцевості й, нарешті, віку країни". Ці
ідеї В.В. Докучаєва отримали подальший розвиток у уявленнях про
ґрунти як про біомінеральну динамічну систему, яка знаходиться у
постійному матеріальному й енергетичному взаємозв'язку із
зовнішнім середовищем і є частково замкнутою системою через
біологічний кругообіг речовини та енергії.
У сучасних словниках і підручниках з ґрунтознавства наводяться різні визначення ґрунту. Ґрунт – придатний для життя рослин
верхній шар земної кори, що утворився під впливом природних
факторів (клімат, рослинні й тваринні організми, рельєф місцевості, геологічний вік території, діяльність людини) на ґрунтоутворювальній материнській породі (Український енциклопедичний словник, 1986).
Ґрунт – особливе органо-мінеральне природно-історичне
утворення, що виникло в результаті впливу живих організмів на
мінеральний субстрат і розкладання мертвих організмів, впливу
природних вод і атмосферного повітря на поверхневі горизонти
гірських порід у різних умовах клімату й рельєфу у гравітаційному
полі Землі (Н.Ф. Реймерс, 1990).
Ґрунт – особливе природне утворення, де процеси циклічної
міграції хімічних елементів на поверхні суші, обміну речовин між
компонентами ландшафту досягають найвищого напруження.
Одночасно з енергійним перерозподілом речовини у ґрунті активно
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трансформується й акумулюється сонячна енергія (В.В.
Добровольський, 2001).
За А.Н.Генадієвим, М.А. Глазовською (2005) по перше, ґрунт –
це тіло досить специфічного складу, що відрізняє його від інших
компонентів географічної оболонки й взагалі об’єктів природи. Як
речовину ґрунт не можна віднести ні до живої, ні до мертвої матерії.
Ґрунт утворюється на земній поверхні в тій частині біосфери, де
змикаються й проникають одна в одну три оболонки (літосфера,
атмосфера й гідросфера) й де щільність живої речовини планети
досягає максимальних величин. Усі фази ґрунту – тверда, рідинна,
газоподібна й фаза живої речовини – тісно стикаються між собою за
допомогою багатьох процесів різної природи, швидкості й
інтенсивності, зливаються в єдину сукупність динамічних явищ.
Ґрунт живе в добових, річних, багаторічних і вікових гідротермічних ритмах. У відповідності з ними міняються швидкість, а
часто й напрямок ґрунтових процесів. Одні процеси при цьому
посилюються, інші – послаблюються.
У вологі й теплі періоди активізуються процеси синтезу й
розкладання органічної речовини, збільшується швидкість руйнування первинних мінералів і кристалізація деяких вторинних,
посилюються процеси розчинення й винесення рухомих сполук.
У вологі й холодні періоди усі процеси послаблюються, у ґрунті
часто виникають відновлювальні процеси, уповільнюється швидкість розкладання органічної речовини, накопичуються напіврозкладені органічні залишки – грубий гумус, а в особливо вологих
умовах – торф.
У сухі й теплі періоди у ґрунтах відбувається підтягування до
поверхні й випаровування ґрунтових розчинів, ряд найбільш
рухомих і легкорозчинних сполук переходить у тверду фазу. В ці
періоди у ґрунтах протікають процеси консервування органічних і
органо-мінеральних утворень. У відповідності з гідротермічними
циклами змінюється активність живої речовини, її маса, щільність,
інтенсивність росту й відмирання.
По друге, ґрунт – складний комплекс різних процесів, в
результаті яких речовини, що приймають у них участь, неодноразово переходять із однієї фази в іншу: із живої речовини – в
розчин і в ґрунтове повітря, із останнього – в тверду й газову
фази, можуть знову поглинатись живими організмами, багаторазово переміщуватись вниз і вверх ґрунтового профілю й ін.
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По третє, ґрунт – відкрита система, тобто ґрунт одночасно
є підсистемою у більш складній системі – елементарному
ландшафті, біогеоценозі (А.Н. Геннадієв, М.А. Глазовська, 2005).
Потоки матеріальних часток, атомів і їх сполук зв’язують ґрунт
в єдине ціле з іншими компонентами ландшафту (гірськими
породами, корами вивітрювання, водами, рослинами і тваринами,
приземною частиною атмосфери). Із атмосфери у ґрунт проникають
гази, поступають атмосферні опади з розчиненими в них хімічними
речовинами і зависями. На поверхню ґрунту осідає пил. Із ґрунту в
атмосферу йдуть зворотні потоки речовини: ґрунт дихає, із нього
виділяються гази – головним чином вуглекислий, водяні пари (при
безпосередньому випаровуванні із ґрунту або шляхом транспірації
рослинами). При розвіюванні ґрунту в атмосферу поступає пил.
Атмосферна волога, що стікає поверхнею ґрунту або
просочується через ґрунт вглибину, збагачується розчинними
мінеральними, органічними й органо-мінеральними продуктами
ґрунтоутворення. Ґрунти, таким чином, поставляють розчинні
речовини у води поверхневих водотоків і ґрунтові води.
Масивні гірські породи, кора вивітрювання, різні пухкі наноси є
постачальниками мінеральних компонентів у ґрунти. У свою чергу
частина розчинених у ґрунті речовин виноситься з ґрунтовою
вологою за межі профілю, проникає в породи, впливає на швидкість і
напрямок процесів вивітрювання, склад вторинних мінералів і
загальну будову кори вивітрювання. В умовах ерозії, збагачений
органічною речовиною змитий матеріал ґрунту, сприяє відкладанню
делювіальних, алювіальних і інших типів відкладів. Отже, між
ґрунтом, рослинністю й іншими організмами відбувається постійний
обмін речовин.
Основною властивістю ґрунту є родючість — спроможність
задовольняти потреби рослин протягом усього їх життя в
елементах живлення, воді, забезпечувати їх кореневу систему
достатньою кількістю повітря, тепла, сприятливими
фізичними умовами для нормальної життєдіяльності й
створення врожаю. Саме ця найважливіша якість ґрунту відрізняє
його від гірської породи. Ґрунтовий покрив має незначну товщину
(від сантиметрів до 2-3 метрів) у порівнянні з товщею земної кори,
але відіграє виключну роль у біосфері Землі, забезпечуючи умови
для життя всіх організмів, в тому числі й людини. Ґрунт є основним
засобом виробництва сільськогосподарської продукції.
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Роль та функції ґрунту в біосфері
Розвиток ґрунтів і ґрунтового покриву, як і формування їх
родючості, тісно пов'язані з поєднанням природних факторів
ґрунтоутворення й різноманітним впливом людського суспільства й
розвитком його продуктивних сил, економічних і соціальних умов.
Б.Г. Розанов (1988) виділяє п'ять глобальних функцій ґрунту.
1. Ґрунтовий покрив забезпечує існування життя на Землі.
Завдяки живим організмам, перш за все зеленим рослинам і
мікроорганізмам, їх впливу, здійснюються важливі процеси
перетворення гірської породи у ґрунт і формується його родючість:
зростає концентрація елементів зольного й азотного живлення
рослин, відбувається синтез і руйнування органічної речовини,
взаємодія продуктів життєдіяльності рослин і мікроорганізмів із
мінеральними сполуками породи і т.п. В цьому полягає діалектична
єдність біосферних процесів.
2. Ґрунт є сферою постійної взаємодії великого й малого
біологічного кругообігу речовин на Землі. Завдяки процесам
вивітрювання у ґрунтах, поверхневого стоку й інфільтрації
атмосферних опадів через ґрунти деякі елементи обміну речовин
частково виносяться в гідрографічну мережу, а звідти у Світовий
океан, де накопичуються у вигляді осадових порід. Частина хімічних
елементів ґрунтового розчину засвоюється рослинами і через ланцюг
трофічних ланок знову повертається у ґрунт, здійснюючи малий
біологічний кругообіг речовин.
3. Ґрунт здійснює регулювання біосферних процесів на Землі.
На невеликих територіях особливості формування ґрунтового
покриву пов'язані перш за все з рельєфом, складом і властивостями
ґрунтоутворюючих порід та умовами зволоження.
4. Ґрунт регулює хімічний склад атмосфери й гідросфери.
Ґрунти знаходяться в стані безперервного обміну речовин і енергії з
атмосферою, біосферою, гідросферою й літосферою й виступають
запорукою підтримання рівноваги між усіма сферами біосфери та
існування життя на планеті у всіх різноманітних формах.
5. Ґрунт регулює акумуляцію активної органічної речовини й
хімічної енергії. Основною формою органічної речовини ґрунту є
гумус. Акумульована у ґрунті протягом століть органічна маса й
енергія у вигляді гумусу витрачається економно й поступово для
підтримання життя й кругообігу речовин у природі.
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Форми використання людиною ґрунтового покриву різноманітні. Ґрунт є обов’язковим компонентом існування й благополуччя
людини, слугує фундаментом для поселення, промислових об’єктів і
транспортної мережі, забезпечує рекреаційні потреби людини, його
використовують для складування відходів виробництва й ін.
Серед численних екологічних функцій ґрунту виділяють
глобальні й біогеоценотичні (Г.В. Добровольський, Е.Д. Нікітін,
2000). Так, планетарні гідросферні функції ґрунтового покриву
полягають у формуванні річкового стоку, трасформації поверхневих
вод у ґрунтові, в забезпеченні живих організмів водойм
привнесеними ґрунтовими сполуками, у виконанні ролі сорбційного
бар’єру, захисті акваторій від забруднення.
Атмосферні функції ґрунтового покриву планети полягають у
поглинанні й відбиванні сонячної радіації, регулюванні вологообміну
і газового режиму повітряного басейну.
На біогеоценотичному рівні ґрунтові функції (за Г.В.
Добровольським, Е.Д. Нікітіним, 2000) зумовлюють існування й
еволюцію наземних екосистем і забезпечують:
1) життєвий простір, житло й притулок;
2) умови депонування насіння й інших зачатків, вологи,
елементів живлення й енергії;
3) стимулювання біохімічних і інших процесів;
4) сорбцію речовин, що поступають з атмосфери та ґрунтовими
водами, а також сорбцію мікроорганізмів;
5) надходження сигналів для ряду циклічних (сезонних,
добових і ін.) біологічних процесів, а також підтримання
механізмів деяких сукцесійних змін;
6) регулювання чисельності, складу й структури біоценозів,
збереження біорізноманіття;
7) пам'ять біоценозів;
8) трансформацію речовин і енергії, в біоценозі;
9) санітарну функцію;
10) буферне й захисне екранування біогеоценотичної системи.
Найбільш інтегральною екологічною функцією ґрунтового
покриву, найціннішою для людини його рисою є родючість ґрунтів,
тобто спроможність забезпечувати формування біомаси рослин, їх
ріст, розвиток і циклічне відтворення. У більш широкому плані ґрунт
має біологічну продуктивність, не тільки для рослин, а й інших
організмів, що повністю або частково мешкають у ґрунті.
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Ґрунт як невід’ємний компонент біоценозів (агроценозів)
виступає основним засобом сільськогосподарського виробництва.
Людина використовує ґрунт для виробництва товарної продукції,
змінює процес ґрунтоутворення, суттєво впливає на його
властивості, водний, поживний, повітряний режими та й родючість.
У випадках інтенсивного використання земельних ресурсів при
недосконалій технології обробітку ґрунту, необґрунтованій водній і
хімічній меліорації відбувається виснаження й деградація ґрунтів.
Ґрунтознавство як природно-історична наука
Ґрунтознавству як самостійній науці більше 100 років. За цей
період воно перетворилося у розвинуту галузь природознавства.
Цьому сприяла вірна методологічна основа, на якій розвивалась
теорія ґрунтознавства: послідовний історизм, генетичний підхід до
аналізу ґрунтових явищ і розгляд їх у тісному взаємозв’язку й
взаємодії з іншими компонентами природного середовища.
Ґрунтознавство як науковий предмет оформилось у кінці XIX ст.
завдяки працям видатних російських учених В.В. Докучаєва, П.А.
Костичева, М.М Сибірцева, їхніх учнів та послідовників. У період
“золотого тридцятиліття” (1880-1910) російські вчені розробили
основи генетичного ґрунтознавства – учення про генезис,
походження, розвиток і еволюцію ґрунтів.
Ґрунтознавство вивчає ґрунт як особливе тіло, що змінюється у
часі й просторі під впливом людської праці й природних чинників.
Склад, властивості й ознаки ґрунту є відображенням сукупної дії
комплексу минулих та сучасних факторів ґрунтоутворення. Ґрунт
виступає закодованою історією ландшафту і його сучасного стану.
У системі природничих наук теоретичне ґрунтознавство тісно
пов'язане з фізико-математичними, хімічними, біологічними,
геологічними й географічними науками й обпирається на розроблені
ними фундаментальні закони (рис. 1).
Самостійними галузями ґрунтознавства стали: фізика, хімія,
біологія й мінералогія ґрунту, вчення про динаміку ґрунтів і ґрунтові
режими, географія й картографія ґрунтів. Розвивається математичне
моделювання ґрунтових процесів, вивчаються баланси речовин й
енергії у ґрунтах як частини екосистеми. Поруч з хімічними аналізами широко застосовуються різні фізичні методи досліджень хімічного й мінералогічного складу ґрунтів: спектральний, атомно-адсорб8

ційний, полярографічний, термічний, рентгенівський, електронномікроскопічний і ін. У картографії ґрунтів особливо при складанні
крупно-масштабних ґрунтових карт, застосовують методи дешифрування аерознімків, інтерполяції ґрунтового покриву за спектрозональними знімками з космічних супутників, досліджують структури ґрунтового покриву. Для складання карт використовують
комп'ютерні банки даних і геоінформаційні системи.

Рис. 1. Ґрунтознавство у системі природничих наук
У системі географічних наук ґрунтознавство тісно пов'язано з
загальною фізичною географією – це географія ґрунтів, з картографією – картографія ґрунтів, з геоморфологією – вчення про
структуру ґрунтового покриву й грунтово-геохімічні катени, з
гідрологією й кліматологією – гідрологія й кліматологія ґрунтів, з
палеогеографією – палеогрунтознавство, з циклом економікогеографічних наук – вивчення й оцінка ресурсів ґрунтів.
Оформились у крупні прикладні галузі ґрунтознавства агрохімія,
лісове ґрунтознавство, меліоративне ґрунтознавство, екологія
ґрунтів, меліорація земель і ін. (рис. 2).
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Рис. 2. Ґрунтознавство в системі прикладних наук
Ґрунтова карта – один із головних документів для обліку земель,
районного планування, землеустрою, планування інженерних споруд
і транспортної мережі, організації іригаційних систем, рекреаційного
планування, розробки природоохоронних заходів.
Теоретичне ґрунтознавство й географія ґрунтів із самого початку
свого становлення були орієнтовані на вирішення крупних практикних задач, що сприяло успішному розвитку не тільки прикладних
галузей науки про ґрунти, але й цілого ряду її теоретичних розділів.
Раціональне використання ґрунтів, збереження й підвищення їх
родючості - основна мета сучасного ґрунтознавства. Але для збереження високої продуктивності сільськогосподарського виробництва
необхідно застосовувати дієві заходи із захисту родючості ґрунтів:
захист ґрунтів від водної й вітрової ерозії, регулювання процесів
мінералізації й накопичення органічної речовини для підтримання
позитивного балансу гумусу. Одночасно на значних територіях
застосовується зрошення з метою поліпшення водного режиму
посушливих територій, а на перезволожених – осушення.
Ґрунтознавство, географія й картографія ґрунтів обслуговують
різноманітні галузі людської діяльності, а географи-грунтознавці
знаходять практичне застосування своїм професійним знанням у
різноманітних господарських сферах.
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Методи вивчення ґрунтів
Методологічною основою ґрунтознавства є діалектичний метод
пізнання, який розглядає процеси й системи у постійній динаміці,
розвитку та взаємозв’язку.
Методи вивчення ґрунтів тісно пов’язані з ученням В.В. Докучаєва про ґрунти. В результаті взаємодії факторів ґрунтоутворення
ґрунт здобуває певні властивості, а при зміні факторів
ґрунтоутворення ці властивості будуть закономірно змінюватися.
Виходячи з цього можна зробити висновки: 1) якщо фактори
ґрунтоутворення в різних місцях однакові, то й ґрунти будуть
однакові; 2) вивчивши фактори, можна завбачати, яким буде ґрунт.
Виходячи з цього, був розроблений основний метод дослідження
ґрунтів – порівняльно-географічний.
Порівняльно-географічний метод ґрунтується на залежності
будови, складу й властивостей ґрунту від сукупної дії факторів
ґрунтоутворення. Суть методу полягає в тому, що на певній території
вивчають одночасно і ґрунти й фактори їх утворення, а пізніше їх
зіставляють і знаходять залежність властивостей ґрунту від того або
іншого фактора.
Метод стаціонарних польових досліджень полягає в
систематичному спостереженні за будь-яким процесом у ґрунті для
вивчення кінетики сучасного ґрунтоутворення на основі вивчення
тих або інших параметрів. Цей метод уточнює й доповнює дані,
добуті під час порівняльно-географічних досліджень.
Порівняльно-історичний метод дає можливість досліджувати
минуле ґрунтів і відповідних горизонтів у порівнянні із сучасними
процесами ґрунтоутворення. В основі метода лежить палеоґрунтознавство – наука про минуле ґрунтів.
Профільний метод застосовують у всіх ґрунтових
дослідженнях. У профілі ґрунту від поверхні до материнської породи
визначаються межі генетичних горизонтів і описують їх морфологію.
Морфологічний метод – вивчення властивостей ґрунту за
зовнішніми ознаками: забарвленням, структурою, складенням,
новоутвореннями, глибиною й послідовністю залягання горизонтів.
Метод є базовим при проведенні польових ґрунтових досліджень та
їх діагностиці. Містить три види морфологічного аналізу: макро неозброєним оком; мезо - із застосуванням лупи й бінокуляра; мікро
- із застосуванням мікроскопа.
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Метод ключів або ділянок аналогів, дає змогу вивчати
властивості й ознаки ґрунтів на малих ділянках і розповсюджувати їх
на значні території, які мають аналогічні властивості. Цей метод
дозволяє картографувати значні території за порівняно короткий час
і з мінімальними матеріальними витратами.
Порівняльно-аналітичний метод дозволяє шляхом застосування системи хімічних, фізико-хімічних, фізичних і інших методів
аналізу ґрунтових зразків судити про склад і властивості ґрунту. Так
методом водних витяжок визначають хімічний склад ґрунтів,
доступні елементи живлення рослин, рухомі сполуки ґрунту,
залишки пестицидів й ін.
Лабораторно-експериментальними методами вивчають
фізичні властивості ґрунту (гранулометричний та мінералогічний
склад,
щільність,
пористість),
водно-фізичні
(вологість,
вологоємність, коефіцієнт фільтрації, коефіцієнт набухання й ін.).
Методи моделювання ґрунтових процесів і режимів
застосовуються для вивчення кінетики сучасного ґрунтоутворення на
основі періодичних замірів тих або інших параметрів протягом
певного часу досліджень. При цьому використовують метод
ґрунтових монолітів, який базується на принципі фізичного
моделювання ґрунтових процесів на ґрунтових колонках (монолітах
різного діаметра й висоти) непорушеної будови та метод ґрунтових
лізиметрів – для вивчення процесів вертикальної міграції речовин у
природних ґрунтах із використанням великих посудин.
Балансовий метод використовують для вивчення міграції
речовин і елементів в одиниці об’єму ґрунту за визначений термін
спостережень.
Аерокосмічний метод – візуальне вивчення фотографій земної
поверхні, одержаних у різних діапазонах спектра з різної висоти, а
також пряме дослідження з літаків і космічних апаратів спектрального відбиття або поглинання ґрунтом у різних областях спектра.
Радіоізотопні методи застосовуються для вивчення міграції
елементів на основі мічених атомів (радіоактивних ізотопів;
використовуються для визначення віку ґрунту за співвідношення
різних ізотопів.
Математико-статистичні
й
обчислювальні
методи
застосовують для узагальнення отриманих у дослідженнях даних за
різними властивостями ґрунтів.
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Історія розвитку ґрунтознавства
Ґрунтом люди почали цікавитися давно. Займаючись
землеробством, вони звертали увагу на кращі й гірші землі, розрізняли їх за певними ознаками. То ж недивно, що землеробство було на
високому рівні розвитку в Середній Азії, Китаї, Індії, Єгипті задовго
до нашого літочислення.
І.А. Крупенніков у монографії «Історія ґрунтознавства» виділяє
наступні етапи розвитку науки:
1. Етап накопичення поодиноких фактів про ґрунти, їх
властивості і способи обробітку. Період бере початок приблизно за
10-11 тис. років до нашої ери в епоху неоліту та бронзи при зародженні й поступовому розвитку землеробства. Характерними рисами
періоду є сліди землеробської культури. Людина від збирання й
споживання рослин перейшла до їх вирощування, вчилася розрізняти
бідні та багаті землі, вологі й сухі місця, шукала способи легкого їх
обробітку й догляду, щоб отримати врожай для виживання.
2. Етап відособлення знань про ґрунт, розроблення систем
його використання й первинного обліку земель. Етап тривав
декілька тисячоліть (ХХV-IV ст. .до н.е.) і притаманний
землеробській культурі епохи рабовласництва. Протягом цього
періоду людина навчилась будувати зрошувальні й осушувальні
системи, набула великого досвіду в землеробстві, її знання про ґрунт
стали більш повними. Ці знання почали оформляти у вигляді записів.
Так, до наших днів зберігся законодавчий акт вавилонського царя
Хаммурапі «Кодекс Хаммурапі», в якому регламентувались земле- й
водокористування. Відомості про різноманітність ґрунтів та
особливості їх використання виявлено на єгипетських папірусах і
стелах та вавилонських глиняних табличках.
3. Етап первинної систематизації відомостей про ґрунти,
пов'язаний з Греко-Римською цивілізацією (Феофраст, Катон,
Пліній Старший), спроба їх класифікувати (Колумелла), перші
спроби удобрення ґрунту (Варрон); загальна географія ґрунтів у
працях Геродота і Страбона; введення уявлення про ґрунти в
філософські (Лукрецій Карр) і релігійні концепції (IV ст. до н. е.—
IV ст. н. е.). Аристотель (374-322 pp. до н.е.) і його послідовник
Теофраст (382-287 pp. до н.е.) розглядали ґрунти як субстрат для
живлення рослин. Подібні погляди мав римський письменник Катон
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Старший (234-149 pp. до н.е.), Варрон (116-27 pp. до н.е.), Вергілій
(70-19 pp. до н.е.), Пліній Старший (23-79 pp. н.е.).
4. Етап опису ґрунтів як земельних угідь для встановлення
феодальних повинностей та привілеїв; «Писцовьіе книги» в Росії,
оцінка ґрунтів у Литві, Білорусі й Україні (VI—XVI ст.). Для цього
періоду характерний застій у розвитку наук. Нових відомостей про
ґрунт та його властивості було зібрано мало. В той час було багато
описано ґрунтів різних територій, на основі чого їм давалась якісна
оцінка. У багатьох країнах Європи офіційно були введені земельні
кадастри. Наприкінці періоду з’явилися нові ідеї. Так, у 1563 р.
француз Бернар де Паліссі (1499-1589) у своїй праці “Про різні шари
у сільському господарстві” писав про ґрунт як джерело мінерального
живлення рослин. Леонардо да Вінчі (Італія) писав про кругообіг
речовин у природі і формування ґрунтів під впливом рослин.
5. Етап набуття знань про ґрунти і їх родючість (ХVII-XVIII
ст.). У 1629 р. Ван Хельмонт припустив, що живлення рослин
здійснюється тільки через воду. Велике значення в збагаченні знань
про ґрунти мала праця німецького вченого Н. А. Кюльбеля «Книга
про родючість ґрунту» (1740). У ній, зокрема, була обґрунтована
гіпотеза водного живлення рослин.
Зародження сучасних поглядів на родючість ґрунту і її зв'язок з
гірськими породами належать Н. Валлеріусу (Швеція). В книзі «Про
хімічні основи землеробства» (1761) він дав перше визначення
поняття «гумус» і сформулював гіпотезу «гумусного живлення»
рослин. А. Тюрго (Франція) у 1766 р. обґрунтував «закон спадної
родючості», згідно якому кожне наступне вкладення в ґрунт праці й
капіталу оплачується зменшеним приростом врожаю.
У другій половині XVII ст. з'явились нові ідеї про походження
ґрунтів у працях російських вчених: М. В. Ломоносова, П. С.
Палласа та І. А. Гольденштедта.
У Росії першим розробив теорію походження чорнозему
видатний учений М.В. Ломоносов (1711-1765 pp.), який у праці “Про
шари земні” описав окремі теоретичні питання генезису ґрунту, які
не втратили свого значення і тепер.
В кінці XVIII ст. російський агроном І.І. Комов (1750-1792 pp.) у
праці "О земледелии" розробив деякі теоретичні питання землеробства й ґрунтознавства. Він розділяв ґрунти на бідні, багаті,
родючі, малородючі й пропонував шляхи їх подальшого використання. Кращими ґрунтами І.І. Комов вважав чорноземи. Для підви14

щення родючості ґрунтів він рекомендував зяблеву оранку, осушення, зрошення, піскування, травопільну сівозміну, охорону лісів та ін.
Багато уваги приділив вивченню механічного складу ґрунту
О.М. Радищев (1749-1802 pp.). Він уперше застосував обробіток
ґрунту соляною кислотою для роздрібнення його агрегатів, займався
спостереженнями за пористістю і водопроникністю підзолистих і
чорноземних ґрунтів. У роботі Радіщева О.М. «Описание моего
владения» (1790) підкреслено, що грунт є продуктом розкладу
рослинних і тваринних організмів, а його основна властивість –
родючість, в основі якої лежить кругообіг речовини.
6. Етап становлення й розвитку агрікультурхімії,
агрогеології та картографії ґрунтів. По суті це період розвитку
аерогеології і агрікультурхімії в країнах Західної Європи, що
співпадає з бурхливим розвитком капіталістичного виробництва в
землеробстві.
В кінці XVIII ст. і в першій половині XIX ст. у Західній Європі
виникло два погляди на ґрунт аерогеологічний й агрикультурхімічний, які не створили основи для розвитку ґрунтознавства як
науки. Прихильники агрогеологічного напрямку (Фаллу, Берендт,
Рихтгофен і ін.) розглядали ґрунт як пухку гірську породу, яка
утворилася з щільних гірських порід під впливом вивітрювання.
Рослинам відводили пасивну роль перехоплювачів елементів
живлення, які звільнюються при вивітрюванні.
На кінець XVIII ст. була доведена необґрунтованість теорії
водного живлення рослин. На початку XIX ст. німецький вчений А.
Д. Теєр висунув гумусову теорію живлення рослин, згідно з якою
рослини живляться лише органічними речовинами й водою. Він був
одним із засновників агрономії в Німеччині і організатором першого
вищого навчального закладу. Відомими вченими в той період були
М. Є. Вольні, Г. Деві, М. Г. Павлов, Й. Я. Берцеліус, Ю. Лібіх, Ж. Б.
Буссенго. Їх по праву вважають засновниками агрохімії, які
сформулювали основні принципи агрікультурхімії.
Агрикультурхімічний напрямок розробляли А. Теєр, Ю Лібіх і
ін. Вони розглядали ґрунт як джерело живлення рослин елементами.
Теєр вважав, що рослини живляться органічною речовиною ґрунту.
Велике наукове і практичне значення мала робота Ю. Лібіха «Хімія в
застосуванні до землеробства й фізіології» (1840), в якій він
критикував гумусову теорію і сформулював теорію мінерального
живлення рослин. Винесення мінеральних речовин із урожаєм
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виснажувало ґрунти і за думкою Лібіха для їх, компенсації необхідно
вносити мінеральні добрива. Саме він увів у практику сільського
господарства застосування мінеральних добрив, але він не
враховував ролі азоту у живленні рослин. Лібіх розглядав ґрунт не як
природне утворення, а лише як масу без зв'язку з процесом його
утворення й розвитку.
Представники цього напрямку сприймали ґрунт як джерело елементів живлення, як суміш мінеральних і органічних сполук, як
середовище, в якому розвиваються коріння рослин. Під ґрунтом вони
розуміли лише орний горизонт, який був об'єктом їхніх досліджень.
В основу класифікації ґрунтів вони поклали якість. За класифікацією
агрікультурхіміків ґрунти поділялись на хороші, середні, погані,
вівсяні, пшеничні, картопляні тощо.
У 1837 р. К. Шпренгель вперше застосував слово «ґрунтознавство». Величезні простори Російської держави з багатим і
різноманітним ґрунтовим покривом, широкий розвиток землеробства
визначили великий інтерес до поглибленого вивчення ґрунтів. У
другій половині XIX ст. у губерніях європейської частини Росії
широкого розповсюдження набули роботи з оцінки земель, які
проводились агрономами й економістами на основі опитувальностатистичного методу у зв'язку з обкладанням податками й
розвитком торгівлі хлібом. В цей час були створені перші оглядові
ґрунтові карти європейської частини Росії (Веселовський, Вільсон,
Чаславський), на яких намітились деякі межі ґрунтових зон. В Росії
перша карта була складена у 1851 р. під керівництвом К. С. Веселовського, друга — у 1879 р. під керівництвом В. І. Чаславського.
Незважаючи на значні досягнення даного періоду у вивченні
ґрунтів, вчені залишались на позиціях старих уявлень про ґрунт як
мертве середовище для життя рослин.
7. Етап створення теоретичного генетичного ґрунтознавства,
(кінець XIX — початок XX ст.). В чому ж суть наукової революції,
здійсненої В. В. Докучаєвим?
Василь Васильович Докучаєв (1846-1903) став творцем
ґрунтознавства – науки про ґрунт, його утворення (генезис), будову,
склад, властивості географічного поширення, взаємозв'язок із
навколишнім середовищем і роль у природі, охорону й раціональне
використання в народному господарстві. В.В. Докучаєв увів нові
принципи вивчення ґрунтів як самостійного природно-історичного
тіла, котре сформувалось під впливом природних факторів
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ґрунтоутворення. У праці “Російський чорнозем” (1883) учений
обґрунтував рослинно-наземне походження чорноземів під степовою
рослинністю, вперше описав їх і розглянув
географічне розповсюдження у зв'язку з
умовами ґрунтоутворення.
В.В. Докучаєв уперше встановив, що
ґрунт - самостійне природне тіло й його
формування є складним процесом взаємодії
п'яти природних факторів ґрунтоутворення:
клімату, рельєфу, рослинного і тваринного
світу, ґрунтоутворюючих порід і їх віку. Він
показав, що ґрунт безпосередньо змінюється
в часі й просторі.
В.В. Докучаєв висунув принципове
положення про необхідність вивчення не
тільки окремих факторів і явищ природи, але й закономірних зв'язків
між ними. Учення про ґрунтові зони природи сприяло подальшому
розвитку не тільки ґрунтознавства, але й суміжних наук —
геоботаніки, фізичної географії, геохімії.
В.В. Докучаєв розробив схему класифікації ґрунтів Північної
півкулі. В ній виділено п'ять світових географічних зон (бореальна,
тайгова, чорноземна, аеральна, латеральна), кожна із них
характеризується
розвитком
певних
ґрунтів,
процесами
вивітрювання, переважаючими ґрунтами, кліматичними умовами,
характером рослинності, фауни й рельєфу. Учений розробив методи
дослідження ґрунту, запропонував ряд практичних заходів із
підвищення ефективної родючості ґрунтів.
Серед праць численних учнів і
послідовників В.В. Докучаєва виділяються
роботи Миколи Михайловича Сибірцева
(1860-1900),
який
написав
перший
підручник із ґрунтознавства, систематизував
і розвинув основи вчення В.В. Докучаєва
про ґрунти. Він конкретизував визначення
ґрунтів, виділив на перший план взаємодію
рослинності й гірських порід у різних
умовах клімату й рельєфу, розділив фактори
ґрунтоутворення на біотичні й абіотичні,
вніс суттєві уточнення в класифікацію
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ґрунтів, встановив розподіл ґрунтів на зональні, інтразональні й
азональні, ввів поняття “ґрунтового роду” й продовжив докучаєвські
роботи з боротьби з посухою. М.М. Сибірцев очолював першу в Росії
кафедру ґрунтознавства в Ново-Олександрівському інституті
сільського господарства й лісівництва. М.М. Сибірцев є автором
першого фундаментального підручника “Ґрунтознавство” (1899).
Велику роль у створенні наукового ґрунтознавства відіграв
відомий сучасник В.В. Докучаєва Петро Андрійович Костичев
(1845-1895). Він заклав наукові основи
агрономічного ґрунтознавства і зробив ряд
важливих теоретичних узагальнень, які
поєднали ґрунтознавство й землеробство.
П.А. Костичев встановив тісний зв'язок
утворення ґрунтів з життям рослин і
визначив ґрунт як “верхній шар землі до
тієї глибини, до якої досягає основна маса
коренів
рослини”.
П.А.
Костичеву
належить пріоритет у вивченні воднофізичних властивостей ґрунтів і поліпшенні
їх водного режиму, питаннях утворення
перегною у ґрунтах, удобрення ґрунтів і ін.
Новий етап в історії російського ґрунтознавства наступає в
перші роки XX ст. у зв'язку з ростом капіталістичних відносин на
селі. В широких масштабах проводилися дослідження ґрунтів у
губерніях
європейської
частини
Росії
з
використанням
докучаєвського методу за кошти губернських земств. Головним
управлінням переселення організовуються експедиційні роботи, із
вивчення земель перспективних для переселення, в азіатській
частині Росії. В цих роботах брали участь К.Д. Глінка, Л.І.
Прасолов, С.С. Неуструєв, Б.Б. Полинов, Н.А. Дімо й ін.
Характерна особливість досліджень на цьому етапі –
регіональний підхід до трактування генезису ґрунтів, їх класифікації
й номенклатури. Одночасно проводилися більш поглиблені хімічні й
фізико-хімічні
дослідження
ґрунтів
для
розкриття
суті
ґрунтоутворювального процесу й вивчення водних властивостей
ґрунтів.
Під впливом наукових ідей російського генетичного
ґрунтознавства виникли й розвивались зарубіжні наукові школи. Так,
у Німеччині в 20-х роках ХХ ст. великого значення набули роботи Е.
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Раманна, а пізніше – Г. Штремме і В. Кубієни; в США велику роль
у розвитку сучасного ґрунтознавства мали роботи Е.В. Гільгарда.
Німецький ґрунтознавець Е. Раманни (1851—1926), який в кінці
XIX ст. стояв на позиціях генетичного ґрунтознавства відкрив тип
бурих лісових ґрунтів, поширених у Західній Європі під
широколистяними лісами, широко використовував праці докучаєвської школи. В одній із своїх праць (1911) він писав: «Доведеться
вчитися російській мові тим ґрунтознавцям, які хотіли б стояти на
сучасному науковому рівні... Тільки завдяки російським вченим
ґрунтознавство перетворилось у науку, що обіймає всю земну кулю»,
Німецький геолог і географ Ф. Ріхтгофен виділив на земній
поверхні області формування ґрунтоутворюючих порід.
Еуген Гільгард (1833-1916) – ґрунтознавець і агроном, професор
Каліфорнійського університету, вчений з світовим іменем, автор
більше 150 наукових статей, підручника-монографії «Ґрунти, їх
утворення, властивості, склад і відношення до клімату і росту рослин
у вологих і сухих областях» (1911). Особливого значення у
формуванні ґрунтів він надавав впливу клімату й рослинності.
Е Гільгард виховав у США багато поколінь спеціалістів у
області ґрунтів. Він створив американську школу ґрунтознавців,
дуже близьку до школи Докучаєва. Найбільш відомі представники
цієї школи – видатні вчені К. Марбут, Г. Ієнні, Ч. Келлог.
Вивченням ґрунтів Америки займався Мільтон Уітней (18601927). Він був керівником Ґрунтового Бюро при Департаменті
землеробства і розгортав роботи з ґрунтових зйомок. Були створені
ґрунтові карти з великою кількістю «серій» ґрунтів, до яких входили
«типи» ґрунтів. «Серії» встановлювали за механічним складом, однак
були недосконалими й суперечливими за морфологічними ознаками,
материнськими породами та зовсім з несподіваними назвами «серій»
ґрунтів, з найменуванням місць, районів, рік та ін. Такий різнобій
довго не дозволяв створити карту ґрунтів США.
Ідеї і методи докучаєвського ґрунтознавства були сприйняті
провідними ґрунтознавцями Франції, Австралії, Японії й інших країн
після перекладу книги К.Д. Глінки «Грунтознавство» й монографії
Б.Б. Полинова «Кора вивітрювання» на англійську мову.
Плідно працювали в цей період також зарубіжні вчені: Ю.
Шлезінг (1824-1919, Франція), Г. М. Мургочи (1872-1925, Румунія),
Н. П. Пушкаров (1847-1943, Болгарія), П. Трейтц, А. Зігмонд (187319

1939, Угорщина), С. Міклашевський (1874-1949, Польща), І.
Копецький (Чехословаччина) та ін.
8. Етап розвитку й становлення докучаєвського
ґрунтознавства як науки охоплює 1918-1941 рр.
Першими
безпосередніми учнями й послідовниками В.В. Докучаєва у вивченні
ґрунтів були відомі учені: Г.І. Танфільєв, Г.Н. Висоцький, П.В.
Отоцький, А.Н. Краснов, Ф.Ю. Левінсон-Лессінг, Г.Ф. Морозов,
В.І. Вернадський, П.С. Коссович, К.Д. Глінка.
Георгій
Миколайович
Висоцький
(1865-1940) – один із учнів В.В. Докучаєва,
видатний російський учений-лісівник, що
працював
в
області
геоботаніки,
ґрунтознавства й фізичної географії.
Наукові праці Г.М. Висоцького численні (до
200), вони присвячені питанням ботаніки,
ґрунтознавства, метеорології, гідрології,
фізичної географії, лісівництва й агрономії.
Велику роль у діяльності Г.М. Висоцького
відігравали
польові,
стаціонарні
дослідження й спостереження в різних
степових районах європейської частини
країни. В галузі ґрунтознавства вчений поглибив і розробив питання
про значення водного режиму в утворенні ґрунтів, виділив основні
типи водно-сольового профілю степових і лісових ґрунтів, оцінив
роль рельєфу (зокрема, мікрорельєфу) у розвитку ґрунтового
покриву.
Гаврило Іванович Танфільєв (18571928) – відомий російський географ, автор
праць у галузі фізичної географії,
геоботаніки й ґрунтознавства, один із
найближчих учнів В.В. Докучаєва, розвивав
докучаєвський напрямок у географічних
науках. Головними науковими працями Г.І.
Танфільєва є “Межі лісів на півдні Росії”,
“Болота й торф'яники Полісся”, “Географія
Росії, України і приліг-лих до них із заходу
територій” і багато інших. Всі роботи Г.І.
Танфільєва характеризуються глибоким
географічним змістом, включають багато відомостей, використаних
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для обґрунтування висновків або теорій географічного характеру.
Так, наприклад, у книзі “Межі лісів на півдні Росії” на основі
детального розгляду поглядів на причини відсутності лісів у степах,
опису головних властивостей ґрунтів і рослинності чорноземних
степів і відношення лісу до степу висунуто новий і оригінальний для
того часу погляд, який пояснює відсутність лісів у степах
засоленістю (карбонатизацією) лесових ґрунтів.
В нарисі “Фізико-географічні області Європейської Росії” Г.І.
Танфільєв навів одну з ранніх схем географічного поділу Російської
рівнини. У монографії “Географія Росії, України і прилеглих до них
із заходу територій” вчений дає всебічні зведення про рельєф і води
європейської частини Росії, України, Білорусії, країн Прибалтики та
Молдови, які засновані на глибоких географічно-генетичних ідеях.
Ця робота, не втратила значення до теперішнього часу як великий і
оригінальний методологічний дослід, що поглибив докучаєвський
порівняльно-географічний метод.
Володимир Іванович Вернадський
(1863-1945) – один з організаторів Комісії з
вивчення продуктивних сил Росії. Ідеї
Вернадського лягли в основу нових
напрямків
у
геології,
мінералогії,
гідрогеології. Висунув ряд теоретичних
положень із геохімії рідкісних і розсіяних
мінералів. В.І. Вернадський є основоположником геохімії, біогеохімії, вчення про
біосферу та ноосферу.
Створена ним наука - геохімія згодом
поділилася на геохімію вугілля, нафти, газу
та різних металів; геохімію континентів, морів, осадових порід,
ландшафтів, окремих геоструктур та ін. Нині без геохімії не можуть
розвиватись не тільки геологія, але й ґрунтознавство, агрохімія,
фізіологія рослин і тварин, медицина. Володимир Іванович
Вернадський був академіком АН УРСР (1919), першим її
президентом (1919-1921).
Петро Самсонович Коссович (1862-1915) - видатний
російський учений, ґрунтознавець і агроном, який поклав початок
поглибленому вивченню фізичних, хімічних і агрономічних
властивостей ґрунтів на основі докучаєвського вчення про процеси
ґрунтоутворення. В “Основах учення про ґрунти”, “Короткому курсі
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ґрунтознавства” та в нарисі “Ґрунтоутворювальні процеси як основа
генетичної класифікації ґрунтів”. П.С. Коссович дав нове, досить
оригінальне висвітлення ряду важливих проблем ґрунтознавства, в
тому числі проблеми класифікації й еволюції (розвитку) ґрунтів.
Багато висловлених ним наукових ідей в силу їх безсумнівної й
великої прогресивності не втратили свого значення до цього часу.
Костянтин Дмитрович Глінка (1867-1927) - видатний
російський вчений-ґрунтознавець, географ і безпосередній учень
В.В.
Докучаєва,
який
розвивав
петрографічний і географічний напрямок у
ґрунтознавстві. Приймав активну участь у
численних експедиційних дослідженнях,
особливо в азіатській частині Росії. К. Д.
Глінка
є
автором
фундаментального
підручника “Ґрунтознавство” (1908), який
пізніше витримав п'ять видань в СРСР і був
перекладений на іноземні мови (спочатку на
німецьку, а в 1927 р. - на англійську). Ця
праця відіграла дуже велику роль у
розповсюдженні наукових ідей російського
докучаєвського ґрунтознавства у всьому
світі. Широко відомі його роботи з питань процесів вивітрювання,
генезису й класифікації ґрунтів.
Починаючи з 1900 р. К.Д. Глінка завідував кафедрами
ґрунтознавства в Ново-Олександрівському, Воронезькому й
Ленінградському сільськогосподарських інститутах. Він був одним з
організаторів Інституту ґрунтознавства імені В.В. Докучаєва.
На зміну першому поколінню російських учених-докучаєвців
прийшло друге покоління, наукова діяльність яких широко
розвернулась в радянський час. В цю плеяду учених, які остаточно
утвердили світовий авторитет докучаєвського ґрунтознавства,
входять: В.Р. Вільямс, К.К. Гедройц, С.С. Неуструєв, Л.І. Прасолов,
В.Н. Сукачов, Б.Б. Полинов, С.А. Захаров, Н.А. Дімо й ін.
Василь Робертович Вільямс (1863-1939) — видний вчений
ґрунтознавець і агроном радянської доби, який створив на основі
докучаєвського вчення про ґрунти свою особливу наукову школу
біологічного й агрономічного ґрунтознавства. Основна наукова
праця В.Р.Вільямса “Ґрунтознавство”, була опублікована в 1914 p., а
пізніше багато разів перевидана з різними доповненнями. В цьому
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курсі розвивається глибоке вчення про роль біологічного фактора в
ґрунтоутворенні. Автором уперше встановлюються важливі
закономірності в еволюції ґрунтів, і на цій науковій основі
розробляються
головні
принципи
травопільної
системи
землеробства.
В.Р. Вільямс поруч з П.А. Костичевим є основоположником
сучасного наукового агрономічного ґрунтознавства. Він розробив
учення про дерновий процес та загальні принципи еволюції ґрунтів.
В.Р. Вільямс з 1891 p. викладав ґрунтознавство і загальне землеробство в Петровській (Тимірязівській) сільськогосподарській академії,
Костянтин Каетанович Гедройц (1872-1932) видатний
учений радянської доби, учень П.С.
Коссовича, ґрунтознавець і фізико-хімік
збагатив докучаєвське ґрунтознавство
працями
першорядної
важливості.
Основною його заслугою є введення в
ґрунтознавство точних хімічних і фізикохімічних
методів
дослідження
властивостей ґрунтів. На цій науковій
основі
К.К.
Гедройц
розвинув
лабораторно-експериментальний
напрямок у ґрунтознавстві й створив
учення про фізико-хімічні (колоїдні)
явища в ґрунтоутворенні. Найбільшу
увагу вчений приділив вивченню поглинальної спроможності
ґрунтів. Він теоретично обґрунтував заходи з вапнування кислих
ґрунтів, гіпсування солонців. Праці К.К. Гедройца “Вчення про
поглинальну спроможність ґрунтів”, “Хімічний аналіз ґрунтів”,
“Солонці і їх походження”, “Ґрунтовий поглинальний комплекс і
ґрунтові поглинуті катіони як основа генетичної класифікації
ґрунтів” були важливим етапом у розвитку ґрунтознавства й
агрохімії і були основою сучасних поглядів на фізико-хімічну
сутність процесів ґрунтоутворення і хімічних заходів меліорації
ґрунтів.
Сергій Семенович Неуструєв (1874-1928) - відомий учений
радянської доби, географ, ґрунтознавець і геолог, один із найбільш
яскравих грунтознавців-докучаєвців другого покоління. Хоч наукові
роботи С.С. Неуструєва є переважно географічні за змістом, але в
них учений висунув і розробив окремі науково-теоретичні проблеми
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й питання з галузей ґрунтознавства, геоморфології, палеогеографії й
фізичної географії.
Сергій Олександрович Захаров (1878-1949) у книзі “Курс
ґрунтознавства” показав, що ґрунтознавство є теоретичною основою
цілого ряду прикладних наук: землеробства, лісівництва,
луківництва, вчення про меліорацію земель, дорожнього
будівництва. Він указував, що ґрунтознавство має тісний зв'язок з
основними науками про природу (фізика, хімія) і науками про
неживу природу (кліматологія, геологія, мінералогія) та науками про
живу природу (ботаніка, зоологія, мікробіологія). С.О. Захаров
визначив, що ґрунтознавство користується наступними методами
досліджень: морфологічним, хімічним, фізичним, мінералогічним,
біологічним, географічним, генетичним, історичним, економічним.
Борис Борисович Полинов (18771952)
учений,
який
збагатив
ґрунтознавство
оригінальними
й
прогресивними
науковими
ідеями
біогеохімічного характеру. В його
наукових працях органічно поєднувалися
петрографічний,
біологічний
і
географічний підходи до ґрунтів. Відома
монографія
Б.Б.
Полинова
“Кора
вивітрювання”
поклала
початок
геохімічному підходу до вивчення й
пояснення
різних
особливостей
географічного середовища. У більш пізніх
роботах (“Основні ідеї вчення про генезис
елювіальних
ґрунтів
у
сучасному
висвітленні”, “Керівні ідеї сучасного
вчення про утворення й розвиток ґрунтів”)
Б.Б. Полиновим дуже
переконливо
розвинуто погляд про вирішальну роль
біогеохімічних
явищ
у
процесах
вивітрювання й ґрунтоутворення, і цим
стверджено новий досить перспективний
напрямок ґрунтознавства.
Олексій Никанорович Соколовський
(1884-1959) – агрогрунтознавець, академік
академії наук УРСР з 1929 р., професор,
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завідувач кафедри, ректор Харківського сільськогосподарського
інституту (1924-1959), з 1956 — одночасно директор Українського
науково-дослідного інституту ґрунтознавства (тепер Український
науково-дослідний інститут ґрунтознавства й агрохімії ім.. О.
Соколов-ського). Праці О.Н. Соколовського (понад 140) присвячені
вивченню фізико-хімічних. властивостей ґрунту, впливу обмінних
катіонів на механічні й водні властивості ґрунту, окультурення
підзолистих і солонцюватих ґрунтів, ролі кальцію у збагаченні
ґрунтів на гумус і фіксації в ґрунті мінеральних колоїдів та гумусу.
Вчений створив новий напрямок у вивченні колоїдів ґрунту, зробив
цінний вклад у розвиток теорії про ґрунтовий колоїдний комплекс,
умови структуроутворення й аґрономічне значення структури ґрунту.
Розробив і запропонував нову символіку позначення генетичних
горизонтів ґрунтового профілю (1936), яка застосовується у нашій
державі й сьогодні. Він є основоположником колоїдно-хімічної
технології ґрунтів, запропонував методику осолонцювання ґрунту
для боротьби з фільтрацією води у зрошувальних каналах, ставках.
Соколовський О.Н. автор підручника («Курс сільськогосподарського
ґрунтознавства», 1951), який вийшов кількома виданнями
українською і російською мовами. Вчений підготував багатьох
відомих ґрунтознавців в тому числі Наталію Борисівну Вернандер,
Миколу Костянтиновича Крупського й багатьох інших.
Віктор Абрамович Ковда (1904—
1991) — ґрунтознавець, член-кор. АН
СССР (1953), вчений зі світовим іменем.
Автор класичних праць в області
генезису, еволюції й меліорації ґрунтів, їх
ролі в функціонуванні біосфери планети.
Був одним із основоположників сучасних
теорій опустелювання, аридизації й
засолення ґрунтів.
Закінчив
Кубанський
сільськогосподарський інститут (1927),
аспірантуру там же (1930), в 1930—1931
за направленням Наркомзему стажувався
в Цюріху у Г. Вігнера, в 1931 запрошений
Б. Б. Полиновим в інститут Ґрунтознавства ім. В. В. Докучаєва, де
працював до 1958, завідуючим організованої ним лабораторії
засолених ґрунтів. Захистив докторську дисертацію «Солончаки і
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солонці» (1937). В 1939 став професором МДУ, читав до 1941 курс
«Меліорація ґрунтів»; в (1941—1942) — директор інституту ботаніки
і ґрунтознавства Узбецького філіалу АН СССР. В 1953 — 1958 и
1964—1980 завідувач кафедри загального ґрунтознавства біологогрунтознавчого факультету МДУ, а з 1973 – факультету
ґрунтознавства. В цей час і до 1988 читав курси лекцій з
ґрунтознавства й біогеохімії ґрунтових процесів.
Ковда В.А. виконував велику міжнародну організаторську
роботу. В 1958—1965 директор Департаменту точних и природничих
наук ЮНЕСКО (Париж), ініціатор і керівник (1960—1965)
Міжнародного проекту ФАО/ЮНЕСКО «Ґрунтова карта світу». В
1968—1969 був президентом Всесоюзного товариства ґрунтознавців,
на IX Міжнародному конгресі ґрунтознавців (1968, Австралія) був
вибраний президентом Міжнародного товариства ґрунтознавців і
прийняв активну участь у підготовці X Міжнародного конгресу
ґрунтознавців 1974 року в Москві.
Опублікував В.А. Ковда більше 500 робіт, в том числі понад 20
монографій. Основні наукові праці – «Солонці і солончаки», «Ґрунти
Прикаспійської низовини», «Походження і режим засолених
ґрунтів», «Геохімія пустель СРСР», «Аридизація суші і боротьба з
посухою», «Основи вчення про ґрунти», «Біосфера, ґрунти і їх
використання», «Біогеохімія ґрунтового покриву», «Ґрунтовий
покрив, його покращення, використання й охорона», «Проблеми
захисту ґрунтового покриву і біосфери планети».
Сучасний етап розпочався після другої світової війни. Друга
світова війна певною мірою загальмувала розвиток ґрунтознавства,
проте вже в перші післявоєнні роки почався новий етап його
інтенсивного розвитку, який образно називають «педологічним
вибухом». Характерною рисою періоду є інтенсивне дослідження
ґрунтового покриву колишніх колоніальних територій Азії, Африки і
Латинської Америки. В цей час різко зростає кількість ґрунтознавцівпрофесіоналів, відкриваються нові наукові журнали з ґрунтознавства,
багаторазово зростає кількість публікацій. Якісно зріс рівень науки
завдяки широкому застосуванню нових хімічних, фізичних,
математичних,
кібернетичних,
біологічних,
економічних,
картографічних та інших методів досліджень. Зросло практичне
застосування наукових розробок у різних галузях народного
господарства.
Після Великої Вітчизняної війни розвиток ґрунтознавства в
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СРСР характеризувався подальшим розвитком теоретичних
досліджень, новим циклом великомасштабних зйомок ґрунтів для
територій укрупнених колгоспів і радгоспів, розвитком біологічних
ідей в ґрунтознавстві та активною участю у вирішенні питань
збільшення сільськогосподарського виробництва.
Найбільш важливими досягненнями цього періоду були
наступні: 1) розроблення загального ґрунтово-географічного вчення
на біокліматичній основі про ґрунтово-кліматичні пояси й області
світу, про ґрунтові зони, фації й провінції (Л.І. Прасолов, І.П.
Герасимов, Е.Н. Іванова, Н.Н, Розов і ін.), які лягли в основу
картографічних узагальнень світових знань про ґрунти та послужили
принциповою базою для обрахування ресурсів ґрунтів світу; 2)
розроблення загального вчення про кори вивітрювання й геохімію
ландшафтів на основі біохімічних ідей В.І. Вернадського (Б.Б.
Полинов, В.А. Ковда, М.А. Глазовська й ін.), які мали велике
значення для вивчення еволюції ґрунтового покриву, меліоративної
оцінки територій і пошуків корисних копалин; 3) значні теоретичні
розробки в галузі живлення рослин і застосування добрив, створенні
агрохімічної служби в державі на основі ідей Л.Н. Прянішнікова
(A.M. Грінченко й ін.); 4) розвиток генетичних і грунтовоагрономічних досліджень на основі вивчення органічних речовин
ґрунтів (І.В. Тюрін, М.М. Кононова, Л.Н. Александрова, В.В.
Пономарьова, Д.С. Орлов і ін.), ґрунтових процесів і режимів (А.А.
Роде, І.Н. Скрипнікова, І.С. Кауричев, Є.А. Афанасьєва, А.В.
Новикова, A.M. Можейко й ін.), агрофізичних і меліоративних
досліджень (М.А. Качинський, Б.А. Ковда, Л.П. Розов, В.В. Егоров,
М.Ф. Буданов, В.Г. Ткачук і ін.), вивчення фізико-хімічних і хімічних
властивостей ґрунтів (А.Н. Соколовський, І.Н. Антіпов-Каратаєв,
М.І. Горбунов, Г.С. Гринь, М.К. Крупський, І.М. Гоголев, М.М.
Полупан і ін.); 5) удосконалювання єдиної класифікації й
діагностики ґрунтів (І.П. Герасимов, М.К. Крупський, Е.Н. Іванова,
Н.І. Базилевич і ін.), методів картографування ґрунтів (Н.Б.
Вернандер), вивчення структури ґрунтового покриву (В.М.
Фрідланд), розроблення принципів і методів бонітування ґрунтів і
економічної оцінки земель (А.І.Сірий і ін.).
Основна продукція ґрунтознавців у вигляді карт, описів
властивостей ґрунтів, їх висновки й рекомендації щодо подальшого
використання, відновлення й підвищення родючості мають
використовуватись
землекористувачами
для
раціонального
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використання земель сільськогосподарського призначення. Усі
спеціалісти, які мають справу із ґрунтами, повинні здійснювати на
практиці національну політику з використання земельного фонду,
що передбачає такі важливі питання, як захист ґрунтів від ерозії,
вторинного засолення й осолонцювання, заболочення, підкислення;
боротьби з лужністю й зайвою кислотністю, цементацією й злитістю;
меліорувати непридатні землі та підвищувати родючість освоєних
ґрунтів для землеробства й інших галузей сільського господарства.
Принципово змінились аспекти міжнародного співробітництва в
галузі ґрунтознавства у другій половині ХХ ст.., яке координувалось
і координується Організацією Об'єднаних Націй та її установами. Так
інтернаціональний колектив ґрунтознавців завершив складання карти
ґрунтів світу (1961-1981 рр., 1:5000000). Керували цією роботою
португалець Д. Брамао і бельгієць Р. Дюдаль; активну участь у цьому
брали і російські ґрунтознавці, серед яких тривалий час працював В.
А. Ковда.
Нині єдиної загальноприйнятої класифікації ґрунтів світу ще не
існує. Базовими класифікаціями ґрунтів світу є: міжнародна
FAO/WRB 1974…2006, американська – SOIL TAXONOMY
1951…1999, китайська – CHINESE SOIL TAXONOMY 1994…2001,
російська – 1967…1997…2004…2008, французька – 1992…1995.

Історія ґрунтових досліджень в Україні
Перші спроби узагальнення даних про дослідження ґрунтового
покриву й створення ґрунтових карт відносяться до середини XIX ст.
У 1851 p. B.K, Веселовським була видана ґрунтова карта
Європейської Росії за даними чиновників, землемірів і
землевласників, у тому числі по губерніях України. На цій карті
орієнтовно були показані чорноземи, глинисті ґрунти, піски, солонці,
кам'янисті, мулисті, болотні ґрунти, які не були чітко визначені й
класифіковані, що призводило до плутанини. Наприклад, у
Волинській губернії були показані мулисті ґрунти, але були відсутні
болотні ґрунти.
До цього ж періоду відноситься спроба класифікувати ґрунти й
відшукати закономірності їх розповсюдження. У 1856 p. A.I. ГросулТолстий склав карту ґрунтів від Прута до Інгулу, де виділив чотири
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смуги, в їх числі “справжню чорноземну”. Він пояснював чергування
різних ґрунтів впливом клімату й рельєфу. У 1863 р. А. Шмідт
розділив чорноземи Херсонської губернії на групи за мінеральним і
органічним складом.
У 1871-1878 pp. B.I. Чаславський збирав матеріали для нової
більш повної ґрунтової карти Європейської Росії. У 1878 р. для
завершення цієї карти був запрошений В.В. Докучаєв, який написав
до неї пояснювальний текст. На карті В.І. Чаславського було
виділено 32 ґрунти, у тому числі шість різновидів чорноземів за
механічним складом і іншими ознаками (чорнозем товстий, гірший,
вапняний, сіра земля, перехідна до чорнозему й ін.), а також підзол,
торф'яні ґрунти, солончак і ін. В.В. Докучаєв скептично віднісся до
цих матеріалів, відмітив їх строкатість, неузгодженість, відсутність
єдиної ґрунтової класифікації.
У 1877 р. В.В. Докучаєв за дорученням Вільного економічного
товариства почав дослідження ґрунтів чорноземної смуги Росії, яка
включала і Україну. Проїхавши по чорноземних областях більше 10
тис. верст, він зробив сотні описів гірських порід, ґрунтових розрізів,
рельєфу, рослинності, зібрав численні зразки ґрунтів. У 1881 р.
учений завершив польові дослідження, а в 1883 р. опублікував книгу
“Русский чернозем".
До книги В.В. Докучаєва була прикладена схематична карта
чорноземної смуги Європейської Росії - перша ґрунтова карта,
складена із застосуванням нових методів досліджень. Карта
охоплювала велику територію України, а ґрунти були досліджені за
декількома маршрутами: Бєлгород - Харків - Лозова - Синельникове
- Олександрівськ (Запоріжжя), Кременчук - Балта, Фастів - Миколаїв,
Одеса - Проскурів (Хмельницький). Крім чорноземів він описав на
Україні сірі лісові ґрунти, борові піски, болотні ґрунти.
Більш систематичні й докладні дослідження ґрунтів у
Полтавській губернії проводилися у 1888-1894 pp. В.В. Докучаєвим і
його учнями В.І. Вернадським, Г. М, Висоцьким, Г.І. Танфільєвим і
ін. Були детально вивчені чорноземи, відкрито тип сірих лісових
ґрунтів, почато дослідження солонців, встановлена залежність
розповсюдження ґрунтів від висоти місцевості. У ці роки В.В.
Докучаєв зацікавився проблемою виснаження чорноземів, які були
зумовлені посухами. Цьому сприяло знайомство з А.А. Ізмаїльським
- відомим спеціалістом із степового землеробства, автором книги
“Як висох наш степ” (1893 p.).
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Великий вклад у вивчення водного режиму чорноземів і інших
ґрунтів України вніс Г.М. Висоцький, який був директором
Великоанадольської дослідної станції. Він розробив методи
дослідження ґрунтової вологи, класифікацію типів водного режиму
ґрунтів. Г.М. Висоцькому належить вислів: “Вода у ґрунті все одно,
що кров у організмі”. Його роботи були виконані в Україні, вони
стали класичними і лягли в основу створеної ним ґрунтової
гідрології.
На початку XX ст. продовжувалось вивчення ґрунтового
покриву губерній і повітів України, генезису основних типів ґрунтів.
Ґрунти Волинської губернії і зональність їх розподілу вивчав у 1897 1920 pp. П.А. Тутковський; ґрунти Подільської і Херсонської
губерній в 1906-1916 pp. досліджував A.I. Набоких, який встановив
основні райони розповсюдження сірих лісових ґрунтів, опідзолених і
типових чорноземів, вивчав їх генезис, будову й властивості.
У 1905-1906 pp. H.A. Дімо і Б.Б. Полинов проводили ґрунтові
дослідження у Чернігівській губернії для складання ґрунтових карт
окремих повітів. У 1910-1914 pp. Н.П. Фролов дослідив ґрунтовий
покрив в зоні вирощування цукрових буряків Київської губернії. Він
склав крупномасштабні ґрунтові карти окремих повітів, які були
пізніше використані при складанні ґрунтової карти України.
Матеріали ґрунтових досліджень Н.П. Фролова є найкращими із
дореволюційних, виконаних в Україні, містять аналітичні дані, які
характеризують чорноземи північної частини лісостепової зони і всі
різновиди сірих лісових ґрунтів, їх агрохімічні властивості.
У 1914-1922 pp. А.А. Красюк вивчав ґрунтовий покрив
вздовж будівництва залізничної дороги Шепетівка – Кам’янецьПодільський. Він вперше застосував аналітичні дослідження
хімічного і механічного складу ґрунтів, встановив вміст фракції пилу
у лісостепових ґрунтах і зв'язав його з умістом кремнезему.
Значну роль у вивченні ґрунтів України відіграв К.К. Гедройц,
який з 1912 р. завідував відділом Носівської сільськогосподарської
станції у Чернігівській губернії. Після революції К.К. Гедройц
переїхав до Москви, але залишався фактичним науковим керівником
станції до кінця свого життя (1932 p.). Саме в Україні, на основі
польових досліджень ґрунтів, він розробив питання генезису
солонців і методи їх меліорації. За результатами роботи в Україні
ним написані роботи “Осолодіння ґрунтів” (1926 p.), “Вчення про
вбирну спроможність ґрунтів” (1932 p.), “Ґрунт як середовище для
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культурних рослин” (1926 p.).
Дослідження колоїдної частини ґрунтів України і їх вбирної
спроможності проводились О.Н. Соколовським і П.А. Костюченко.
В 1925 р. у Москві було створено Ґрунтовий інститут ім. В.В.
Докучаєва, а в Україні - секцію ґрунтознавства наркомату
землеробства УРСР, пізніше, з 1936 р. - науково-дослідний інститут
соціалістичного землеробства у Києві, а з 1956 р. - Інститут
ґрунтознавства й агрохімії у Харкові.
В 1928 р. була складена зведена ґрунтова карта України, а також
класифікація ґрунтів, виявлена природа реградованих чорноземів,
вивчені агровиробничі властивості ґрунтів.
Григорій Григорович Махов (1986-1952) – агроном,
ґрунтознавець, д. с.-.г. наук, професор, представник школи О.І.
Набоких. Махов Г.Г. незаслужено забутий вчений з ім’ям якого
пов'язаний розвиток ґрунтознавства в Україні у 20-30 рр. ХХ ст. Він
продовжив докучаєвську традицію польової картографії ґрунтів на
основі польової діагностики за морфологічною концепцією, яка
дозволяла зв’язати хімічний аналіз ґрунтів з факторами
ґрунтоутворення. Махов Г.Г. у 1913 р закінчив фізико-математичне
відділення Університету Святого Володимира (нині Київський
національний університет імені Тараса Шевченка) за спеціальністю
агрономія. З 1911 по 1919 р. працював практикантом лабораторії,
хіміком, помічником завідувача Київського Губернського Земства. З
1919 р завідувач Секції ґрунтознавства с.-г. відділу Київського
Губернського Земельного управління. З 1920 по 1924 рр. доцент, а
згодом професор агрономічної кафедри Київського Інституту
Народної Освіти. Одночасно завідувач Київської Крайової
сільськогосподарської дослідної станції.
Махов Г.Г. був організатором і членом президії першого з’їзду
ґрунтознавців України (15-21 квітня 1923 р.). У 1924 р. за методикою
Д. Віленського й Г. Махова була відібрана колекція зразків ґрунтів
України й представлена на першому Міжнародному ґрунтознавчому
конгресі у Вашингтоні.
У березні 1924 р вчений переїжджає до Харкова і по жовтень
виконує обов’язки завідувача кафедри ґрунтознавства Харківського
інституту сільського господарства та лісівництва ім. Х.Г.
Раковського. У 1924-1927 рр. Махов Г.Г. професор кафедри цього ж
вузу. Під керівництвом Махова Г.Г. у 1926 р. була видана карта
ґрунтів України на основі матеріалів польових експедицій М.А.
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Дімо, В.В. Докучаєва, Н.К. Клепініна, В.В. Курілова, Ф.Л. Левченка,
Г.Г. Махова, О.І. Набокіх сільськогосподарським науковим
комітетом та секцією ґрунтознавства України, яку він очолював у
1923-1927 рр. У 1927 р склав і видав першу детальну карту ґрунтів
України на новій генетичній основі в мерилі 1:1000000 у 25 кольорах
з текстом українською та англійською мовами.
З 1925 до 1934 року – член редколегії журналу «Почвоведение».
У 1925 р. професор Г.Г. Махов видав перший підручник
українською мовою «Ґрунтознавство», а в 1930 р. всесвітньо
відому працю - «Ґрунти України», яку в 1931 р було перекладено на
французьку й німецьку мови, пізніше – на багато інших мов світу.
На жаль у кінці 20-х років ХХ ст. почалися цькування
представників морфологічного ґрунтознавства, в тому числі
найвідомішого послідовника Махова Г.Г. У 1929 р йому було
заборонено викладати у вищих навчальних закладах, а з 1932 р. –
заборонено використовувати його друковані праці.
У цей період вчений не завжди міг знайти собі роботу. У 1927 р
він працював завідувачем відділу кори вивітрювання Українського
геологічного інституту, пізніше (1930) – науковим співробітником,
заступником директора НДІ сільськогосподарських меліорацій (нині
Науково-дослідний інститут гідротехніки й меліорації УААН), у
1931-1935 рр. – у Харківському НДІ агроґрунтознавства, з 1935 р. – в
Київському Українському НДІ соціалістичного землеробства. У 1944
р. вчений емігрував до Німеччини, а в 1949 – до США.
Махов Г.Г. займався детальним обстеженням ґрунтів
Київщини, Донбасу, Степу, Західної України, проводив спеціальні
обстеження ґрунтів сільськогосподарських дослідних станцій,
досліджував солонцеві ґрунти й способи їх меліорації, займався
проблемами дегенерації та ерозії ґрунтів, боротьби з посухою, а
також питаннями лісонасадження у степах. Працюючи в інституті
сільськогосподарських меліорацій першим з вітчизняних учених
теоретично
обґрунтував
науковий
напрям
«меліоративне
ґрунтознавство». У еміграції вчений створив першу схематичну
карту ґрунтів США. Його науковий доробок складає 176 наукових
праць та 10-томне видання «Матеріали дослідження ґрунтів
України».
Великий фактичний матеріал із характеристики ґрунтів був
отриманий у результаті розпочатого в 1938 р. ґрунтового обстеження
сортодільниць.
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У 1939 р. матеріали про ґрунти України були узагальнені у
роботі С.С. Соболева “Ґрунти України і степового Криму”, була
складена ґрунтова карта під редакцією А.Н. Соколовського. Після
з'єднання західних районів у єдину Українську Радянську
Соціалістичну Республіку були складені ґрунтові карти цих
територій у кожній області з повною генетико-морфологічною
характеристикою. У цих роботах приймали участь С.A. Скорина,
Г.Н. Самбур, П.Д. Чаус, Н.Б. Вернандер, А.І. Гуменюк, Г.А.
Андрющенко й ін.
Після другої світової війни були продовжені регіональні
дослідження ґрунтів України, які проводили К.С. Божко, Н.Б.
Вернандер, М.М. Годлін, П.А. Костюченко, Г.Н. Самбур, С.А.
Самбур, С.А. Скорина й ін. Ці роботи закінчилися виданням у 1951
р. монографії “Ґрунти УРСР” і складанням республіканської
ґрунтової карти, в якій уперше були узагальнені всі дані про ґрунти і
ґрунтовий покрив республіки. Ця робота була удостоєна Золотої
медалі ім. В.В. Докучаєва АН СРСР. Книга Н.Б. Вернандер, М.М.
Годліна, Г.М. Самбура; С.А. Скориної “Ґрунти УРСР” довгий час
була учбовим посібником для студентів географічних факультетів
університетів та студентів кафедр агрохімії та ґрунтознавства
сільськогосподарських вузів.
Наталія Борисівна Вернандер (1901-1986) – ґрунтознавець,
відомий вчений, провідний фахівець у галузі генезису, географії і
класифікації ґрунтів, доктор сільськогосподарських наук (1959),
професор. Після закінчення Московської сільськогосподарської
академії ім. К.А.Тимірязєва у 1924 р. Н.Б. Вернандер працювала
лаборантом у Всесоюзному науково-дослідному інституті
гідротехніки і меліорації під керівництвом Л.П. Розова і С.В.
Астапова. У 1926 р. на запрошення О.Н. Соколовського вона
поступила в аспірантуру на кафедру ґрунтознавства Харківського
сільськогосподарського інституту і проводила дослідження під його
науковим керівництвом. З 1932 р працювала в Українському
науково-дослідному інституті ґрунтознавства. З 1950 р. доцент
кафедри
ґрунтознавства
біолого-грунтознавчого
факультету
Київського національного університету імені Тараса Шевченка, з
1962 р. – професор кафедри фізичної географії. Внесла вагомий
вклад у пізнання генезису й географії ґрунтів України, розробляла
теоретичні й прикладні питання діагностики, класифікації й
картографування ґрунтів. Була науковим керівником ґрунтових
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досліджень Правобережного Полісся й Лісостепу України,
узагальнювала матеріали крупно-масштабних ґрунтових обстежень
1957-1961 рр. з метою складання районних, обласних і
республіканських ґрунтових карт різного рангу й масштабу. Н.Б.
Вернандер була одним з провідних авторів ґрунтової карти України
масштабу 1:750000, виданої в 1972 р.
Педагогічна діяльність Наталії Борисівни була надзвичайно
яскравою і багатогранною. Вона розробила і читала багато
навчальних курсів: „Загальне ґрунтознавство”, „Географія і
картографія ґрунтів”, „Фізика ґрунтів”, „Методи польових
досліджень”, „Ґрунтознавство з основами землеробства”, „Ґрунти
зрошуваних районів”, „Фізико-хімічні властивості ґрунтів СРСР” та
інші; проводила польові практики з географії ґрунтів. У 1969 р.
прочитала курс лекцій „Ґрунти України” в Лейпцігському
університеті, виховала тисячі агрономів, учителів, багато кандидатів
наук та докторів.
Відомий ґрунтознавець, меліоратор Михайло Федорович
Буданов більше 35 років свого життя (1932-1967, Науково-дослідний
інститут гідротехніки й меліорації УААН) присвятив роботі над
створенням комплексу заходів і методів меліорації солонцевих
ґрунтів та створенню методів іригаційної оцінки поливної води. Його
наукові праці сприяли обґрунтуванню можливості використання для
зрошення стічних вод різноманітного походження (в тому числі
шахтних Донбасу, стічних Одеси й Києва), а методи іригаційної
оцінки води для зрошення й сьогодні є найбільш екологічно
придатними для умов України.
У 1956-1962 pp. була виконана робота із суцільної зйомки
території колгоспів і радгоспів України Українським науководослідним інститутом ґрунтознавства й агрохімії ім. А.Н.
Соколовського, Міністерством сільського господарства УРСР при
участі усіх науково-дослідних інститутів сільського господарства,
сільськогосподарських вузів, університетів республіки і створених
експедицій у областях і агрокліматичних зонах. У 1957-1958 pp. були
видані інструкції і методичні матеріали з польового картографування
ґрунтів і їх агровиробничого групування; там містились польові
визначники ґрунтів, програми лабораторних аналізів. Для кожного
господарства були складені ґрунтові карти М 1:10000 або 1:25000 із
ґрунтовим нарисом і рекомендаціями з використання й охорони
земель. Були також складені районні ґрунтові карти М 1:50000 із
34

ґрунтовими нарисами-монографіями.
У 1969 та 1972 pp. в результаті узагальнення матеріалів
суцільної крупно масштабної зйомки ґрунтів колективом авторів під
керівництвом М.К. Крупського була видана Ґрунтова карта УРСР М.
1:750000. Для усіх областей була складена ґрунтова карта М.
1:200000 і видані монографії. Розроблено агроґрунтове районування
України, погоджене з ґрунтово-географічним районуванням СРСР.
У 60-70-ті pp. минулого століття продовжувались поглиблені
дослідження генезису, властивостей родючості окремих типів
ґрунтів і ґрунтового покриву конкретних регіонів. У системі
агрометеослужби проведено вивчення водно-фізичних властивостей
і водно-повітряного режиму ґрунтів України, результати
опубліковано у монографіях Н.Г. Йовенко і A.M. Кекухи й ін.
Великий матеріал із регіональної характеристики чорноземів
було зібрано в результаті вивчення мережі опорних розрізів, які
охоплювали всі природні різновиди. Результати досліджень було
узагальнено у монографії “Чорноземи СРСР (Україна)”, виданій у
1981 р. в Москві під редакцією В.М. Фрідланда.
У книзі “Агрохімічна характеристика ґрунтів СРСР (том
Українська РСР)” під редакцією А.В. Соколова, М.К. Крупського
(1973 р.) було узагальнено матеріали досліджень із родючості
ґрунтів, охарактеризовані склад, використання ґрунтового покриву,
найважливіші параметри родючості за основними типами ґрунтів,
висвітлені питання регулювання родючості ґрунтів у різних
ґрунтово-кліматичних зонах.
У 1979 р. М.К. Крупським і М..І. Полупаном було опубліковано
“Атлас ґрунтів Української РСР”. Автори навели в цій книзі
різноманітні аналітичні дані для основних типів ґрунтів і їх
різновидів за гранулометричним, хімічним, мінералогічним складом,
фізичними,
фізико-хімічними,
водними
й
агрохімічними
властивостями, вмістом і груповим складом гумусу,
У вісімдесяті роки XX ст. значна увага приділялась дослідженню
генезису ґрунтів Українських Карпат. Була розроблена класифікація
й діагностика бурих лісових ґрунтів, уточнено генезис ґрунтів
передгірських районів Карпат, виділені нові типи підзолистобуроземних і буро-підзолистих глейових ґрунтів, було обґрунтовано
їх генетичний зв'язок із буроземним процесом і відмінність від
дерново-підзолистих ґрунтів.
У 1980-2000 pp. проводилися стаціонарні дослідження ґрунтових
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процесів і режимів у всіх кліматичних зонах. Значна увага була
приділена вивченню динаміки гумусу, родючості ґрунту, водносольового режиму, осолонцювання, засолення ґрунтів та їх деградації
в умовах інтенсивного сільськогосподарського використання.
В останній період значна увага приділялася вивченню родючості
ґрунту в умовах нестачі водних та подорожчання, поживних і
енергетичних ресурсів. Багатьма науково-дослідними установами й
вузами розробляються водозберігаючі ґрунтозахисні екологічнобезпечні режими зрошення сільськогосподарських культур для
різних ґрунтово-кліматичних умов. Проводяться дослідження
процесів
водоспоживання
сільськогосподарських
культур,
обґрунтовуються витрати води й енергетичних ресурсів на одиницю
врожаю.
В останні роки викладачами Чернівецького національного
університету імені Юрія Федьковича І.І. Назаренко, С.М.
Польчиною, В.А. Нікоричем було підготовлено, а в 2004 р. видано
підручник «Ґрунтознавство», який вже витримав 3 видання і на
думку автора тепер є найбільш вдалим в Україні.
Контрольні питання
1. Дайте визначення ґрунту. Яке значення має час для утворення й розвитку
ґрунту? 2. Яка роль ґрунту у природі й житті людини? 3. Назвіть основні
положення сучасного ґрунтознавства. 4. Які методи застосовуються для
вивчення ґрунтів? 5. Чому докучаєвське ґрунтознавство називається
генетичним? 6. Назвіть і охарактеризуйте основні здобутки видатних
вчених-ґрунтознавців ?. 7. Яка роль ґрунтознавства у системі природничих
наук?
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Частина 1
ФАКТОРИ Й ПРОЦЕСИ УТВОРЕННЯ ҐРУНТІВ
Ґрунтовий покрив Землі утворюється, існує й розвивається в часі
як результат взаємодії різних частин географічної оболонки –
атмосфери, гідросфери, літосфери і живої речовини зосередженої, в
основному, біля земної поверхні. Учення про чинники або фактори
ґрунтоутворення розроблено В.В. Докучаєвим і є у ґрунтознавстві як
науці основоположним. Воно включало ґрунтоутворюючі породи,
рослинні й тваринні організми, клімат, рельєф і час. Пізніше були
добавлені ґрунтові води й господарська діяльність людини.
Розділ 1
ПРИРОДНО-ЕКОЛОГІЧНІ УМОВИ Й ПАРАМЕТРИЧНІ
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ҐРУНТУ
НА ГІРСЬКІЙ ПОРОДІ
Процес руйнування й змін гірських порід в умовах земної
поверхні або недалеко від неї під впливом механічної й хімічної дії
компонентів атмосфери, води й життєдіяльності організмів (а
також людини) називається вивітрюванням. Горизонти гірських
порід, де протікають процеси вивітрювання, називають корою вивітрювання. У результаті вивітрювання з часом згладжуються нерівності на земній поверхні й утворюються пухкі осади гірських порід.
Факторів, що беруть участь у руйнуванні гірських порід і
мінералів та сприяють створенню ґрунту, є багато. Одні - руйнують
тверду масу порід, інші – переносять і сортують продукти
вивітрювання на поверхні Землі, деякі сприяють перевідкладанню
утвореного матеріалу на значній відстані від зруйнованої породи.
Головними агентами вивітрювання є: 1) сонячна енергія, яка
поглинається поверхнею Землі, нагріває або охолоджує породи; 2)
вода з розчиненими у ній речовинами; 3) кисень і вуглекислота; 4)
рослинні й тваринні організми. Певну роль відіграє людина.
Форми вивітрювання. Виділяють наступні форми вивітрювання гірських порід: 1) механічне або фізичне вивітрювання; 2) хімічне;
3) біологічне вивітрювання. Проявляються всі типи вивітрювання
одночасно, але перевага одного з них залежить від кліматичних умов
місцевості. Розрізняють також наземне й підводне вивітрювання.
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1.1. Фізичне вивітрювання
Фізичне вивітрювання – процес механічного руйнування
мінералів і гірських порід на уламки різної величини, без зміни
їхнього хімічного й мінералогічного складу. Цей процес найчастіше
відбувається у областях із різкими змінами температури дня й ночі –
пустелях, високогірних районах. Механічне подрібнення мінералів і
гірських порід відбувається через неоднорідну теплопровідність
мінералів, які входять до складу гірських порід. Вдень гірські породи
нагріваються й розширюються у об’ємі, а вночі вони охолоджуються
й звужуються. При цьому одні мінерали можуть розширюватись
більше, а інші – менше. Наприклад, коефіцієнт об’ємного розширення кварцу рівний 0,00031, ортоклазу – 0,00017, рогової обманки –
0,000284, кальциту 0,0002. Коефіцієнт лінійного розширення у
одного й того ж мінералу на різних осях також неоднаковий. Крім
того, в окремих мінералів може бути різною температура нагрівання
через різне забарвлення й теплопровідність. Усі ці розходження у
фізичних властивостях мінералів зумовлюють послаблення сили
зчеплення між окремими мінеральними зернами й призводять до
появи тріщин між кристалами.
Просочування води у тріщини створює капілярний тиск,
достатній для роз’єднання щільних порід. У твердому вигляді вода
при кристалізації є могутнім фактором фізичного вивітрювання,
оскільки фазові переходи супроводжуються зміною об’ємів. Так, 1 г
води при 4 С має об’єм 1 см3, тоді як у твердому агрегатному стані,
який наступає при 0 С, він рівний 1,000132 см3. Ця, на перший
погляд, маленька різниця у об’ємі викликає величезний (більше 2000
кг/см3) тиск на стіни тріщин і порожнеч, які заповнюються водою
перед замерзанням. У жаркому кліматі розтріскуванню щільних
мас гірських порід сприяють солі, які попадають у тріщини й
пустоти. Уламки, що відколюються від масивних порід, обсипаються
й оголюють нові поверхні.
Руйнуванню поверхні землі у процесі фізичного вивітрювання
сприяють дії атмосферних вод. Руйнівна дія поверхневих вод: змивання й розмивання поверхні землі (ерозія), підкопування й роз'їдання порід (суфозія). Серед цих процесів найбільш поширена ерозія.
Могутнім фактором фізичного вивітрювання порід є
льодовики. У різні геологічні епохи вони відігравали велику роль в
утворенні й перенесенні осадових порід як у гірських районах, так і
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поза їх межами. Льодовикові маси під час руху механічно
роздрібнювали та захоплювали різного розміру уламки кристалічних
порід, обтирали їх і перетворювали на валуни та пісок.
У результаті дії льодовиків протягом довгого періоду
утворилися своєрідні породи (або фації льодовикового походження),
які дістали загальну назву морени. Залежно від залягання моренних
мас у товщі льоду розрізняють такі основні види морен (рис. 1.1):
донна, бічна, кінцева. Кожна з них має свій літологічний склад.

Рис. 1.1. Схема льодовикових відкладів:
а – зандра; б – перехідний конус між кінцевими моренами й
зандрами; в – пояс кінцевих морен; г – донна морена
1.2. Хімічне вивітрювання
Розпушування корінних гірських порід і мінералів із зміною їх
хімічного складу й будови під дією кисню, повітря, вуглекислоти і
води називається хімічним вивітрюванням. Наприклад, з альбіту
(Na2Al2Si6O16) утворюється каолініт (H2Al2Si2O8), карбонат натрію –
сода (Na2CO3) і кремній (SiO2).
Найважливішим фактором хімічного вивітрювання є вода,
вуглекислий газ та кисень. Вода – енергійний розчинник гірських
порід і мінералів.
Процеси хімічного вивітрювання в природі досить складні й
різноманітні. Вони протікають у напрямках розчинення, окислення,
гідратації, гідролізу, каолінізації, карбонатизації, бокситизації й
серпентинізації.
Підвищеній агресивності мінеральних вод у відношенні до
мінералів і гірських порід (особливо карбонатних) сприяє висока
насиченість їх вуглекислотою, а також присутність різних легко
розчинних солей. Суть цього процесу полягає в тому, що в кристалічних просторових решітках мінералів іони лугів і лужних земель
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замінюються водневими іонами дисоційованої води (Н+ і ОН-).
Найбільш поширений у природі процес окислення, в результаті
якого повітря обволікає всі породи й мінерали, що стикається з
навколишньою атмосферою, кисень проникає в глибину гірських
порід та ґрунтів і приєднується до інших сполук. Як приклад
наведено схему окислення піриту:
2FeS2 + 7О + 2H2O = 2FeSO4 + 2H2SO4;
12 FeSO4 + 6Н2О +3О2 = 4Fe2(SO4)3 + 4 Fe(OH)3;
2Fe2(SO4)3 + 9 Н2О = 2Fe2O3·3 Н2О + 6H2SO4.
Гідратація (від грецького űδωρ – вода) – хімічне вивітрювання
мінералу за участю води (Н2О), в молекулу якої входить два
одновалентних атоми водню й один двовалентний атом кисню.
Просочуючись крізь тріщини й пори гірських порід, вода
розчиняє й виносить із них хлориди, сульфати й карбонати. Це
явище називається вилуговуванням. На хід хімічного розкладання
мінералів впливає й температура. Підвищення її на кожні 10º С
прискорює хід хімічних реакцій у 2-2,5 рази. Саме цим пояснюється
інтенсивне хімічне вивітрювання у екваторіальних районах і
уповільнене – у полярних.
Аналогічний процес руйнування карбонатних порід
називають карстом. Під поняттям “карст” розуміють явища, що
зв’язані з розчиненням природними водами мінералів гірських порід
і сукупність процесів розвитку цих явищ, головну роль, серед яких
відіграє хімічний процес вилуговування.
При хімічному вивітрюванні має місце гідроліз солей внаслідок
чого відбувається руйнування гірських порід.. Гідроліз (від гідро… і
грец. λύσιζ - розклад) – реакція обмінного розкладу між речовиною
(іони солей) й водою, що супроводжується зміною рН середовища.
Гідроліз солей завжди відбувається у тих випадках, коли їх іони, що
утворюються внаслідок електролітичної дисоціації, здатні
утворювати з водою слабкі (малодисоційовані) електроліти. При
гідролізі в системі вода - породи відбувається заміщення катіонів
породи на водневі й гідроксильні іони, які утворюються у великих
кількостях при дисоціації води в присутності кислот:
NаА1Si3О8 + Н2О + СО2 → НА1Si3О8 + NаНСО3;
4NaА1Si3О8 + 6Н2О + 4СО2 → (ОН)8А14 Si4О10 + 4NаНСО3 + 8SiO2.
Каолінізація – складний процес хімічного вивітрювання
мінералів під дією води та вуглекислоти. Так із польових шпатів
утворюється каолініт та ряд інших мінералів або просто глина.
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Утворення глини супроводжується виділенням різних мінералів. При
цьому спостерігається гідроліз, при якому іони водню замінюють той
або інший катіон із решітки мінералу й руйнують її. Наприклад, в
ортоклазі при каолінізації калій заміщується воднем, а схема
вивітрювання є такою:
К2Al2Si6O16 + H2CO3 = KHAl2Si6O16 + KHCO3;
KHAl2Si6O16 + H2CO3 = H2Al2Si6O16 + KHCO3;
H2Al2Si6O16 + H2O = H2Al2Si2O8·H2O + 4SiO2·K2CO3 + H2O + CO2.
У природі аналогічно ортоклазу хімічно вивітрюється альбіт
(NaAlSi3O8) і анортит (CaAl2Si2O8). У першому випадку утворюється
каолініт та карбонат натрію (Na2CO3), або сода; у другому – каолін та
карбонат кальцію (СаСО3). За такою ж схемою відбувається
вивітрювання слюди, амфіболів, піроксенів та інших алюмосилікатів.
Карбонізація [від лат. carbo (carbonis) - вугілля] – насичення
якого-небудь розчину діоксидом вуглецю при дії вуглекислоти на
певні породи при наявності води. При цьому вуглекислота вступає у
взаємодію з тими іонами сильних основ (К, Na, Mg, Mn та ін.), які
перебувають у розчині. Більшість карбонатів добре розчиняється у
воді й виноситься з кори вивітрювання, частина їх відкладається,
утворюючи стягнення (конкреції). Багато карбонатів при цьому
виноситься у ґрунтові води, обумовлюючи їх жорсткість.
Бокситизація - полягає в тому, що в умовах вологого й
теплого клімату алюмосилікатні гірські породи вилуговуються
природними водами, збагаченими органічними кислотами. При
цьому основи (К, Са, Mg та ін.), фосфорна кислота (Р2О5) та
кремнезем попадають у розчин і вимиваються інфільтраційними
водами в нижні шари. Після вимивання вище перерахованих речовин
залишається мінерал боксит, який складається з водневих оксидів
алюмінію: діаспору (Al2O3·H2O), гідраргіліту (Al2O3·3H2O). Отже,
боксит є залишковою глиною, яка може містити мінерал боксит,
домішки кварцу, оксиди заліза та ін.
Серпентинізація – це процес перетворення магнезіальнозалізистих мінералів у серпентин, або водний магнезіальний
силікат (Н4Mg2Si2O9). Поверхня вивітрених порід як правило
нерівна, а зона вивітрювання неоднорідна й заходить кишенями й
язиками у свіжі породи.
З магнезіально-залізистих силікатів може також утворитися ряд
інших простих і більш стійких мінералів. Так, з олівіну утворюється
магнезит, сидерит і опал за схемою:
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(Mg·Fe)2SiO4 + 2CO2 +2H2O = MgCO3 + FeCO3 + SiO2·nH2O.
Продукти хімічного вивітрювання розподіляються в природному
середовищі по-різному. Основи К, Na, Ca, Mg та ін., які
вилуговуються з мінералів, спочатку переходять у розчин, де
утворюють гідроксильні іони. Ці сполуки, недовговічні й, переходять
в інші за наявності у розчині кислотних радикалів.
У процесі хімічного вивітрювання може утворюватися
кислота: вугільна (із повітря), сірчана (після окислення сірки),
кремнієва (при розкладі мінералів), хлористо-воднева (за рахунок
хлору), а також азотна та фосфорна. З цими кислотами з’єднуються
основи й утворюють солі (карбонати, сульфати, хлориди, нітрати,
фосфати, силікати й ін.).
У процесі хімічного вивітрювання первинних мінералів
утворюються безводні й водні оксиди, а також вторинні
алюмозалізосилікати. Вторинні мінерали являють собою групу
простих солей: кальцит, магнезит, доломіт, сода, гіпс, галіт, сильвініт
і ін. Спеціальну групу глинистих мінералів утворюють алюмо- й
залізосилікати, які утворюються з гідроксидів заліза, алюмінію й
кремнію. Ці мінерали з часом утрачають воду, а з нею і колоїдальні
властивості, кристалізуються й переходять у гідрати оксидів заліза та
алюмінію. При цьому утворюються досить поширені у природі
вторинні мінерали: лімоніт (2Fe2O3·3H2O), гетит (Fe2O3·H2O),
гідраргеліт (Al2O3·3H2O) та ін.
В результаті хімічного вивітрювання утворюються також
найцінніші для ґрунтів нові вторинні глинисті мінерали: каолініт
(H4Al2Si2O9), галуазит [Al4(Si4O10)· (OH)8·4H2O], монтморилоніт
[(СаMg)Al2O3·4SiO2·nH2O], нонтроніт [(СаMg)OFeO3· 4SiO2·4H2O] та
вторинна калієва слюда – серицит (К2О·3Al2O3·6SiO2·nH2O).
Вторинні глинисті мінерали мають мікроскопічний розмір (від
сотих часток до декількох мікрон), пластинчасту будову, велику
питому поверхню, велику вбирну здатність, сприяють обміну
катіонів із ґрунтового розчину й підвищують родючість ґрунтів.
Внутрішніми чинниками, що контролюють швидкість фізичного
й хімічного вивітрювання, є структура й текстура породи та
мінералогічний склад, тобто наявність у породі первинних і
вторинних мінералів (табл.. 1.1).
Зовнішні чинники, що впливають на швидкість руйнування порід і
мінералів – це біокліматичні й геоморфологічні умови. Процеси фізичної
дезінтеграції порід протікають найбільш інтенсивно в умовах різких змін
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температур і особливо при частих змінах позитивних і мінусових
температур, що найбільш характерно для полярних і високогірних
областей і екстра- континентальних пустель.
Таблиця 1.1. Стійкість мінералів до процесів вивітрювання
Ступінь стійкості

Мінерали первинні

Дуже нестійкі

Олівін, апатит, анортит

Нестійкі

Авгіт, рогова обманка, лабрадор

Середньостійкі

Біотит, андезит, гранат, епідот

Стійкі
Найбільш стійкі

Ортоклаз, мікроклін, альбіт,
олігоклаз
Кварц, мусковіт, циркон, рутил,
турмалін, ільменіт, анатаз,
кіаніт, титаніт, магнетит

Мінерали вторинні
Галіт, мірабіліт, гіпс, і
органічні солі
Кальцит, арагоніт,
доломіт
Хлорит, нонтроніт, іліт,
серицит
Вермикуліт, монтморилоніт, бейделіт
Каолініт, галуазит, беміт,
гіббент, гематит, гетит,
лимоніт

Процесам біохімічного вивітрювання порід і мінералів сприяють
високі температури й вологість, а також велика кількість органічних
залишків. Найбільш швидко породи й мінерали хімічно змінюються у
вологих субтропічних і тропічних областях, до помірних і полярних
областей швидкість біохімічного процесу вивітрювання зменшується.
1.3. Біологічне вивітрювання
Руйнування мінералів і гірських порід під дією організмів і
продуктів їх життєдіяльності називають біологічним вивітрюванням. При цьому рослинні й тваринні організми виконують
механічну дію (подрібнення, ущільнення), а також сприяють
хімічним змінам у мінеральному складі гірських порід.
У ґрунтоутворенні безпосередньо приймають участь вищі зелені
рослини, нижчі (безхлорофільні) мікроорганізми й лишайники, різні
тварини (ховрашки, кроти, бабаки, хом'яки, земляні зайці, миші,
багатоніжки, комахи і їх личинки, молюски й ін.).
Під впливом нижчих і вищих рослин відбувається руйнування
мінералів. При цьому утворюються нові молекулярні сполуки,
колоїдні розчини. Виділені рослинними організмами різні органічні
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кислоти, вуглекислота й інші реактивно-спроможні сполуки
сприяють утворенню нових складних органо-мінеральних речовин,
частіше розчинних.
Рослини діють на породи й мінерали як фізично, так і хімічно.
Під час росту коріння рослини виділяють із своїх клітин водневі
іони, які обмінюються на основи ґрунтового вбирного комплексу: Са,
Mg, K, Na й ін., руйнуючи мінерал. В результаті розкладання
кореневих решток у верхній частині ґрунтового профілю
відбувається концентрація азоту, фосфору, сірки, кальцію й інших
важливих компонентів живлення рослин.
У біохімічному вивітрюванні значна роль належить водоростям
та мікроорганізмам (бактеріям, грибам). Це перші поселенці на мінеральному середовищі, які біологічно руйнують найтвердіші кристалічні породи. Так, нітробактерії, поглинаючи азот із повітря, у
процесі своєї життєдіяльності утворюють азотну кислоту, яка руйнує
гірські породи. Діатомові водорості можуть руйнувати силікати,
поглинаючи з них кремнієву кислоту. Гриби й лишайники, проростаючи на поверхні скельних порід і, виділяючи щавлеву кислоту,
руйнують їх. Така ж роль водоростей, бактерій і моху, які виділяють
вуглекислоту й солі. При відмиранні організмів утворюються специфічні гумусові речовини. Польові шпати під впливом мікроорганізмів і, зокрема, діатомових водоростей перетворюються на глину.
Дія живих організмів на мінеральну масу твердої кори Землі веде до
руйнування мінералів і утворення нових хімічних сполук – біолітів.
Біоліти (від біо… і грец. λίθος – камінь) – гірські породи, що
складаються переважно з решток рослин і тварин, а також продуктів
їхньої життєдіяльності. До них відносяться каустобіоліти, діатоміти,
радіолярити. З таких мінералів найбільш поширена болотна залізна
руда (Fe2O3·nH2O). Вона утворюється з закису заліза (FeO), який
потрапляє з підвищених елементів рельєфу в долини рік і під
впливом мікроорганізмів перетворюється на руду. Багаті такими
мінералами ґрунти Півночі України, особливо болота Полісся.
1.4. Ґрунтоутворюючі гірські породи і їх класифікація
Гірські породи - природні агрегати однорідних або різних
мінералів, що утворилися в певних геологічних умовах у земній
корі або на земній поверхні й беруть участь у будові її кори. Гірські
породи, із яких формується ґрунт, називають ґрунтоутворюючими.
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Ґрунтоутворююча порода є материнською основою ґрунту й
передає їй свій механічний, мінералогічний і хімічний склад, а
також фізичні, хімічні, фізико-хімічні властивості, які в
подальшому поступово змінюються в різному ступені під дією
ґрунтоутворювального процесу (Кауричев й ін. 1989).
Ґрунтоутворюючі породи розрізняють за походженням,
складом, будовою й властивостями. Усі гірські породи за умовами
походження поділяються на три великі групи: 1) магматичні; 2)
осадові; 3) метаморфічні. За будовою породи поділяють на: 1)
масивно-кристалічні магматичного й метаморфічного походження;
2) щільні осадові; 3) пухкі осадові.
Магматичні гірські породи - породи, які утворилися в земній
корі та на поверхні Землі внаслідок охолодження й кристалізації
магми. За вмістом головної складової - окису кремнію – магми й
утворені ними породи ділять на: ультраосновні (SiO2 менше 40
%), основні (40-52 %), середні (52-65 %), кислі (65-75 %), ультракислі (>
75 %). Найбільш розповсюджена основна, або базальтова, магма. Вона
містить у своєму складі мінерали плагіоклази (лабрадор) та олівін. В
основних гірських породах (базальт, діабаз, габро) нема вільного
кварцу, є високий уміст алюмінію, кальцію, заліза, магнію, тобто
мінералів які легко розкладаються й руйнуються. Ультраосновні
магматичні породи складаються з олівіну, авгіту та рудних мінералів.
Основні й ультраосновні гірські породи мають більш темний колір, іноді
зовсім чорний, більшу щільність, легко плавляться.
У кислих породах (граніт, ріоліт, дацит, кварцовий діорит і ін.)
міститься багато вільного кварцу, польових шпатів (частіше ортоклаз), слюди (рідше інші темнозабарвлені мінерали), менше містять
оксидів заліза, алюмінію, тобто складається з більш стійких мінералів. Кислі гірські породи мають, в основному, світлий колір, вони
легші основних і ультраосновних порід за вагою, важко плавляться.
Середні породи (трахіт, сієніт, андезит, діорит і ін.) складаються
переважно з польових шпатів (ортоклаз, нерідко плагіоклази),
невеликої кількості рогової обманки і слюди біотиту. Вони містять
кремнієвої кислоти рівно стільки, скільки потрібно для насичення
основ. Саме тому вільного кварцу у них нема або зовсім мало.
Магма складається, головним чином, з оксидів кремнію, кальцію,
магнію, заліза, алюмінію, натрію, калію (табл. 1.2).
Метаморфізм – процес зміни магматичних і осадових порід
під впливом геологічних та фізико-хімічних факторів, гороутво45

рюючих процесів, що призводить до зміни властивої їм структурри й текстури, мінералогічного, хімічного складу. Вихідна порода
при цьому залишається твердою й тільки зрідка переходить в розчин
або частково переплавляється. До факторів, що обумовлюють явище
метаморфізму відносять тиск, температуру, розчин та гази.
Таблиця 1.2. Середній хімічний склад основних типів магматичних
порід, % (дані Торопова й Булак, 1953 р., * Нікольдсома.)
Породи

Н2О

Ліпарит
Граніт
Гранодіор
ит

1,47
1,84
1,04

Трахіт
Сієніт
Андезит
Діорит

1,26
1,16
1,26
1,27

Діабаз
Базальт
Габро

1,89
1,62
1,45

Перитотит
*
Дуніт*

0,76
0,44

SiO2 TiO2 FeO Fe3O3 Al2O3 CaO
Кислі, (SiO2 - 65-75 %)
72?80 0,33 0,88 1,45 13,49 1,20
70,18 0,39 1,78 1,57 14,47 1,99
65,01 0,57 2,65 1J4 15,94 4,42
Середні, (SiO2 = 53-65 %)
60,68 0,38 2,62 2,64 17,74 L?,09
60,19 0,67 3,28 2,74 16,28 4,60
59,59 0,77 3,13 3,34 17,31 5,80
58,90 0,76 4,04 2,89 16,47 6,14
Основні, (SiO2 = 45-52 %)
50,48 1,45 7,78 3,84 15,34 8,94
49,06 1,36 6,37 5,38 15,70 8,95
48,24 1,97 5,95 3,16 17,88 10,99
Ультраосновні, (SiO2 = <45 %)
43,54 0,81 9,84 2,51 3,99 .3,46
40,16 0,20 11,87 16,88 0,84 0,75

MgO K2O Na2O
0,38
0,88
1,91

4,46
4,11
2,75

3,38
3,48
3,70

1,12
2,49
2,75
3,57

5,74
4,49
2,04
2,11

4,43
3,98
3,58
3,46

5,79
6,17
7,51

0,97
1,52
0,89

3,07
3,11
2,55

34,02
43,16

0,25
0,14

0,56
0,31

Метаморфічні гірські породи - гірські породи, що
утворилися внаслідок метаморфізму осадочних і магматичних
порід. Серед найбільш поширених метаморфічних порід є різні
сланці, кварцити, мармури та гнейси. Усі вони подібно до
первинних кристалічних порід мають свою структуру, текстуру й
характерну для них форму залягання. Наприклад, граніт, пісок,
глина, вапняк, вугілля перетворюються відповідно на гнейси,
кварцити, кристалічні сланці, мармури, графіт.
Осадові гірські породи - гірські породи, що утворилися на
поверхні літосфери внаслідок вивітрювання та перевідкладання
більш давніх порід. різного походження, нагромадження решток
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рослинних і тваринних організмів і продуктів їхньої життєдіяльності, вулканічного матеріалу та матеріалу, що надходить із
космосу. Осадові породи вкривають відносно тонкою оболонкою (у
середньому 4,8 км) майже всю поверхню земної кори, за винятком
території, вкритої первинними кристалічними породами. Дно океанів і
морів, суходоли й навіть вершини багатьох гір здебільшого вкриті
осадовими породами різної товщини й різного віку.
Усі осадові породи мають пошарову будову. Якщо накопичення
осадочних порід відбувалося у стоячій або повільно пливучій воді, то
нашарування характеризується як горизонтальне. В інших умовах
формується косе або хвилясте нашарування. Нижня поверхня шару
(або пласта) називається підошвою, а верхня - крівлею. Відстань
між ними складає товщину пласта.
Основним матеріалом, із якого утворилися осадові породи, є
вивітрені магматичні породи. До привнесеного з суші матеріалу
додавались речовини, зв’язані з діяльністю живих організмів
(раковини, мікроскелети), а також хімічні сполуки, що випадали з
розчину (солі, оксиди заліза й алюмінію, кремнезем). Основні типи
осадових порід приведено у табл. 1.3.
Щільні осадові породи – це зцементовані продукти подрібнення і
перетворення масивно-кристалічних порід, хімічні й біологічні осади,
а також утворення вулканічного походження. Вони мають як
континентальне, так і морське походження. Під вагою порід, що
залягають вище, початкові пухкі відклади ставали все більш
щільними, цементувались, у них відбувались перекристалізація й
структурні перетворення. За хімічним складом вони поділяються на
вуглисті, глиноземні, залізисті, силікатні, карбонатні та засолені. За
особливостями фізичних компонентів з яких вони складені виділяють
породи: конгломерати, брекчії, піщаники, алеврити, глини, вапняки,
мергелі, доломіти й ін. Найбільш поширені в осадових породах такі
мінерали: кремнієві (кварц, опал, халцедон); карбонатні (кальцит,
доломіт, сидерит); фосфати (фосфорит, віваніт); оксиди й гідрооксиди
заліза (гематит, лімоніт); марганцеві окисні мінерали (піролюзит,
псиломелан); сірчисті сполуки заліза (пірит, марказит); сірчані або
сульфатні (гіпс, ангідрит); галогени (кам'яна сіль, сильвін,
карналіт); глинисті мінерали (каолініт, монтморилоніт; гідрооксиди
алюмінію (діаспор).
Отже, ґрунтоутворення на щільних осадових породах,
характеризується більшою схожістю мінеральної частини ґрунтів
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відносно материнського субстрату. Разом з тим, в деяких осадових
породах (вапняки, мергелі, доломіти) міститься велика кількість
мінералів простих солей, які легко руйнуються, розчиняються й
виносяться у процесі ґрунтоутворення, особливо у вологих районах.
Таблиця 1.3. Головні типи осадових порід
Підгрупи порід
за складом
новоутворень
Бітумінозні
(вуглисті)
Глиноземнозалізисті
Силікатні
(кремнеземисті)
Карбонатні
Гіпсові
Сольові

Групи порід за гранулометричним складом пластичного
матеріалу
глинисті
конгломерати
піщаники
алевроліти
сланці,
й брекчії
глини
Бітумінозні
Бітумінозні
Бітумінозні
піски й
сланці,
алеврити
піщаники
глини
Залізисті
Залізисті
Озалізнені
Залізисті
конгломерати,
легкі
глини,
алевроліти
брекчії
піщаники
боксити
Конгломерати
Каоліни,
Аркози
Граувакки
й брекчії
глини
Вапнякові
Вапнякові
Вапнякові
Мергелясті
конгломерати
піски й
алевроліти
глини
й брекчії
піщаники
Гіпсоносні
Гіпсоносні
Гіпсоносні
піски й
алевроліти
глини
піщаники
Соленосні
Соленосні
алевроліти
глини

Пухкі осадові породи займають найбільші площі на поверхні Землі
й тому вони частіше інших є ґрунтоутворюючим субстратом. Пухкі
осадові породи найбільш молоді, четвертинного віку й утворені
переважно в континентальних умовах. Їх генезис зв’язаний з процесами
накопичення й перевідкладання продуктів дезінтеграції й вивітрювання
масивно-кристалічних і щільних осадових порід.
1.5. Мінеральний склад ґрунтоутворюючих порід і ґрунтів
Усі мінерали, що містяться у гірських породах і ґрунтах,
залежно від походження поділяють на первинні та вторинні.
До первинних мінералів відносять всі утворення, які появились
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вперше у земній корі або на її поверхні при кристалізації магми.
Найбільш поширені мінерали кварц, польові шпати, слюди.
Кварц є головним компонентом ґрунтоутворюючих порід і
ґрунтів. Він міститься у вивержених, метаморфічних і осадових
породах. Головним структурним елементом силікатів є
чотирьохвалентний кремнієво-кисневий тетраедр [SiO]4-. В його
центрі розміщений іон кремнію Si4+, а на вершинах — чотири іони
кисню О2- (рис. 1.2, а, б). Якщо з’єднати центри іонів кисню, можна
отримати форму тетраедра.

Рис. 1.2. Різні види зображення комбінації з чотирьох іонів О2- і
одного Si4+, із врахуванням розміру іонного радіуса
Тетраедри з'єднуються один з одним за визначеним законом: 1)
кожний іон кисню є загальним для двох тетраедрів; 2) через іони
кисню тетраедри зв'язуються з катіонами металів. Можуть бути й
комбінації цих двох способів з'єднання кремнієво-кисневих
тетраедрів (рис. 1.2, б). Ця кристалохімічна структура кварцу
обумовлює його високу стійкість до процесів вивітрювання. В корі
вивітрювання зерна кварцу залишаються цілими або тільки
корозійними на периферії. Кварц руйнується тільки під дією
вуглекислих лугів, які утворюються при вивітрюванні силікатів.
Польові шпати відносяться до числа найбільш розповсюджених
у земній корі силікатів (біля 50 % від маси земної кори). Тріщинуваті
кристали швидше руйнуються у присутності піриту, який є джерелом
сірчаної кислоти. Найбільш стійкі до вивітрювання ортоклаз і альбіт,
найменш стійкі - основні плагіоклази. При вивітрюванні у кристалах
польових шпатів утворюються пустоти заповнені вторинним
мінералом – каолінітом. При вивітрюванні польових шпатів в умовах
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повільного винесення із них лужних елементів можуть утворюватися
гідрослюди. У хімічному відношенні польові шпати є алюмосилікаттами калію, натрію й кальцію. Вони діляться на калійно-натрієві
(лужні) й вапняково-натрієві. До перших відносяться ортоклаз і
мікроклін, до других плагіоклаз. Ортоклаз і мікроклін мають одну
структурну хімічну формулу, але відрізняються будовою кристалів.
Ортоклаз (К2АІ2Sі6ОІб або К2О∙АІ2Оз∙6SіО2 від грецького όρϋός
- прямий, правильний та πλάσις - перелам, розщеплення) містить
близько 16,9 % К2О, а тому може бути використаний для виготовлення калійних мінеральних добрив. Ортоклаз містить домішки
мікроелементів (галій, берилій, барій, стронцій) і є стійким до
вивітрювання, але з часом на його основі при вивітрюванні можуть
утворюватися вторинні мінерали такі як каолініт, серицит і ін.
Олівін [(MgFe)2SiO4 - мінерал жовтувато-зеленого, оливковозеленого кольору, прозорий, в формі кристалів, із скляним і жирним
блиском, утворює зернисті маси або зерна у породі. Є одним із
породоутворюючих мінералів ультраосновних і магматичних порід.
Першим кристалізується в магматичному розплаві. Мінерали групи
олівіну в зоні гіпергенезу надзвичайно нестійкі й швидко
руйнуються із-за наявності у структурі закисного заліза. При
попаданні в зону вивітрювання закисне залізо Fе2+ відразу
переходить у окисну форму Fe3+. Це супроводжується різким
скороченням іонного радіуса й послабленням зв’язку іона в
структурі, що викликає його швидке руйнування. При вивітрюванні
олівіну утворюється лімоніт. Із-за малої стійкості до
вивітрювання олівін практично не зустрічається в осадових
породах навіть у якості акцесорного мінералу.
Авгіт (глиноземний піроксен) [Ca(Mg,Fe,Al)(Si,Al2О6)] непрозорий, зеленувато-чорного кольору (буває чорним), із скляним блиском, утворює дрібні зерна в різних кристалічних породах. Хімічний
склад непостійний. При гідротермальних умовах переходить у
рогову обманку.
Нефелін (Na[AlSiO4]) і лейцит (K[AlSi2O6]) – фельдшпатоїди. За
хімічним складом схожі на польові шпати, але бідніші кремнеземом.
У процесі вивітрювання руйнуються швидше ніж польові шпати,
особливо у присутності піриту або сильних кислот. При вивітрюванні із фельдшпатоїдів утворюються каолініт, цеоліти, серицит.
Слюди - це широко розповсюджена у ґрунтах група мінералів
(біля 4 % літосфери), які відносяться до шаруватих алюмосилікатів.
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Плоскі шари кремнієво-кисневих тетраедрів, звернені вершинами
один до одного, зв’язані з іонами алюмінію; з іонами алюмінію
також зв’язані гідроксильні групи (рис. 1.3).

Рис. 1.3. Розміщення кремнієво-кисневих тетраедрів і октаедрів:
а – в двох-; б – трьохшарових мінералах .Іони: 1 – Si; 2 – O; 3 – OH; 4 – Al

Так утворюються трьохшарові пакети, з’єднані між собою
іонами калію. Розрізняють калієві слюди, литневі (лепідоліт) і
магнезіально-залізисті (флігопіт, біотит - чорна слюда). У мусковіті
як домішка є значна кількість мікроелементів: титану — 0,01-0,7 %,
галію - 0,02-0,2, хрому - 0,02-0,2, марганцю - 0,01-0,2, нікелю - 0,010,2 % та інших. Слюди в процесі вивітрювання легко втрачають іони
лугів, які з’єднують трьохшарові листи. Залізо-магнезіальні слюди
менш стійкі до вивітрювання, ніж світлі.
Біотит, як і мусковіт, поширений у ґрунтоутворюючих осадових
породах. Серед домішок у біотиті часто зустрічаються
мікроелементи Мn, Ті та ін.
Піроксени й амфіболи (рогові обманки) - головні породоутворюючі мінерали основних магматичних гірських порід,
складають біля 16 % літосфери. Вони діляться на дві підгрупи:
ромбічні й моноклінні піроксени. Ромбічні піроксени - силікати
магнію й заліза. До моноклінних піроксенів відноситься велика група
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силікатів кальцію, магнію, заліза й алюмінію. Серед них найбільш
важливими є діопсид і авгіт. Амфіболи помірно стійкі до вивітрювання. На їх основі утворюються вторинні мінерали лімоніт, нонтроніт і
ін. Піроксени також помірно стійкі до вивітрювання і при їх розпаді
утворюються лімоніт, кальцит, нонтроніт і ін. глинисті мінерали
Пірит (FeS2) – сірчаний або залізний колчедан. Найбільш
розповсюджений мінерал класу сульфідів. Утворюється магма тичним шляхом, але нерідко зустрічається у природі після кристалізації
в зоні дії гарячих парів на різні сполуки заліза або ж виникає
метаморфічним шляхом. Пірит нестійкий ґрунтоутворюючий
мінерал. Руйнується під дією води й кисню з утворенням спочатку
сірчаної кислоти, внаслідок чого прискорюються процеси розкладання мінералів і порід на гідрооксиди заліза, сульфати, карбонати, які
також приймають участь у ґрунтоутворюючих процесах.
Гіпергенні й вторинні мінерали ґрунтів і порід. Мінерали,
утворені на поверхні землі в природних умовах під впливом води,
зміни температури та інших факторів, які характеризують
розчинення й переміщення хімічних сполук називаються
гіпергенними. Основним матеріалом для утворення гіпергенних
мінералів є вивітрені первинні породи або ті, що вже пройшли
процес перетворення. У цьому процесі беруть участь і живі
організми. Мінерали гіпергенного циклу входять до складу осадових
та ґрунтоутворюючих порід. До них відносяться сильвін (КС1),
кальцит (СаСОз), бурий залізняк (2Fе2О3∙3Н2О), каолініт
(H2Al2Si2O8H2O) і ін. Ці мінерали утворюються при тиску до 1 атм і
температурі менше 100°С.
До вторинних мінералів, які найбільш поширені в осадових
породах, відносяться глинисті, які утворюють такі групи:
1. Каолінітову (каолініт, галуазит).
2. Монтморилонітову (монтморилоніт, нонтроніт та ін.)
3. Вермикулітову (вермикуліт та ін.).
4. Хлоритову (хлорит та ін.).
5. Гідрослюдисту (гідромусковіт, гідробіотит).
Для більшості глинистих мінералів характерним є ряд
загальних зовнішніх ознак: 1) вони зустрічаються виключно у
вигляді дуже дрібних кристалів, розмір яких не перевищує декількох
мікронів, а зазвичай вимірюється десятими й сотими долями мікрона;
2) кристали цих мінералів мають слюдоподібну, тобто пластинчасту
(рідше голчасту) форму; 3) глинисті мінерали мають досить важливу
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властивість – поглинальну або обмінну спроможність; 4) у складі
всіх глинистих мінералів присутня хімічно зв’язана вода, яка
виділяється лише при температурі у декілька сотень градусів. Ця
температура у різних мінералів різна, її визначення є одним із
методів їх розпізнавання.

Рис. 1.4. Схема будови кристалічної решітки каолініту
Каолініт (Аl2[Si4O10](ОН)8 від назви місцевості Каолін у Китаї,
де його вперше було знайдено) зустрічається у породах як продукт
хімічного вивітрювання алюмосилікатів. Утворює зернисті щільні
напівматові маси з площинно-раковистим зламом. Колір каолініту –
білий, жовтуватий, сірий. Мінерал, каолін, як і інші глинисті
мінерали, входить до складу лесів, морен, глин, які відіграють
велику роль у ґрунтоутворювальних процесах. Кристалічна решітка
мінералу й його групи складається з двох шарів; одного шару
кремнієво-кисневих тетраедрів і алюмогідроксильних октаедрів (рис.
1.4). Не набухає, бо доступ води в міжпакетний простір утруднений
із-за дуже міцного зв’язку між пакетами. Відстань між пакетами
постійна. Мало вміщує лужноземельних основ, дисперсність
невисока. Ємність вбирання не перевищує 20 мг-екв/100 г ґрунту.
Монтморилоніт (Н2АІ2Si4ОІ2·2Н2О) – основний глинистий
мінерал, широко розповсюджений у пухких породах і ґрунтах, який
має назву від французького міста Монтморилона. Мінерал має
кристалічну решітку з трьох шарів, яка складається з двох шарів
53

кремнієво-кисневих тетраедрів
октаедритного шару (рис. 1.5).

і

розміщеного

між
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Рис. 1.5. Схема будови кристалічної решітки монтморилоніту
Трьохшарові пакети чергуються в кристалах і придають їм
шарувату структуру. Кристалічна решітка мінералів монтморилонітової групи рухома, зв’язок між пакетами слабкий. В міжпакетний
простір легко проникає вода, при цьому мінерали сильно набухають і
збільшуються в об’ємі майже в 10 раз. В залежності від кількості
поглинутої води відстань між пакетами може подвоюватися.
Великий простір між пакетами дозволяє вільно проникати в них
обмінним основам. Мінерали монтморилонітової групи мають
найбільш високу дисперсність і містять до 60 % колоїдних часток і
до 80 % часток менше 0,001 мм. Особлива структура й дисперсність
зумовлюють високу ємність поглинання катіонів. У монтморилоніту
вона рівна 80-120 мг-екв/100 г ґрунту. Характерна його особливість
сильне набухання й висока поглинальна здатність сприяє формуванню родючості ґрунтів. Утворюється в процесі хімічного вивітрювання основних магматичних порід в умовах лужного середовища, а
також із попелу вулканічних порід, лав і туфів. Монтморилоніт
входить до складу різних глин, присутній у чорноземах, каштанових
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ґрунтах. Злам раковистий, спайність недосконала. Наявність
монтморилоніту в ґрунтоутворюючих породах, лесах і ґрунтах
помітно покращує ряд їх фізичних і фізико-хімічних властивостей.
Хлорити (від грецького χλωρός – зелений) – група мінералів
класу силікати. До хлоритів відносять клінохлор, шамозит, донбасит
і ін. Колір зелений, білий, рожевий та ін. Є складовою частиною
ґрунтів та ґрунтоутворюючих порід. Хлорити калію й інших катіонів
у малих кількостях є джерелом живлення рослин.
Гідрослюди (іліт і ін.) — трьохшарові глинисті мінерали,
елементарні пакети яких побудовані так, як і в монтморилоніту. Але
за своїми властивостями ця група глинистих мінералів суттєво
відрізняється від групи монтморилоніту й каолініту. Різниця полягає
в тому, що, наприклад, в тетраедрах іліту частина кремнію (до 25 %)
завжди заміщена алюмінієм, в силу чого утворюється негативний
заряд, який компенсується іонами калію. Міжпакетна вода в ілітах,
як правило, відсутня, тому що іони калію міцно зв’язані між собою.
Утворення гідрослюд в результаті гіпергенного перетворення
слюдистих мінералів добре вивчено. Цей процес протікає із збереженням елементів кристалохімічної будови вихідних мінералів. Утворення гідрослюд за рахунок інших силікатів (наприклад, польових
шпатів) супроводжується повною перебудовою кристалічної решітки. Ця група мінералів відрізняється великою мінливістю хімічного
кладу. Гідрослюди за своїми властивостями займають проміжне
становище між мінералами груп монтморилоніту й каолініту.
У ґрунтоутворенні важливе значення мають мінерали класу
галоїдів (галіт, сильвін, карналіт, наприклад, у процесі засолення),
які можуть викликати погіршення родючості ґрунтів. Усі галоїди
відносяться до вторинних мінералів. Вони утворюються шляхом
осадження з розчинів. Це породо- і ґрунтоутворюючі мінерали.
Одним із найбільш великих за кількістю мінералів є клас
оксидів. За генезисом вони бувають первинними й вторинними,
являються важливими породоутворюючими мінералами, а також
розповсюджені у всіх ґрунтах. Цей клас розділяється на декілька
груп оксидів: кремнію, заліза, алюмінію, марганцю.
Група оксидів заліза. Оксиди заліза займають значне місце в
гірських породах і відіграють помітну роль у ґрунтоутворювальних
процесах. Лімоніт є кінцевою формою вивітрювання магнетиту й
гематиту. Нерідко утворюється також на дні озер, боліт, у ґрунтах як
продукт біохімічних і хімічних процесів. Має багато домішок – SiO2,
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А12Оз, S, Сг., V та ін. Відіграє певну роль у процесах утворення
болотних і підзолистих ґрунтів.
Гідраргіліт [А1(ОН)3, або А12Оз∙ЗН2О] – є основною складовою частиною бокситу. Утворюється з продуктів вивітрювання
алюмосилікатів (польових шпатів та ін.) у тропічному кліматі.
Боксит слугує породоутворюючим мінералом і широко представлений у ґрунтах (субтропічних і тропічних областей). У ґрунтах
входить до складу найбільш тонко здрібнених часток (колоїдних
фракцій). Має білий, сірий, бурий, червонуватий колір.
До групи оксидів марганцю відноситься піролюзит (МnО2) (від
грец. πυρ – вогонь і λϋω – мию) має майже чорний колір з ледве
помітним голубуватим відтінком. У ґрунтах слугує джерелом
мікроелемента марганцю, необхідного рослинам. Має у своєму
складі такі домішки: CaO, BaO, CuO, K2O, Na2O, MgO та ін.
Клас солей кисневих кислот включає мінерали ґрунтоутворюючих речовин земної кори. Усі вони мають важливе значення в
процесі ґрунтоутворення. Цей клас розділяють на наступні групи:
карбонати, сульфати, фосфати, нітрати, силікати й алюмосилікати.
Серед карбонатів найбільшу цінність для сільського господдарства має кальцит або вапняковий шпат (СаСОз) [від лат. Calx
(calcia) – вапно]. Утворюється осадженням із гарячих і холодних
розчинів в посушливих і сухих областях. Бурно скипає від дії
кислоти. У природі зустрічається у вигляді землистих (крейда,
вапняк) зернистих, натічних мас.
Доломіт або гірський шпат (CaMg(CO3)2 – мінерал білого,
сірого, жовтого або чорного кольору. Слабо скипає від дії кислоти.
Мало стійкий у воді. Це зумовлено особливостями будови і переважанням іонного типу зв’язку в решітці. Присутність карбонатів у
породах і ґрунтах сильно впливає на їх гранулометричні властивості
(особливо при вилуговуванні солей), водопроникність, сольовий
склад порового розчину. У породах, що містять галоїди, карбонати,
сульфати протікають процеси утворення карсту. У розмолотому
вигляді доломіт застосовують для вапнування кислих ґрунтів.
Магнезит (МgСОз) – утворюється гідротермальним, осадовим
шляхом при вивітрюванні силікатів магнію. Скипає від кислоти, але
не так бурхливо, як кальцит. У молотому вигляді застосовується як
меліорант кислих ґрунтів.
Серед групи сульфатів (від лат. Sulphur, sulfur – сірка) досить
широко розповсюджені гіпс (CaSO4·2H2O) і ангідрит (СаSO4) –
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водні сульфати кальцію, осадового походження. Сульфати й хлориди
утворюються в посушливих районах при близькому заляганні
ґрунтових вод. Гіпс м’який, має безбарвний або білий, сірий,
червонуватий, жовтий, прозорий, напівпрозорий або зовсім
непрозорий колір у залежності від умісту домішок. У природі часто
зустрічаються взаємні переходи гіпсу у ангідрит і назад. При
нагріванні гіпсу до 200º С йде дегідратація з утворенням ангідриту.
Цей перехід супроводжується зменшенням об’єму гіпсу й
утворенням в ньому пустот. Іноді такі пустоти заповнюються
галітом. Наступна гідратація ангідриту веде до утворення вторинного
гіпсу з різким збільшенням об’єму.
Розмелений гіпс – чудовий хімічний меліорант для боротьби з
лужністю ґрунтів, використовується також для гіпсування солонців.
У групі фосфатів важливі мінерали апатит і фосфорит.
Апатит Са5[РО4]з(СІ,Р,ОН) – утворюється магматичним
шляхом і залягає разом із мінералом нефеліном, утворюючи суцільні
зернисті маси. Колір зеленувато-сірий, зелений, синюватий, або
фіолетовий з жирним блиском. Є однією з найбільш цінних аграрних
руд, містить до 42,5 % Р2O5. Використовується для виробництва
суперфосфату – фосфорного добрива, фосфорної кислоти, фосфору.
Фосфорит [Са2(РO4)2] – за хімічним складом близький до
апатиту, темно-бруднуватого, сірого або бурого кольору, із матовим
блиском. Залягає у вигляді конкрецій або дрібнозернистих земляних
мас. Походження біогенне (при участі живих організмів у морях), є
продуктом осадження в розчинах. Численні родовища є в Україні
(Поділля). Фосфорит містить від 16 до 40 % Р2O5 і є цінною
сировиною для виготовлення фосфорних мінеральних добрив. У
ґрунтах фосфорит є резервом для забезпечення рослин фосфором.
Мінерали групи нітратів називаються селітрами. Вони
утворюються в основному біогенним шляхом – при гнитті
органічних залишків з участю нітрифікуючих бактерій. Через дуже
добру розчинність у воді природні поклади нітратів мало чисельні.
Частіше вони виявляються у вигляді вицвітів солей і корок на
поверхні ґрунтів і порід.
Натрієва селітра (чилійська) (NaNO3). Колір білий, жовтий,
червоно-бурий. Риска біла. Блиск скляний. Спайність досконала.
Солонуватого смаку. Використовується як азотне добриво.
Застосовується для отримання пороху, азотної кислоти.
Калійна селітра (індійська) – КNОз. Безбарвна або білого
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кольору. Риска біла, блиск скляний, твердість біля 2. Солонувата на
смак. Спайність досконала. Застосовується аналогічно натрієвій
селітрі.
1.6. Ґрунтоутворюючі породи, їх поширення й вплив на ґрунти
Найбільш цінними породами у ґрунтоутворенні є багаті
вторинними мінералами леси й лесоподібні суглинки. Сприятливі їх
властивості зумовлені позитивним впливом кальцію. Менш цінними
є безкарбонатні породи. Досить багатими є алювіальні відклади.
Бідними материнськими породами є піски. На засолених породах
розвиваються засолені ґрунти.
Елювіальні породи, або елювій (лат. eluvies – розлиття, повінь,
від eluo – вимиваю) - продукти вивітрювання гірських порід, які
залишаються на місці свого утворення. Елювій формується
переважно в гірських областях і на рівнинних плато. В залежності від
властивостей вихідної породи, кліматичних умов і рельєфу елювій
відрізняється великою розмаїтістю за складом і товщиною.
Делювіальні породи або делювій (від лат. deluo – змиваю)
геологічні відклади, що формуються на схилах унаслідок змивання
продуктів вивітрювання гірських порід (уламковий слабо
відсортований матеріал – дрібний пісок, глина) дощовими або
талими сніговими водами. Делювій відкладається у вигляді
пологого шлейфа, де на вершині накопичується грубий матеріал,
іноді уламковий, а в кінці шлейфа – пилуватий, глинистий. Площинний стік із схилу формує делювіальні наноси з найбільшою товщиною біля підніжжя схилу, де рух води сповільнюється і матеріал
осідає. На делювії утворюються родючі ґрунти, багаті органічними
рештками й доступними для рослин поживними речовинами.
Пролювій (від лат. proluo – промиваю, виношу течією) – пухкі
геологічні відклади, що утворилися біля підніжжя гір, у гирлах
балок і ярів у результаті перенесення тимчасовими водостоками
й перевідкладання продуктів вивітрювання гірських порід.
Характеризується поганою відсортованістю матеріалу, має
включення у вигляді крупних уламків. Пролювіальні відклади в
долинах гірських річок нерідко перешаровуються з алювіальними. У
них спостерігається коса шаруватість. Нерідко вона приймає форму
правильно повторюваних горизонтальних і косих серій. Це особливо
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характерно для піщано-гравійних відкладів періодичних потоків.
Делювій і пролювій часто з’єднуються, утворюючи делювіальнопролювіальні відклади.
Алювіальні породи, або алювій (від лат. alluvio – нанос) –
відклади, що формуються постійними водотоками в річкових
долинах. Представляють собою відклади, які нанесені при розливі
річок (заплавний алювій). До алювіальних порід відносяться також
донні відклади річок (русловий алювій). Русловий алювій, як
правило, складений піском різної величини. Заплавний алювій
переважно суглинковий і глинистий. В межах заплави, у старицях,
накопичується старичний алювій, багатий органічними речовинами.
Алювій є материнською породою для різних заплавних ґрунтів, які
мають високу родючість.
Делювіально-алювіальні відклади мають поширення на
рівнинах Передгір’я Карпат і частково в Криму. Характеризуються
середньо- й легко суглинковим гранулометричним складом, часто
блідо-сірого кольору інколи з жовтуватим відтінком. Мають
тонкошарувату будову. На Закарпатті й Передкарпатті делювіальноалювіальні відклади у верхніх шарах помітно глеєві із-за близького
залягання ґрунтових вод на твердих пісковиках і сланцях.
Озерні відклади формуються у пониженнях древнього рельєфу,
мають глинистий склад і шаруватість. Залежно від розміру озера,
його глибини, розміщення вод, що заповнюють його та оточуючих
гірських порід на дні відкладаються найрізноманітніші осадові
породи. Такими є стрічкові глини, які утворюються в льодовикових
озерах (озерно-льодовикові відклади) розповсюджені у північних
районах Росії. В озерних відкладах часто спостерігаються органічні
прошарки, може накопичуватись вуглекислий кальцій (Полісся,
Західний Сибір), а в сухих областях – гіпс і легкорозчинні солі.
Накопичення легкорозчинних солей перетворює озерні відклади у
засолені. При пересиханні солоні озера утворюють солончаки й сори.
Льодовикові або моренні відклади (франц. moraine) – скупчення
несортованих уламків гірських порід, які переносяться або
відкладені льодовиками. Вони складаються з валунів, піску й
глинистих частинок – уламків різних порід (переважно
кристалічних), а також продуктів (переважно фізичного)
вивітрювання. Ґрунтоутворюючі породи льодовикового походження
широко розповсюджені на півночі Росії, Західному Сибіру, Поліссі.
Флювіогляціальні або водно-льодовикові відклади (від лат.
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fluvius – течія, потік і glacies – лід) – осадові геологічні відклади, що
утворюються внаслідок акумулятивної дії водних потоків при
таненні льодовиків. Вони відкладалися поза межами льодовика й
оточували краї кінцевих морен. Відклади характеризуються
відсортованістю, шаруватістю, не мають валунів, безкарбонатні,
переважно піщані й піщано-галечникові. Вони утворюють особливі
акумулятивні форми рельєфу – озові гряди, ками та піщано-галькові
поля, так звані зандрові рівнини. Ці породи широко розповсюджені
на Поліссі та Мещерській низовині.
Ґрунти,
сформовані
на
флювіогляціальних
відкладах,
характеризуються низькою родючістю, бідні гумусом, поживними
речовинами, мають малу вологоємкість.
Еолові відклади (від грец. Αίολος – володар вітрів) – геологічні
утворення, що виникають унаслідок осідання принесених вітром
продуктів вивітрювання гірських порід річкових, озерних,
морських та ін. відкладів. До них відносять сортовані за величиною
гранулометричних часток та вагою еолові піски й еолові леси в
пустелях і напівпустелях. Характерною ознакою відкладів є їх не
промита товща від солей атмосферною водою. Зустрічаються на
терасах понад Дніпром, а також на р. Сіверський Донець.
Леси й лесоподібні суглинки. Лес (німецьке Ĺŏss) – пухка
континентальна однорідна за гранулометричним складом по
площі й розрізу осадова гірська порода палево-жовтого кольору з
видними неозброєним оком вертикальними порами, які сприяють
утворенню при обвалах крутих вертикальних стінок.
Лес легко розмокає й розмивається. При сильному зволоженні в
товщах лесу виникають просади, загрозливі при будівництві. За
будовою, мінералогічним і хімічним складом вони є найбільш
сприятливими для утворення ґрунту з високою родючістю. На лесах
утворилися найбільш родючі ґрунти – чорноземи.
Леси займають до 4 % площі усіх континентів, а з
лесоподібними породами – 9,4 %. Товщина цих відкладів змінюється
від одного до ста метрів. У межах України леси покривають до 80 %
території, середня товщина їх 24-25 м, а в окремих місцях і до 40 м.
Леси, складені зернистими алевритами з меншою кількістю
часток глини й тонкозернистого піску. Лес має пористість 40-55 %,
містить значну кількість карбонатів кальцію. Уміст пилуватих часток
(розмір 0,05-0,005 мм) у лесах понад 60 %. Складається переважно із
зерен кварцу, польових шпатів, слюди тощо. Карбонатні сполуки
60

СаСО3 у лесових породах накопичені нерівномірно у вигляді цвілі,
прожилок, білозірки та ін. Лесові породи й лесоподібні суглинки
містять певну кількість гумусу (0,26-1,52 %)
Суглинок – тонкозерниста осадова порода, що складається
на 10-30 % (за масою) із глинистих частинок розміром менше як
0,005 мм та валунних і піщаних частинок.
Лесоподібні суглинки залягають на різних елементах рельєфу,
мають палеве забарвлення. Іноді горизонтально шаруваті.
Супісок – піщано-глиниста осадова гірська порода, що складається на 3-10 % (за масою) із глинистих часток розміром менше
0,005 мм та алевритопіщаних частинок. Ці породи відрізняються
від лесу наявністю шаруватості й прошарків галечників.
Неогенові й палеогенові глини. До неогенових порід відносять
червоно-бурі й строкаті глини, які мають різнобарвні й червонобілувато-зелені плями; балтські глини на Поділлі та в західних
областях, у яких є наявність карбонатної ріні (гальки) сірого
забарвлення з іржавими плямами; тортонські глини сірого кольору з
іржавими плямами (схожі до балтських), але в них менше
карбонатної ріні, поширені в Чернівецькій області; майкопські
палеогенові глини, поширені на Керченському півострові.
Каолінові глини й каолін зустрічаються в межах України на
Поліссі (Житомирська й Рівненська області), в районах Лісостепу й
Степу при близькому від поверхні заляганні кристалічних порід
(граніти й гнейси). Ці гірські породи мають блідо-рожевий або білий
колір і важкий гранулометричний склад. На Поліссі вони майже
безкарбонатні, у районі Донбасу – слабо карбонатні інколи засолені.
Міоценові піски полтавської свити залягають під лесом,
червоно-бурими й строкатими глинами, але в результаті ерозії у
деяких областях виходять на поверхню у ярах і на схилах. Як
ґрунтоутворюючі породи поширені в південно-східному Лісостепу,
на Донбасі, понад річкою Сіверський Донець і в інших місцях. Ці
піски сірі, часто зовсім білі, одноманітні й дрібнозернисті. Зрідка в
них зустрічаються прошарки пісковиків та іржаві вохристі плями.
Продукти вивітрювання вапняків і крейди. Поширені як
продукти вивітрювання черепашникових або щільних твердих порід
вапняків у західних областях України, на півдні, Правобережжі,
Донбасі, багаті карбонатами кальцію з великою домішкою
черепашок та уламків. За гранулометричним складом це переважно
піщано-суглинкові породи.
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У Волинській, Рівненській, Львівській і Харківській областях,
Криму та Донбасі зустрічаються продукти вивітрювання крейди.
Згадані породи залягають безпосередньо на не вивітреній породі.
Вивітрена порода має світле забарвлення (ясно-сіре, біле). Є в ній
багато уламків крейди та опоки (легкі органогенні утворення, які
складені переважно з водного кремнезему, до 97 %). Ґрунти, на таких
породах, зовсім непридатні для багаторічних плодових насаджень.
Мергель. Часто серед піску й особливо глини та лесів Полісся
України зустрічається карбонатна порода – мергель. Це глина, яка
містить до 50 % вапняків. Якщо до складу цієї породи входить
більше полови глини, то її називають глинистим мергелем, якщо
більше вапняків – вапняковим мергелем. Мергель є основною
породою для цементної промисловості. Використовують його для
вапнування кислих ґрунтів Полісся. На Поліссі поширений болотний
мергель, який також придатний для вапнування кислих ґрунтів.
Органогенні гірські породи – осадові гірські породи, що
утворилися з решток рослинних або тваринних організмів або
продуктів їх життєдіяльності. Їх поділяють на морські й
континентальні. Континентальні сучасні відклади утворюються на
низинних місцях у долинах рік та серед боліт у вигляді торфовищ.
Найбільше їх зустрічається на Поліссі та в долинах річок Лісостепу.
1.7. Гранулометричний (механічний) склад ґрунтів
Під гранулометричним складом ґрунту й ґрунтоутворюючих
порід розуміють відносний уміст (%) часток різного розміру. Уміст
часток ґрунту виражають у відсотках маси висушеної при 105º С
Механічним елементом ґрунту є окремий кусочок (осколок)
порід, мінералів, аморфних сполук у ґрунтах, усі елементи яких
знаходяться у хімічному взаємозв'язку. Мінеральні механічні
елементи за масою є переважаючими у всіх типах ґрунтів (крім
торфових), за ними - гумати, вільні органічні кислоти й
напіврозкладені органічні залишки.
Розрізняють первинні механічні частинки ґрунту, які
утворюються у процесі фізичного вивітрювання (дроблення) гірських
порід і мінералів, і вторинні, які утворюються шляхом синтезу
кінцевих продуктів вивітрювання, коагуляції й біологічним шляхом.
Гранулометричний склад ґрунтів є важливою генетичною
ознакою й агрономічною характеристикою ґрунту, де велике значення
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мають не тільки розміри й кількість механічних елементів, але й
форма їх поверхні. Поверхня часток може бути гладкою,
шорсткуватою, кородованою, нерівною й, таким чином, по-різному
впливати на зіткнення і взаємодію з іншими фазовими частинками
ґрунту й корінням рослин.
1.7.1 Класифікація гранулометричних елементів, їх агрономічне
й екологічне значення
Гранулою, або елементарною ґрунтовою частинкою,
називають відособлену мінеральну, органо-мінеральну або органічну
частинку кристалічної або аморфної будови, всі молекули якої
знаходяться у хімічному взаємозв'язку.
Крупні фракції ґрунту (піщані й пилуваті), складаються з первинних елементарних часток, а мілкі (дрібний пил, мул) — із вторинних.
Численними дослідженнями установлено, що частинки ґрунту різного
розміру відрізняються хіміко-мінералогічним складом і фізичними
властивостями. Це покладено в основу класифікації частинок.
У практиці ґрунтознавства широко застосовується класифікація
гранулометричних елементів Н.А. Качинського (табл. 1.4).
Таблиця 1.4. Класифікація гранулометричних елементів ґрунту
Гранулометричні елементи
Камінці породи
Гравій
Пісок крупний
Пісок середній
Пісок дрібний
Пил крупний
Пил середній
Пил дрібний
Грубий мул (глинистий)
Тонкий мул (колоїдний)
Фізичний пісок
Фізична глина

Діаметр, мм
>3
3-1
1-0,5
0,5-0,25
0,25-0,05
0,05-0,01
0,01-0,005
0,005-0,001
0,001-0,0,0005
0,0005-0,0001
>0,01
<0,01

Згідно цієї класифікації, у ґрунтах можуть бути крупні камінцеві
уламки каміння, пісок різного розміру, пилуваті, мулисті й колоїдні
частинки. При виділенні вказаних розмірів фракцій, які названі
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гранулометричними елементами, в основу була покладена швидкість
падіння часток у воді, тобто їх, гідравлічна крупність, яка
визначається за спеціальною формулою Стокса. Крім того,
враховувались хімічні, водні і фізико-хімічні властивості часток.
Усі частинки діаметром більше 1 мм називаються скелетною
частиною ґрунту, менше 1 мм — дрібноземом. Поділ часток на
фізичний пісок (частинки крупніші 0,01 мм) і фізичну глину
(частинки менші 0,01 мм) було введено Н.М. Сибірцевим у 1899 р.
Ці поняття широко застосовуються й сьогодні.
Камінці породи ( 3 мм) й гравій (1-3 мм) представлені у
ґрунтах переважно уламками мінералів і гірських порід. Ці механічні
елементи мають найбільшу водопроникність, але дуже малу
вологоємність. Наявність в орному шарі ґрунтів великої кількості
камінців і гравію викликає значне зношення робочих органів
сільськогосподарських машин і ґрунтообробних знарядь.
Пісок (1-0,05 мм) складаються переважно з первинних
мінералів, у яких переважають уламки кварцу. Покривні піски (10,05 мм) характеризуються великою водопроникністю. Порівняно зі
скелетною частиною ґрунту (частинки крупніші 1 мм) піщана
фракція гранулометричних елементів володіє у 2-5 разів вищою
вологоємністю (5-15 %) й помітною водопідйомною (капілярною)
спроможністю. Але переважання у ґрунтах піску також викликає
велике зношення органів ґрунтообробних знарядь.
Пил (0,05-0,001 мм) складається з великої кількості уламків
кварцу й інших первинних мінералів польових шпатів, слюди й ін. У
зв'язку з цим ґрунти, в яких переважає середній і дрібний пил, мало
структурні, мають погану проникність води й повітря, але володіють
значною водопідйомною спроможністю.
Мул (< 0,001 мм) складається з вторинних (глинистих)
мінералів, кількість яких переважає над первинними мінералами,
особливо у важких ґрунтах. З мулистими частинками пов'язують
великий уміст у ґрунтах кальцію, магнію, фосфору, калію,
мікроелементів, а також гумусових речовин. Мулисті й особливо
колоїдні частинки володіють найбільшою ємністю поглинання
поживних речовин, яка переважає при цьому пилуваті й піщані
частинки у 10-50 раз. Мулиста фракція має мінімальну
водопроникність, але максимальну вологоємність і капілярну
водопідйомну спроможність.
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1.7.2. Класифікація ґрунтів за гранулометричним складом
На основі даних гранулометричного аналізу залежно від
співвідношення піску, пилу й мулу Качинський Н.А. класифікує
ґрунти за гранулометричним складом на різновидності (табл. 1.5).
Класифікація розроблена для трьох видів ґрунтоутворення:
підзолистого, степового і солонцевого. Особливістю приведеної
класифікації є диференційований підхід до виділення класів у різних
типах ґрунтів, що дозволяє на практиці дуже просто враховувати
відношення тільки часток фізичного піску й фізичної глини.
Якщо аналізований зразок містить фізичної глини 50 %, мулу 30
%, пилу 20 %, крупного пилу 25 % й 25 % припадає на усі інші
фракції, то порода буде віднесена до легкої глини. А повна назва
солонцю буде - солонець легкоглинистий крупнопилувато-мулистий.
Якщо при аналізі чорнозему встановлено: уміст фізичної глини
70 %, мулу 45 %, пилу 25 %, пилу крупного - 20 % й піску 10 %.
Отже, переважаюча фракція — мул, потім — пил. Повна назва
ґрунту — чорнозем середньоглинистий пилувато-мулистий і т.д.
Таблиця 1.5. Класифікація ґрунтів за гранулометричним складом
Уміст фізичної глини (частинки <0,01 мм), %
Назва ґрунту
за
Підзолистий тип
Степовий
Солонці і сильно
гранулометричним ґрунтоутворення тип ґрунтосолонцюваті
складом
утворення
ґрунти
Пісок пухкий
0-5
0-5
0-5
Пісок зв'язний
5-10
5-10
5-10
Супісок легкий
10-20
10-20
10-15
Суглинок легкий
20-30
20-30
15-20
Суглинок середній
30-40
30-45
20-30
Суглинок важкий
40-50
45-60
30-40
Глина легка
50-65
60-75
40-50
Глина середня
65-80
75-85
50-65
Глина важка
>80
>85
>65

Якщо ґрунти або ґрунтоутворюючі породи містять камінці то їх
Качинський класифікує за кам’янистістю (табл. 1.6)
На ґрунтах із різним гранулометричним складом можуть суттєво
відрізнятися терміни початку польових робіт, мінятися умови оранки
землі й витрати пального, норми й терміни внесення добрив і
меліорантів, різним буде й розміщення польових культур у сівозміні.
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Таблиця 1.6. Класифікація ґрунтів за кам'янистістю
Уміст часток >3 мм, %
<0,5
0,5-5,0
5-10
>10

Назва ґрунту
Не кам'янисті
Слабо кам'янисті
Середньо кам'янисті
Сильно кам'янисті

Тип кам'янистості
Установлюється за
характером скелетної
частини: валунні,
галечникові, щебенисті

Контрольні питання
1. Які фактори викликають вивітрювання гірських порід і мінералів?
2. Охарактеризуйте основні форми вивітрювання гірських порід. 3.
При якій формі вивітрювання не змінюється хімічний склад
новоутворених порід. 4. Для якої форми вивітрювання характерна
гідратація й вилуговування? Охарактеризуйте ці процеси. 5. Що Ви
розумієте під терміном бокситизація, каолінізація, карбонізація? 6.
При яких процесах хімічного вивітрювання утворюються глини? 7.
Що таке серпентинізація, які мінерали утворюються при цьому
процесі? 8. Що являють собою біоліти? 9. . В чому полягає значення
вивітрювання для ґрунтоутворення? 10. Як поділяються гірські
породи за походженням? Які найважливіші ознаки мають?. 11.
Охарактеризуйте умови утворення осадових гірських порід. 12.
Охарактеризуйте пухкі різновиди осадових порід. 13. Назвіть основні
форми знаходження мінералів у природі. 14. Чим відрізняються
гірські породи від мінералів? 15. Що таке мінерали, яка їх внутрішня
будова? 16. Умови утворення первинних мінералів. 17. Умови
утворення вторинних мінералів, їх роль у процесах ґрунтоутворення.
18. Охарактеризуйте найголовніші глинисті ґрунтоутворюючі
мінерали. 19. Охарактеризуйте головні ґрунтоутворюючі породи, їх
генетичні типи. 20. Дайте визначення делювіальним, пролювіальним,
алювіальним відкладам. 21. Охарактеризуйте льодовикові або
моренні відклади. 22. Де поширені неогенові ґрунтоутворюючі
породи в Україні. 23. Чим леси відрізняються від інших
ґрунтоутворюючих порід. 24. Що називається гранулометричним
складом ґрунту? 25. Як класифікуються механічні елементи ґрунту за
М.А, Качинським? 26. Що Ви розумієте під термінами "механічний
елемент", "фізична глина", "фізичний пісок". 27. Як класифікуються
різні типи ґрунтів за гранулометричним складом? 28. Як
класифікуються ґрунти за кам'янистістю?
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Розділ 2
БІОЛОГІЧНІ ФАКТОРИ УТВОРЕННЯ ҐРУНТОВОГО
ПОКРИВУ
Ґрунтоутворення за своєю природою є біологічним процесом,
тому що у його розвитку беруть участь найрізноманітніші групи
вищих рослин і мікроорганізмів. Зелені рослини синтезують
органічну речовину для ґрунтоутворення, а мікроорганізми
(безхлорофільні) руйнують її. Без вищих рослин, як і без
мікроорганізмів, неможливе утворення ґрунту.
2.1. Роль зелених рослин в утворенні ґрунту
Уся рослинність на земній поверхні підпорядковується закону
широтної зональності й представлена у вигляді рослинних формацій:
1) лишайниково-мохова (тундра, верхові болота); 2) дерев'яниста
(ліси тайги, широколисті ліси, ліси вологих субтропіків або дощові
ліси); 3) перехідна дерев'янисто-трав'яниста (ксерофіти й ліси,
савани); 4) трав'яниста (суходільні й заболочені луки, трав'янисті
прерії, степ помірного поясу, субтропічні чагарникові степи); 5)
пустельна (суббореальна з літнім циклом вегетації, субтропічна з
зимовим циклом вегетації).
Утворені рослинами угруповання, або співтовариства,
називають фітоценозами. Фітоценоз (від грец. φυτόν - рослина й
κοινός - загальний, спільний) - рослинне угруповання - сукупність
рослинних організмів на відносно однорідній ділянці, які
перебувають у взаємодії між собою, з тваринами й навколишнім
середовищем. Середовище фітоценозу динамічне, воно змінюється,
викликаючи переміну у складі й розподілі рослин.
Поруч із фітоценозом існує й агроценоз - створене і регулярно
підтримуване людиною біологічне співтовариство з ціллю отримання сільськогосподарської продукції, яке має малу екологічну
надійність, але високу урожайність (продуктивність) одного або
декількох вибраних видів (сортів, порід) рослин і тварин. Агроценоз формується на природній базі багатьох екологічних компонентів
(енергія сонця, ґрунтова вода, ґрунт, консументи ґрунтової фауни,
редуценти) і відноситься до квазіприродного середовища.
Рослинне співтовариство є частиною біоценозу співтовариства
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живих організмів, в якому взаємодіють рослини, тварини й
мікроорганізми з мінеральним середовищем. На суші щорічно
утворюється 5,3·1019 т деревної лісової біомаси, яка синтезується
зеленими рослинами за рахунок СО2 атмосфери, сонячної енергії,
води й мінеральних сполук із ґрунту. Показники біологічної
продуктивності основних типів рослинності наведено у таблиці 2.1.
Таблиця 2.1. Біологічна продуктивність основних типів рослинності
(за Л.Е. Родіним і Н.І. Базилевич, 1965)

ц/га

Надземна
частина, %

Коріння, %

Приріст, ц/га

Опад, ц/га

Лісова
підстилка,
степова
волоть, ц/га

Біомаса

50
280
1000
3300
4000
250
100
43
666
5000

30
17
78
78
76
32
15
13
94
82

70
83
22
22
24
68
85
87
6
18

10
25
45
85
90
137
42
12
120
325

10
24
35
55
65
137
42
12
115
250

35
835
300
350
150
120
15
13
20

Типи рослинності

Арктичні тундри
Чагарникові тундри
Ялинник північної тайги
Ялинник південної тайги
Діброви
Степи лучні
Степи сухі
Пустелі напівчагарникові
Савани (Гана)
Вічно вологі тропічні ліси

У лісових фітоценозах відбувається глибоке промочування
ґрунтової товщі, у результаті чого із ґрунту вимиваються рослинні
форми органічних і мінеральних сполук (елювіальний процес
ґрунтоутворення). Унаслідок цього верхній елювіальний горизонт
ґрунту збіднюється на поживні речовини й глинисті частки, а глибші
ілювіальні горизонти збагачуються вимитими сполуками. Під
деревною рослинністю проходить так званий підзолистий процес.
Коренева система трав'янистих рослин щороку створює густу
мережу ходів, поділяє ґрунтову масу на грудочки (значно більше за
деревну), а потім, відмираючи розкладається й мінералізується,
збагачуючи ґрунт органічними й зольними речовинами. За сумарною
щорічною біомасою трав'яниста рослинність дещо поступається
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лісовій формації (1010–1011 т), але має свою особливість —
скорочений життєвий цикл (1-3 роки), щорічне відчуження з
відмиранням від 40-60 до 100 % біомаси, багатої азотом та зольними
елементами. У трав'янистих фітоценозах пишні щорічні рослинні
залишки концентруються у верхній частині ґрунтового профілю,
утворюючи перегнійно-акумулятивний горизонт.
Рослинний покрив змінює мікрокліматичні умови, впливає на
водний, тепловий, повітряний режими ґрунту, фізико-хімічні й
біологічні процеси, захищає ґрунти від водної й вітрової ерозії.
Під деревною рослинністю утворились підзолисті, дерновопідзолисті та опідзолені ґрунти; а під трав'яною — чорноземи, лучні
ґрунти. До 85 % біомаси трав'янистих співтовариств складає коріння,
органічні речовини майже цілком повертаються у ґрунти. Тому під
трав'янистими асоціаціями ґрунти більш родючі, ніж під лісами і
сухими степами.
На заболочених місцях добре розвиваються мохові природні
угруповання, створюючи особливі умови для процесів ґрунтоутворення. Вони мало вибагливі до умов живлення, поживні речовини
засвоюють всією поверхнею клітин, нагромаджують багато органічних речовин, прикриваючи поверхню ґрунту й, підтримують у ньому
високу вологість. Вода, яка затримується мохами, створює умови для
розвитку в ґрунті тільки анаеробних бактерій. Це сприяє нагромадженню органічної маси у вигляді торфу й заболоченню ґрунту.
Рослинні рештки. Кількість органічних решток, які щорічно
попадають у ґрунт і на його поверхню, визначається типом
рослинності, її віком і умовами розвитку. У лісі щороку на поверхню
ґрунту опадає листя, хвоя, гілки, насіння й ін. У результаті цього
утворюється лісова підстилка у кількості 4-7 т/га. Під 60-80-річним
сосняком щорічно накопичується до 3,5 т/га повітряно-сухої маси, а
під 80-100-річним із домішкою берези - до 4,6 т/га.
У ялинкових лісах Московської області, за даними А.А. Роде,
було 50-85 т/га лісової підстилки. На болотному ґрунті щорічний
приріст маси складає 2-2,4 т/га. На чорноземах степів за рік
нагромаджується трав'яних решток на поверхні до 7 т/га і кореневої
маси до 25 т/га. У сухих степах на солонцюватих каштанових
ґрунтах кількість щорічної наземної маси досягає 5 т/га і коріння 13
т/га. Значну кількість органічних речовин у профілі ґрунту
залишають і зернові культури агроценозів: озима пшениця - 3,5-5,0
т/га, кукурудза - 3,5-5,5, горох - 3,0-3,5, ярі (овес, ячмінь) - 2,0-2,5
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т/га. Багаторічні бобові трави, як і травосуміші, залишають у ґрунті
6-12 т/га повітряно-сухої маси.
Повна мінералізація органічних решток у ґрунті відбувається
протягом 1,5-2,0 років. Швидкість розкладу їх залежить від
кліматичних умов, типу ґрунту, його гранулометричного складу,
характеру рослинності та сезону. Більш інтенсивно розклад
відбувається у верхніх горизонтах весною й літом; у глибших літом; і найбільш інтенсивно на паровому полі.
2.2. Роль мікроорганізмів у ґрунтоутворенні
У ґрунтах розвиваються різні групи мікроорганізмів (бактерії,
гриби, актиноміцети) і водорості, їх кількість змінюється в широких
межах - від мільйону до мільярда в 1 г ґрунту (табл. 2.2).
Найбільшим вмістом мікроорганізмів характеризуються чорноземи й
сіроземні ґрунти, найменшим — ґрунти тундри й північної тайги.
Маса мікроорганізмів складає від 3 до 7-8 т/га, або біля 1-2 т/га
сухої речовини. Вміст мікрофлори і її активність змінюються в
річному циклі ґрунтоутворення у зв'язку з зміною гідротермічного
режиму й багаторазовими повтореннями їх генерації.
Таблиця 2.2. Кількість мікроорганізмів у різних ґрунтах(за
розрахунком Е.Н. Мішустіна)
Ґрунт

Кількість мікроорганізмів
на 1 г ґрунту на 1 мг азоту ґрунту
Підзоли
300-600
Біля 70
Дерново-підзолисті
600-1000
Біля 200
Дерново-підзолисті окультурені 1000-2000
Біля 250
Чорноземи
2000-2500
Біля 600
Чорноземи, окультурені
2500-3000
Біля 750
Сіроземи
1200-1600
Біля 2000
Сіроземи, окультурені
1800-3000
Біля 2400
Серед мікроорганізмів у ґрунті найбільш поширені бактерії.
Бактерії – одноклітинні організми розміром у декілька мікрометрів
(1 мкм = 0,001 мм). За фізіологією живлення серед бактерій розрізняють автотрофів та гетеротрофів; за типом дихання – на аеробів і
анаеробів. Аеробні мікроорганізми розвиваються при доступі
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молекулярного кисню повітря, анаеробні – без доступу повітря..
Автотрофи – організми, що синтезують усі необхідні для
їхнього життя органічні речовини з неорганічних речовин.
Автотрофні бактерії поглинають вуглець із вуглекислоти; цей
процес ендотермічний, і вимагає затрати додаткової зовнішньої
енергії у вигляді хімічної енергії окислення деяких мінеральних
сполук. Деякі бактерії, що мають у своєму складі речовини типу
хлорофілу, використовують енергію сонця й здійснюють
фотосинтез. Такі бактерії називають фотоавтотрофами.
Прикладом здійснення хемосинтезу є діяльність нітрифікуючих
бактерій. Під нітрифікацією розуміють процес біохімічного окислення аміаку до азотної кислоти з виділенням енергії (Е) за схемою:
2NH3 +2O2 → 2HNO2 + 4H +E; 2HNO2 +O2 → 2HNO3 + E;
СО2 + 4Н + Е → 1/6 С6Н12О6 + Н2О.
Одночасно в клітинах цих бактерій відбувається синтез
органічної речовини завдяки використанню енергії, що виділяється
при реакціях окислення аміаку й азотної кислоти.
Аналогічно під впливом анаеробних процесів деякі окислені
сполуки переходять у закисну форму, тобто відбувається процес
відновлення. Це характерно для сполук заліза Fе2Оз, які переходять
у закисну форму (FeO).
Сульфофікація протікає під впливом сіркобактерій.
Сіркобактерії окислюють сірководень в два етапи. Спочатку
відбувається окислення сірки, яка відособлюється в протоплазмі
кліток. Процес супроводжується виділенням енергії:
2Н2S + O2 → 2H2O + S2 +E.
Потім сірка окислюється до сірчаної кислоти з виділенням
більшої кількості тепла:
S2 + 3O2 + 2H2O → 2H2SO4 + E.
Накопичення сульфатів в результаті діяльності сіркобактерій в
при поверхневій частині ґрунту досягає 200-250 кг на 1 га.
Більш ефективною є діяльність бульбочкових бактерій, що
сприяють накопиченню на корінні бобових культур доступного для
рослин азоту. Так, на полі площею 1 га засіяному конюшиною під
дією цих бактерій може накопичитися в 100 раз більше азоту, ніж
вільно проживаючими фіксаторами цього елементу.
При аеробному процесі рештки рослинних організмів
мінералізуються. При цьому вуглець окислюється до вуглекислоти,
водень до води (Н2О), амоній - до азотистої (HNO2) і азотної кислот
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(HNO3), окис фосфору (Р2Оз) - до фосфорної (Н3РО4), сірка до
сірчаної кислоти (H2SO4). При цьому окислюється кальцій, магній,
калій, натрій та ін. основи. Після аеробних процесів утворюються
кислоти, які вступають у реакції з основами і дають різні солі. У
результаті таких перетворень утворюються розчинні у воді сполуки
азоту та зольні речовини, доступні для живлення рослин.
Гетеротрофні бактерії поглинають вуглець із готових
органічних сполук, розкладаючи складні сполуки на прості. Завдяки
їх діяльності здійснюється грандіозний процес руйнування великої
кількості мертвої органічної речовини, яка щорічно поступає у ґрунт,
а також вивільнюють хімічні елементи, які тісно зв’язані в складі
органічних залишків. Завдяки гетеротрофним бактеріям у ґрунтах
відбувається перетворення органічної речовини, яка не містить азоту
завдяки процесам бродіння, окислення вуглеводів і клітковини.
Завдяки
гетеротрофам
після
тривалих
біохімічних
перетворень азот є доступним для рослин. Перший етап цих
перетворень – амоніфікація – в значній мірі здійснюється
гетеротрофними бактеріями за схемою:
СО(NH2)2 + 2Н2О → (NH4)2CO3,
(NH4)2CO3 → 2NH3 + CO2 + H2O.
Анаеробні мікроорганізми отримують кисень із різних
окислених хімічних сполук. При цьому у ґрунті утворюється ряд
безкисневих сполук, які рослини не можуть використати для
споживання: це водень (Н2), метан (СН2), молекулярний азот (N2),
фосфорний водень (РНз), сірководень (Н2S) та ін. В анаеробних
умовах у ґрунті нагромаджується органічна речовина у вигляді
торфу або інших не мінералізованих органічних речовин. При
розкладі клітковини у анаеробних умовах утворюються такі кислоти,
як масляна, оцтова, а також виділяються гази – метан і водень.
Кількість груп бактерій залежить від типу ґрунту, забезпечення
його органічною речовиною, реакції водного розчину, вологості,
пори року, обробітку ґрунту, внесення добрив, характеру
рослинності, фази їх розвитку. Розмноження бактерій у ґрунтах
відбувається при використанні азоту, при цьому виділяється
вуглекислий газ, який пізніше йде на утворення вугільної кислоти та
руйнування ґрунтових мінералів.
У прикореневій зоні ґрунту кількість бактерій більша, ніж поза
нею. У цій зоні більша їх активність, бо рослини виділяють речовини
необхідні для життєдіяльності бактерій. Ґрунтові бактерії, що
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розвиваються на поверхні й середині коріння, забезпечують рослину
біологічно активними й зольними речовинами, у меншій мірі азотом
(бобові), засвоєним із повітря.
Найбільш активно розвиваються бактерії при нейтральній
реакції, або слабо лужній; кисла реакція ґрунту затримує або й зовсім
припиняє їх життєдіяльність.
Гриби. Велике значення у ґрунтоутворенні й підвищенні
родючості ґрунту мають гриби, їх кількість і видовий склад залежить
від умов життєдіяльності. Уміст грибів у ґрунтах становить десятки
тисяч екземплярів в 1 г ґрунту. Усі гриби у ґрунті є гетеротрофами й
вимагають наявності органічної речовини. Гриби за допомогою свого
ферментативного апарату беруть участь у розкладі жирів, вуглеводів,
лігніну, білків та інших сполук, які є у ґрунтах. При цьому
інтенсивно утворюються органічні кислоти, які збільшують ґрунтову
кислотність і сприяють перетворенню мінералів.
Гриби інтенсивно розкладають свіжу лісову підстилку, особливо
у тайзі та у Лісостепу, де поширена деревна рослинність.
Найбільш поширені роди грибів: Репісіїіпит, Aspergillus
Frichoderma та ін. У класі недосконалих грибів поширені види:
Fusarium. Недосконалі гриби розвиваються на кінцях розгалуженого
коріння деревних порід (сосни, ялини, дуба або ін.), утворюючи
грибницю з гіфів гриба - мікоризу. В такому симбіозі міцелій
виконує функції всмоктуючого апарата кореневої системи,
забезпечує рослини водою й елементами живлення. У свою чергу,
міцелій грибів використовує для живлення вуглеводи й деякі
органічні кислоти, що поступають із листків у коріння рослин.
Актиноміцети аеробні мікроорганізми за формою займають
проміжне місце між бактеріями та грибами. Уміст актиноміцетів у
ґрунтах може досягати млрд. екземплярів в 1 г ґрунту. Актиноміцети
– гетеротрофні, тому для їх розвитку необхідна готова органічна
речовина та доступ вільного кисню у ґрунт. Актиноміцети активно
розкладають органічні речовини й мінералізують перегнійні сполуки
в тому числі й такі стійкі як клітковина й лігнін.
Серед актиноміцетів переважають аероби, тому їх уміст помітно
зменшується у перезволоженому ґрунті.. Деякі актиноміцети
виділяють антибіотик, який пригнічує діяльність бактерій. Кожна
група цих мікроорганізмів синтезує специфічні й тільки їм властиві
речовини (ензими, ферменти). Актиноміцети прискорюють реакції у
ґрунті і є біологічними каталізаторами.
73

Водорості. Характеризуються тим, що за допомогою сонячної
енергії утворюють органічну речовину і нагромаджують її у ґрунті.
Окремі водорості — зелені, синьо-зелені й діатомові добре
розвиваються на твердих гірських породах, особливо у їх тріщинах,
щілинах, де затримується вода.
Кількість водоростей у ґрунті залежить від його вологості й
температури. У сухому ґрунті вони припиняють свій розвиток, а у
вологому розвиваються дуже енергійно. В 1 г вологого ґрунту буває
до 60-100 тис водоростей і більше (табл. 2.3). Вони належать до
автотрофних мікроорганізмів, які синтезують органічні речовини.
Таблиця 2.3. Кількість водоростей у деяких типах ґрунтів (за даними
Е.А. Штина, 1960)
Ґрунти
Підзолисті
Дерново-підзолисті
Чорноземи
Темно-каштанові
Бурі сухо-степові

Чисельність, тис./1 г ґрунту
Синьо-зелені
зелені діатомові усього
0-2
3-25
2-7,5
5-30
2-24
10-128
10-76
12-220
5-50
10-85
8-35
25-120
660-2000
6-35
86-118
800-2100
43
37
15
96

Маса водоростей у різних типах ґрунтів становить (кг/га):
підзолисті – 7-30; торф’яно-болотні – 20-80; дерново-підзолисті – 40300; каштанові – 180-500; такири – 500-600.
Лишайники беруть активну участь у вивітрюванні кристалічних
гірських порід. Характерною ознакою лишайників є симбіоз
(співжиття) грибів із синьо-зеленими водоростями, які синтезують
органічну речовину. У процесі своєї життєдіяльності лишайники
виділяють щавлеву кислоту, яка руйнує мінерали гірських порід. Зі
зруйнованих продуктів вивітрювання гірських порід утворюються
доступні для вищих рослин фосфор, сірка, калій, залізо, магній,
кальцій та інші зольні речовини.
Лишайники найшвидше руйнують ті мінерали, у яких
найменший уміст оксиду кремнію, тобто: слюда (SiO2 - 35 %), рогова
обманка (SiO2 - 40-50 %), польовий шпат (SiO2 до 60 %). Найбільш
стійким проти руйнування лишайником є кварц. Лишайники дуже
енергійно руйнують граніт, із якого утворюється пухка жовтоземлиста маса, у якій поселяються вищі рослини. Отже, після
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біохімічного й механічного руйнування мінералів і порід лишайники
дають початок процесу ґрунтоутворення.
2.3. Роль тваринних організмів у ґрунтоутворенні
Ґрунт є життєвим середовищем для великої кількості хребетних і
безхребетних тваринних організмів, які значно розрізняються за
розмірами, формами життєдіяльності й впливом на ґрунти. Тваринні
організми прискорюють розкладання органічних залишків,
перемішують і спушують ґрунт, сприяють утворенню зоогенної
структури. Вони представлені: нанофауною – простішими
організмами, які живуть у вологому середовищі, мікрофауною –
дрібними комахами (ногохвістки, кліщі, коловоротки), мезофауною
(мокриці, павуки, багатоніжки, дрібні молюски) і макрофауною, яка
включає дощових черв’яків, крабів, змій, гризунів (рис. 2.1, 2.2).

Рис. 2.1. Різні види ґрунтових ногохвісток (за Д.А. Криволуцьким)

Рис. 2.2. Представники ґрунтової мезофауни (за Д.А. Криволуцьким)
а – скорпіон; б – несправжній скорпіон; в – мокриця; г – кивсяк.

Чим менші розміри організмів, тим більше їх у ґрунтах.
Простіших міститься більше мільйона екземплярів в 1 г ґрунту.
Комахи і їх личинки присутні тисячами екземплярів на 1 м2, кліщі 75

десятками тисяч, нематоди - мільйонами. Кількість хребетних у
деяких ґрунтах досягає декілька тисяч на 1 га.
За підрахунками І.В. Якушевського й В.А. Ковди (1967), зоомаса
складає (% від фітомаси): в тундрі - 0,04, тайзі - 0,1, широколистяних
лісах - 0,28, чорноземних степах - 5,8 і пустелях Середньої Азії - біля
4. В цілому для суші зоомаса складає біля 1 % від фітомаси.
За підрахунками Ю.І. Чернова зоомаса ґрунтових безхребетних
складає від 2 до 2000 кг на 1 га площі (табл. 2.4).
Таблиця 2.4. Зоомаса ґрунтових безхребетних у різних ландшафтах
Сира
Сира зоомаса,
Ландшафти
зоомаса,
кг/га
кг/га
Типова тундра
90
Діброви лісостепу
700
Північна тайга
100-150 Напівпустелі
6
Південна тайга
300-400 Глинисті й
2-4
Широколистяні ліси 600-2000 кам'янисті пустелі
У процесі живлення вони руйнують і подрібнюють рослинну
масу й залишки тваринної речовини й переміщують її у нижчі шари
ґрунтового профілю, перемішуючи органічну речовину з
мінеральною частиною. Деякі тварини розпушують ґрунт і
ґрунтоутворюючу породу часто на велику глибину (1-2 і більше
метрів), переносять ґрунт із верхніх шарів у нижні, а деякі з них
перепускають крізь свої шлунки величезну кількість ґрунту, де він
під впливом біохімічних процесів перетворюється, змінюється й
набуває стану кращої родючості. Тварини перетравлюють у своїх
шлунках рослинні рештки, потім видаляють їх з організму,
збагачують ґрунт органічною масою.
За типом харчування ґрунтова фауна ділиться на: фітофагів, які
використовують як їжу тканини живих рослин (нематоди, гризуни),
сапрофагів – харчуються тканинами мертвих рослин (черв’яки,
мурахи, багатоніжки), некрофагів – поїдають трупи тварин (жуки,
личинки мух), хижаків – поїдають живих осіб (кліщі, скорпіони,
простіші) і копрофагів – спеціалізуються на викидах інших тварин
(мікроартроподи, мухи, деякі жуки).
Значними є масштаби механічної роботи ґрунтових тварин.
Нижні перехідні горизонти чорнозему бувають настільки перериті й
перемішані дощовими черв'яками й хребетними, що навіть важко
знайти місце з непорушеним ґрунтом або породою. Об’єм ґрунтової
Ландшафти
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маси, що вертикально переміщується гризунами - сотні метрів
кубічних на 1 га/рік. В деяких ґрунтах дощові черв’яки викидають
щорічно на поверхню до 100 т/га копрогенного матеріалу. Терміти
створюють надземні споруди висотою в декілька метрів і підземну
мережу ходів на глибину в декілька десятків метрів. Розпушування
порід і ґрунту, їх перемішування сприяє хімічному й біологічному
вивітрюванню мінералів і взагалі окисленню хімічних сполук. У
таких ґрунтах значно поліпшується доступ повітря, збільшується
пористість, аерація й фільтрація води.
Черв'яки. Черв'яки відіграють велику й корисну роль у процесах
ґрунтоутворення. Найбільш поширені у ґрунтах дощові черв'яки та
нематоди. На площі 1 га може бути до 1-3 млн. черв'яків, а їх маса
складає до 90 % усієї зоомаси у ґрунтах лісів (рис. 2.3).
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Рис. 2.3. Розподіл маси ґрунтових тваринних організмів у різних
ландшафтах (m, кг/га) та інтенсивність життєвих процесів(О2, мм3/г/м2)
за Ю.І. Черновим, 1975: а - тундра; б – тайга; в – діброви; г – лучні степи;
д – типові степи; е - напівпустелі

Живляться черв'яки корінням рослин. У результаті дії
секреторних речовин і вуглекислого кальцію, який виділяється
стінками шлунку, утворюються міцні грудочки (агрегати). Викинуті
зі шлунка черв'яка залишки у вигляді екскрементів називають
копролітами. Ці залишки, збагачені органічною речовиною й
кристаликами кальциту, їх кількість за даними Н.А. Дімо, на
поливних окультурених ґрунтах досягає 122 т/га у рік. Мілкі черв'яки
проникають на глибину 0,3-0,8 м, крупні (довжина до 45 см)
прокладають ходи на значно більшу глибину - до 6 м.
77

Комахи. Приймають участь у ґрунтоутворенні. Комахи
(наприклад, личинка мурашки Scaria), змінюють фізичні властивості
ґрунту, розпушують його верхні горизонти, створюють більшу
пористість, переміщують масу, сприяють вищій фільтрації й більш
швидкому проникненню вод у глибші горизонти. Крім того, деякі з
личинок дощових комах пропускають через свій шлунок рослинні
рештки. Після цього ці рештки перетворюються на однорідну масу і в
подальшому є поживним матеріалом для бактерій і грибів, які у свою
чергу органічну речовину мінералізують з утворенням гумусових
кислот.
Хребетні. Хребетні тварини, поширені у ґрунтах степових
районів, де велика роль у ґрунтоутворенні належить землерийним
гризунам: бабакам, ховрашкам, сліпцям, кротам, тушканчикам,
мишам і ін. Вони риють нірки або кротовини, діаметр яких досягає 210 і більше см. У лесових ґрунтах і породах ці нірки знаходяться на
глибині 2-4 м інколи й більше. У кротовинах маса ґрунту завжди
пухкіша, багатша на поживні речовини, більш пориста. Коріння
рослин переважно поширюється по цих ходах.
Відносно крупні представники ґрунтових хребетних (змії,
ящірки, гризуни й ін.) складають менше 1 % сумарної зоомаси в силу
малої чисельності. Основна зоомаса визначається безхребетними:
членистоногими, нематодами, дощовими черв'яками й ін.
Найбільша маса ґрунтових безхребетних припадає на добре
зволожені широколистяні ліси помірного клімату. У північних
степах зоомаса в 4 рази менша, ніж у дібровах. В той же час
інтенсивність життєвих процесів, які вимірюються спожитим
киснем, досягає максимуму у північних лучних степах (рис. 2.1).
Контрольні питання
1 Назвіть головні фактори ґрунтоутворення. 2. Умови утворення кожного
ґрунту. 3. Охарактеризуйте основні рослинні формації, їх роль у
ґрунтоутворенні. 4. Що таке фітоценоз? 5. Що таке агроценоз? 6. Яка
біологічна продуктивність основних типів рослинності? 7. Чому
біологічному фактору ґрунтоутворення відводиться провідна роль? 8. Яка
роль мікроорганізмів в утворенні ґрунту? 9. Який хімічний склад
органічних решток рослинного походження? 10. Охарактеризуйте роль
анаеробних і аеробних мікроорганізмів у ґрунтоутворенні. 11. Яка роль
тваринних організмів у ґрунтоутворенні?
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Розділ 3
РОЛЬ КЛІМАТУ В УТВОРЕННІ ҐРУНТУ
Клімат є одним з факторів ґрунтоутворення й географічного
поширення ґрунтів. Клімат (від грец. κλίμαιος нахил) - багаторічний
режим погоди, властивий для даної місцевості, який характеризується середніми показниками метеорологічних елементів
(температури повітря, опадів, вологості повітря, температури
на поверхні ґрунту й різних його глибинах і ін.) та їх, крайніми
показниками, які характеризують амплітуду коливань протягом
доби, декади, сезону, року, століття. Основними кліматичними
факторами, які впливають на процеси ґрунтоутворення, є
надходження сонячної радіації, процеси циркуляції атмосфери,
опади, вітер. З цими факторами пов’язане забезпечення ґрунту
теплом і в значній мірі вологою.
Серед географічних факторів, що формують клімат є географічна широта, висота над рівнем моря, розподіл суходолу та моря,
орографія, льодовий та сніговий покрив, які визначають закономірність географії ґрунтів – горизонтальну й вертикальну зональність.
Дія тепла й атмосферних опадів на ґрунтоутворення
взаємопов’язана й полягає: 1) клімат — важливий фактор розвитку
біологічних і біохімічних процесів. Температурні умови й зволоження обумовлюють тип рослинності, темпи створення й руйнування
органічної речовини, склад і інтенсивність діяльності ґрунтової
мікрофлори й фауни; 2) атмосферний клімат, переломлюючись через
властивості й склад ґрунту, впливає на водно-повітряний,
температурний і окислювально-відновлювальний режими ґрунту; 3)
із кліматичними умовами тісно пов'язані процеси перетворення
мінеральних сполук у ґрунтах (напрямок і темп вивітрювання,
акумуляція продуктів ґрунтоутворення й ін.); 4) клімат має великий
вплив на процеси вітрової й водної ерозії ґрунтів.
3.1. Значення сонячної радіації в ґрунтоутворенні
Сонячна радіація є основним джерелом енергії майже всіх
природних процесів і явищ, що відбуваються на земній поверхні у
ґрунтовому покриві, в атмосфері, гідросфері й верхніх шарах
літосфери, а також одним з головних кліматоутворюючих факторів.
Радіаційний режим визначається тривалістю сонячного сяйва й
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залежить від світлої частини доби, хмарності й збільшується з
півночі на південь. Широтний розподіл сонячного сяйва порушується
внаслідок хмарного покриву, зумовленого циркуляцією атмосфери.
У гірських районах на відкритій території тривалість сонячного
сяйва з висотою збільшується. У вузьких долинах, на захищених
схилах гір вона різко зменшується.
Сонячна радіація зумовлює нерівномірне прогрівання земної
поверхні, що призводить до переміщення повітряних мас –
циркуляції атмосфери, яка забезпечує перерозподіл на території
тепла та вологи.
Притік тепла від Сонця й акумуляція його ґрунтом залежать від
географічного положення території, властивостей поверхні й верхніх
горизонтів ґрунту та пори року (рис. 3.1).
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Рис. 3.1. Річний розподіл надходження сонячної радіації у
залежності від широти місцевості
Завдяки притоку сонячної радіації середньорічна температура,
величина радіаційного балансу та сума активних температур за рік
збільшуються від полярних областей до тропічних (табл. 3.1). Високі
середньорічні температури (+32; +35º С) характерні для тропіків,
найнижчі (-30; -35º С) – для полярних областей. Різниця
середньорічних температур на Землі досягає 60-70º С.
Надходження тепла в ґрунти й виділення його в атмосферу –
явища динамічні й визначаються добовими й сезонними змінами в
надходженні сонячної радіації й залежать від властивостей самого
ґрунту. Температура повітря впливає на швидкість хімічних реакцій.
Згідно з правилом Вант-Гоффа, при підвищенні температури на 10º С
швидкість хімічних реакцій зростає у 2-3 рази. Тому у областях з
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високою середньорічною температурою геохімічні процеси
відбуваються значно швидше, ніж у областях з холодним кліматом.
Таблиця 3.1. Характеристика планетарних термічних поясів
Середньорічн Радіаційний Сума активних
Пояс
а температура
баланс,
температур º С,
повітря º С
кДж/см2·рік
за рік
Полярний
-23-15
21-42
400-500
Бореальний
-4+4
42-84
2400
Суббореальний
+10
84-210
4000
Субтропічний
+15
210-252
6000-8000
Тропічний
+24
252-293
8000-9000
Субекваторіальний
+26
293-335
9000-10000
Екваторіальний
+32
335-419
9500-10500
Тепловий режим поруч із водним визначає динаміку ґрунтоутворювальних процесів: хімічних, фізико-хімічних, біохімічних і біологічних і впливає на розчинність і осадження різних сполук у ґрунтах,
життєдіяльність мікроорганізмів і ґрунтової фауни. Від теплового
режиму ґрунту залежить ріст і розвиток рослин, формування продуктивності сільськогосподарських культур в агроценозах: проростання
насіння, розвиток кореневої системи, швидкість проходження
окремих стадій, інтенсивність фотосинтезу.
Сонячна енергія увібрана ґрунтом, витрачається на такі процеси
як нагрівання, випаровування, транспірація, фотосинтез, синтез
гумусу. Випаровування зумовлює підвищення концентрації
ґрунтового розчину і випадання солей в осад, що призводить до
засолення ґрунтів, утворення вторинних мінералів.
3.2. Вплив клімату на стан зволоження ґрунтів
Наявність води є однією з основних умов протікання хімічних,
фізико-хімічних і біологічних процесів у ґрунті. Для великої
кількості ґрунтів основним джерелом вологи є атмосферні опади.
Атмосферні опади випаровуються, споживаються рослинами,
стікають у вигляді поверхневого стоку, просочуються вглибину
ґрунтів, поповнюють ґрунтові й підземні води й мають суттєве
значення для ґрунтоутворення.
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За умовами зволоження опадами при дослідженнях ґрунтів
розрізняють 6 головних груп клімату:
група клімату
коефіцієнт зволоження за
Висоцьким-Івановим
дуже вологий
Більше 1,33
вологий
1,33-1,00
напіввологий
1,00-0,55
напівсухий
0,55-0,33
сухий
0,33-0,12
дуже сухий
Менше 0,12
Критерієм такого розподілу груп клімату є відношення кількості
опадів до випаровування, що має назву коефіцієнта зволоження.
Вперше його встановив Висоцький, а пізніше застосував у
класифікації клімату земної кулі Іванов.
Кількість опадів за рік не дає повного уявлення про атмосферне
зволоження
ґрунту.
Тут
важливим
фактором
виступає
випаровування. Так на півночі України річна кількість опадів
перевищує випаровування й ґрунтовий покрив добре зволожується й
промивається. На півдні держави опадів значно менше ніж
випаровування, що створює дефіцит вологи для розвитку рослин і
відображається на гальмуванні ґрунтоутворювального процесу. Крім
того, часто опади випадають нерівномірно протягом року. Весною їх
на території України достатньо, а влітку часто спостерігаємо в степу
посухи. Так, середні багаторічні весняні запаси продуктивної вологи
(мм), за даними С.А. Вериго, у метровому шарі ґрунту становлять:
Тундра й північна тайга
>200
Середня й південна тайга
150-200
Лісостеп
100-150
Степ
50-100
Напівпустеля
<50
Зволоження ґрунтів залежить також від інтенсивності опадів, що
позначається на глибині їх промочування. Наприклад, при зливових
дощах значна кількість опадів не встигає проникнути у ґрунт і стікає
у вигляді поверхневого стоку й розмиває ґрунтовий покрив. Частина
опадів має незначну кількість (5 мм на добу й менше) і суттєвого
значення для водоспоживання рослин не має. Усі ці явища
впливають на численні особливості біологічних і ґрунтових процесів
та обумовлюють розвиток водної й вітрової ерозії ґрунтів.
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Велике значення має градація клімату за умовами зими, що
виражається в ступені його континентальності. Найбільш різко
континентальність проявляється в полярній, бореальній і
суббореальній групах клімату. Групи клімату обумовлюють
термічний режим нижніх горизонтів ґрунтів в залежності від
товщини снігового покриву й глибини зимового промерзання ґрунту.
Сніговий покрив охороняє ґрунт від охолодження, створює певний
запас вологи й сприяє кращому проникненню води. За цим
показником виділенні в класифікації фаціальні підтипи ґрунтів.
3.3. Надходження з атмосфери в ґрунтовий покрив
солей і речовин
З атмосферними опадами на поверхню ґрунту поступає величейна кількість водорозчинних солей. Так, середньоарифметичний
хімічний склад атмосферних опадів на території України такий:
HCO3 – 6,08 мг/дм3, SO4 – 7,11, Cl – 0,51, NO3 – 1,62, Ca – 1,73, Mg –
0,7, Na – 1,47, K – 1,04, NH4 – 0,77, загальна мінералізація близько 20
мг/дм3, з кислотною реакцію середовища (рН = 6,3).
Територіально найвища мінералізацію опадів на півдні Донецької та Луганської областей більше 30 мг/дм3, в межах 25-30 – вздовж
узбережжя Чорного та Азовського морів і Кримського півострова (за
винятком південного берега АР Крим), а найнижча – на півночі
Одеської та заході Кіровоградської областей менше 12,5 мг/дм3, в
районі м. Любашівка – менше 10 мг/дм3. Виходячи з цього, річне
надходження солей з атмосферними опадами становить в: Виноградові – 240 кг/га, Ужгороді – 180 кг/га, Луганську й Маріуполі – 150,
Львові – 129, Харкові – 121, Києві – 114, Одесі – 112,5, Дніпропетровську – 105, Житомирі – 93,2, Вінниці – 88,2, Сімферополі – 81,6,
Любашівці – 53 кг/га. З атмосферними опадами у ґрунти України
привноситься до 85,3 кг/га сульфатних солей, до 73 - гідрокарбонатних, до 19,5 - нітратного азоту, до 19 - кальцію, до 17,6 натрію, до 9,2 - азоту аміаку, до 6,3 кг/га хлору й ін. речовин.
Атмосферні опади накопичують і повертають на поверхню землі
значну кількість атмосферного пилу різного хімічного складу. Так,
уміст твердого матеріалу у сніжній масі коливається в межах 4,7-24,5
г/кг. В цій твердій фазі атмосферних опадів містяться важкі метали,
радіоактивні елементи, сажа й інші забруднюючі речовини. Хімічні
елементи, що потрапляють на поверхню ґрунту, поглинаються
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рослинами й втягуються у біологічний кругообіг, виносяться із
поверхневим і підземним стоком, частково знову захоплюються
вітром і переносяться в атмосферу й на інші території.
Отже, клімат має прямий вплив на ґрунтоутворення, що
позначається на його зволоженні опадами, глибині промочування,
його нагріванні й охолодженні й т.д. і непрямий через вплив клімату
на рослинний і тваринний світ.
3.4. Винесення атмосферними опадами з ґрунту солей і речовин
Фільтруючись під дією гравітації в ґрунти й гірські породи,
атмосферні опади збагачуються розчинними солями (у тому числі
органічного походження), утягуються у біологічний кругообіг,
частково виносяться за межі ґрунту з річковим і глибинним стоком.
Маса розчинених речовин, що виносяться світовим річковим стоком,
майже на порядок менше стоку зважених наносів і визначається в
2,5—5,5 млрд. т. Згідно І. Львовичу, середній глобальний модуль
іонного стоку дорівнює 20,7 т/км2, що відповідає шару хімічної
денудації 0,008 мм. В аридних ландшафтах річкові води сильно
мінералізовані, але в силу слабкого розвитку річкового стоку винос
іонів невеликий. У гумідних ландшафтах, навпаки, річкові води
рясні, але слабко мінералізовані. Тому зональні розходження іонного
стоку відносно невеликі. Для тундри, тайги й пустелі близькі
значення модуля іонного стоку (МІ як правило, не вище 10—15
т/км2-рік). У зонах широколистяних лісів і лісостепу МІ досягає 20-30
т/км2-рік, а в зоні екваторіальних лісів він близький до 35 т/км2-рік.
Більш істотні азональні контрасти, зв'язані з поширенням
карбонатних і гіпсоносних, а також вулканічних порід. У таких
умовах навіть у тайзі МІ може складати 50—80 т/км2-рік, а шар
хімічної денудації досягає 0,03—0,05 мм. Найбільш інтенсивній
хімічній денудації піддаються гірські карстові ландшафти, де річний
винос розчинних солей досягає 100—200 т/км2 і більше, а шар
денудації — понад 0,05 мм (на Динарському нагір'ї — близько 0,1
мм, у карстових ландшафтах Великого Кавказу — до 0,2—0,3 мм).
Контрольні питання
1. Яке значення сонячної радіації в ґрунтоутворенні?. 2. Як впливає
газообмін між ґрунтом і атмосферою на ґрунтоутворення? 3. Як впливає
клімат на зволоження та промочування ґрунтів? 4. Які хімічні речовини
повертаються на поверхню ґрунтового покриву з атмосферними опадами?
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Розділ 4
РЕЛЬЄФ – ФАКТОР ПЕРЕРОЗПОДІЛУ ТЕПЛА, ВОЛОГИ,
СОЛЕЙ І ТВЕРДИХ РЕЧОВИН ПРИ ҐРУНТОУТВОРЕННІ
Значення рельєфу як чинника ґрунтоутворення досить велике й
специфічне. Рельєф (франц, relief, від лат, relevo — піднімаю) —
сукупність різноманітних за формою, розмірами, віком і
походженням нерівностей земної поверхні, що утворюються
внаслідок ендогенних і екзогенних процесів. Він виступає як
головний чинник перерозподілу сонячної радіації й опадів. Залежно
від експозиції й крутизни схилів, впливає на водний, тепловий,
поживний і сольовий режими ґрунту, визначає структуру ґрунтового
покриву і є основою картографування ґрунтів.
Розрізняють наступні групи форм рельєфу: планетарні (материки), мегарельєф (гірські системи, западини морів), макрорельєф,
мезорельєф, мікрорельєф і нанорельєф. Характеристика типів рельєфу заснована на вивченні його генезису (тектонічні, суфозійні, льодовиково-акумулятивні, льодовиково-ерозійні, еолові форми і т. д.).
4.1. Значення форм мега- та макрорельєфу
Мегарельєф (від грец. μέγας - великий та рельєф) - найбільші
форми рельєфу земної поверхні (материкові виступи, великі океанічні западини). Материки, континенти - великі ділянки земної кори,
більша частина яких підноситься над рівнем Світового океану у
вигляді суходолу. Материки, оточені смугою материкової обмілини
(шельфом). На земній кулі налічують шість материків: Євразія,
Африка, Північна Америка, Південна Америка, Австралія та
Антарктида.
Вплив форм мегарельєфу проявляється в регулюванні розподілу атмосферної вологи, яка переноситься повітряними масами, і в
зміні гідротермічних умов у залежності від абсолютної висоти.
На просторах рівнин і широких плато відбувається поступова
зміна кількості атмосферних опадів в міру розповсюдження
принесених повітряних мас. Це створює необхідні умови для
поступової зміни типів рослинності й утворення біокліматичних зон
і підзон. Зональне розміщення цих найважливіших факторів ґрунтоутворення зумовлює формування ґрунтових зон і підзон. Прояву
горизонтальної зональності ґрунтів сприяє однотипність ґрунтоутво85

рюючих порід. Не випадково ґрунтові зони субширотного простягання, як і саме явище зональності ґрунтів, були відкриті на
величезній Російській рівнині, яка протягується з півночі на південь
на тисячі кілометрів і покрита супіщано-суглинковими континенттальними відкладами плейстоцену. Закономірні зміни ґрунтових зон
мають місце на рівнинній території Африки, Північної Америки.
Гірські системи вносять суттєві зміни в розподіл атмосферних
опадів і, отже, типів рослинності й ґрунтів. Яскравим прикладом є
Північна Америка, де гірські системи на західному й східному
узбережжі цього материка сприяють зміні простягання горизонтальних ґрунтових зон з широтного на субмеридіональне.
Значна довжина Азії в широтному напрямку з заходу на схід,
монолітність суші, яскраво виражений мусонний клімат на сході
Китаю викликають зменшення ступеня зволоження східної й
південно-східної частини континенту зі сходу на захід. Це
призводить до зміни широтного напрямку чорноземної й каштанової
ґрунтових зон які тягнуться від Дунаю до Забайкалля на сході Китаю
- на меридіональний напрямок.
Макрорельєф (від грец. μακρός - великий, довгий та рельєф)
сукупність великих форм рельєфу, які визначають загальний
характер будови континенту, країни, великих ділянок суходолу або
морського дна. До них належать гірські хребти, міжгірні западини,
плато, нагір'я. Виникнення макрорельєфу зв'язано із тектонічними
процесами у земній корі.
Вплив форм макрорельєфу на зміну градієнта тепла й вологи
залежно від висоти місцевих форм виявив І.В. Тюрін (1949), при
вивченні ґрунтів Правобережної України. Вчений довів, що масив
сірих лісових ґрунтів приурочений до підвищеної й розчленованої
частини Волино-Подільського плато. Саме ця частина є більш
вологою, тут ґрунтові води залягають глибше й територія завдяки
промиванню вилуговується від солей. На периферії плато на більш
пониженій території з півдня, сходу й півночі поширені чорноземні
ґрунти. Тут землі більш зволожені, ґрунтові води залягають ближче
до поверхні й перешкоджають промиванню, а при випаровуванні
сприяють підтягуванню солей у верхню частину профілю.
В горах виникає вертикальна зональність клімату, рослинності й
ґрунтів унаслідок пониження температури повітря з висотою й зміни
вологості. Для повітряних мас, насичених парами води, важко
переборними перепонами є високі гори, тому в їх тіні з протилеж86

ного боку виникають посушливі області, а схили різної крутизни
отримують неоднакову кількість атмосферних опадів. Так, біля
підніжжя західного схилу Кавказу, який затримує вологі повітряні
маси, що надходять із заходу, опадів випадає до 2-3 тис. мм в рік, а
біля підніжжя східного схилу – лише біля 300 мм. Виключно
контрастний розподіл опадів на схилах Кіліманджаро. Схили
південної й східної експозиції завдяки затриманню атмосферної
вологи, яка приноситься з Індійського океану, отримують 1-2 тис мм
у рік й покриті густими тропічними лісами. Нижня частина схилів
північної й західної експозиції отримує в декілька раз менше
атмосферних опадів і має покрив сухих лісів і чагарників.
Повітряні маси, які наближуються до гір, повільно піднімаються
й поступово охолоджуються, що сприяє випаданню опадів. Перевалившись через гори, ті ж повітряні маси, опускаються, нагріваються
й стають сухими.
Крім перерозподілу сонячного тепла й атмосферних опадів у
гірських районах на ґрунтоутворення впливає абсолютна висота
місцевості. Зі зміною висоти місцевості змінюються: температура,
вологість повітря, кількість опадів, атмосферний тиск, інсоляція. З
підвищенням висоти розріджується атмосфера, у повітрі знижується
уміст пару й пилуватих часток, збільшується сонячна радіація,
надходження ультрафіолетових променів і випромінювання тепла.
Це призводить до закономірної зміни рослинних угруповань і
ґрунтових зон, які утворюють вертикальні ґрунтові структури.

4.2. Значення форм мезо- і мікрорельєфу
Мезорельєф (від грец. μέσος - середній, проміжний і рельєф) форми рельєфу, проміжні за розміром між макрорельєфом і
мікрорельєфом (річкові долини, ущелини, улоговини, пагорби, тераси, їх елементи, схили різної крутизни). Виникли в результаті геологічних процесів денудації, нашарування континентальних відкладів.
Ґрунти мезорельєфу (наприклад, придолинні вододільні простори, тераси й заплави рік, схили гір й ін.) є ще більш диференційованими за режимом зволоження ніж описані вище. Наслідком
топогенного перерозподілу вологи є специфічний баланс хімічних
речовин у ґрунтах на різних елементах рельєфу. На відносно
підвищених ділянках поверхні притік речовин може відбуватися
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лише з атмосфери. Такі ґрунти називають автономними, продукти
ґрунтоутворення в них залишаються на місці, або виносяться в нижчі
частини ґрунтового покриву. На більш низьких степенях рельєфу й
особливо у замкнутих депресіях поруч з надходженням речовин з
атмосфери ґрунти отримують додаткові речовини за рахунок
бокового притоку. Такі ґрунти називають гетерономними, або
геохімічно підлеглими.
Транспортування речовин із автономних ґрунтів в геохімічні
підлеглі може відбуватись у формі водних розчинів, твердих
зважених часток, соліфлюкційних мас і ін. Соліфлюкція (від лат.
Solum - ґрунт і fluctio - витікання) - повільне в'язко пластичне
переміщення перезволожених ґрунтів на схилах. Розвивається
внаслідок промерзання й відтавання ґрунтів та під дією сили тяжіння
в областях багаторічної мерзлоти й льодовиків (рис. 4.1).
Бокове переміщення речовин із водним розчином відбувається
поверхнею ґрунту, в середині ґрунтової товщі – на межі шарів з
різною водопроникністю, а при наскрізному промочуванні ґрунту – з
підземними й ґрунтовими водами.

Рис. 4.1. Форми макро- мезо- й мікрорельєфу в областях
розвитку соліфлюкції (за С.Г. Бочу)
1- нагірні тераси; 2 - соліфлюкційні (натічні) тераси; 3 - курум, який
переходить у штатній частині схилу у кам'яний потік; 4 - ковзання каміння
по перезволоженому ґрунті; 5 - земляні річки і кам'яні смуги; 6 - кам'яні
кільця; багатокутники й мережі; 7 - полігональні ґрунти. Пунктиром
показана межа мерзлоти.

Перерозподіл вод у формах рельєфу зумовлює перерозподіл
солей і твердих часток. Оскільки солі мають різну розчинність, то в
посушливих районах на вододільних просторах і верхніх частинах
схилів відбувається акумуляція вуглекислих солей кальцію, натрію і
їх сульфатів. У цих умовах формуються гіпсові акумуляції. На
низьких рівнях накопичуються хлориди натрію, кальцію й магнію.
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На найбільш низьких відмітках поверхні в особливо посушливих
умовах появляються акумуляції калійної й натрієвої селітри.
Закономірна зміна сольових акумуляцій за формами рельєфу
зумовлена різною міграційною активністю у ландшафтах карбонатів,
сульфатів, хлоридів, нітратів. Б.Б. Полинов показав, що загальна
мінералізація й хлоридність ґрунтів і ґрунтових розчинів зростають з
наближенням до нижньої частини схилу і його підніжжя й найбільш
високими є у внутрішніх і безстічних впадинах (рис. 4.2).

Рис. 4.2. Схема диференціації та ареал акумуляції сполук у
ґрунтах у безстічній (А) та дренованій (Б)частині континенту
У сучасній географічній науці розроблено вчення про взаємозв’язок між окремим ландшафтом і ґрунтом, засноване в значній мірі
на аналізі їх положення в рельєфі. Основоположник цього вчення
Б.Б. Полинов сформулював уявлення про елементарний ландшафт
(1953), за який прийнято певний одновіковий елемент рельєфу,
складений однією й тією ж материнською породою і покритий в
кожний окремий момент свого існування певним типом рослинності.
Однакові умови створюють єдиний напрямок ґрунтоутворення на
всьому просторі даного елементарного ландшафту. Усі різноманітні
елементарні ландшафти й приурочені до них ґрунти діляться за
умовами міграції на три основні групи: елювіальні, супераквальні й
субаквальні (рис. 4.3).
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Рис. 4.3. Схема елементарних ландшафтів (за Б.Б Полиновим)
Елювіальні ландшафти й властиві їм ґрунти формуються на
підвищених елементах рельєфу при глибокому заляганні рівня
ґрунтових вод, що не впливають на ґрунти й рослинність. У цих
умовах ґрунти розвиваються за рахунок двох протилежно направлених процесів: 1) вертикального (радіального) вимивання речовин із
атмосферними опадами із верхньої частини ґрунту в нижню й
формування на певній глибині різних акумуляцій; 2) повернення й
накопичення органічних і мінеральних речовин в при поверхневій
частині ґрунту за рахунок хімічних елементів, які містяться в
рослинному опаді й атмосферних випаданнях (опади, пил).
Супераквальні (надводні) ландшафти й властиві їм ґрунти
формуються на понижених елементах рельєфу, де ґрунтові води
залягають близько до поверхні і впливають на ґрунти й рослинність
(низькі тераси й заплави річок і озер, низинні морські узбережжя,
безстічні впадини). У ґрунтах супераквальних ландшафтів є додатковий притік хімічних елементів з боковим стоком і ґрунтовими
водами. Тут можуть накопичуватися в значних кількостях продукти
ґрунтоутворення, винесені з ґрунтів елювіальних ландшафтів і
виникають явища абсолютної гідрогенної акумуляції.
Субаквальні ландшафти – місцеві водойми із властивою їм
водною рослинністю й донними ґрунтами. Привнесення ззовні
речовин із твердим і рідким стоком у цих ґрунтах є основним
процесом. У ці ґрунти попадають тверді органічні й мінеральні
частинки, змиті з суходолу, а також залишки водних рослин і тварин.
Крім названих основних елементарних ландшафтів (і належних
їм ґрунтів) існують транзитні ландшафти схилів, ґрунти яких
можуть поєднувати в собі ознаки елювіальності й геохімічної
підлеглості (рис. 4.3).
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Ґрунти елювіальних, супераквальних і субаквальних ландшафтів
певної місцевості, поєднані між собою в геохімічному плані за
рахунок міграції хімічних сполук, отримали назву грунтовогеохімічних спряжень (рис. 4.4).

Рис. 4.4. Схема геохімічного спряження (за В.В. Добровольським, 2001):
А – умови мезорельєфу: 1 – поверхневий стік; 2 – внутрішній ґрунтовий
стік; 3 – ґрунтовий стік; Б – умови мікрорельєфу: 1 – поверхневий стік; 4 –
рух ґрунтової вологи (пунктирна лінія – піднімання води капілярами)

Процеси перерозподілу речовини між ґрунтами різних елементів
рельєфу при певних умовах здобувають форму значних денудаційноакумулятивних явищ. З поверхні одних ґрунтів під дією води й вітру
маси речовини зносяться, а на поверхні інших ґрунтів відкладаються
(рис. 4.5). Викликана особливостями будови рельєфу денудація може
досягати таких розмірів, що верхня частина ґрунту буде постійно
розмиватися (або розвіватися), а ґрунтоутворення буде охоплювати
все нові й нові шари материнської породи. З точки зору родючості
ґрунтів цей процес має різко негативне значення, оскільки при
сильній ерозії ґрунт втрачає найбільш важливі для зростання рослин
компоненти й гумус.

Рис. 4.5. Зміна товщини ґрунтового профілю і ґрунтоутво-рюючих
відкладів за елементами мікро- і мезорельєфу в умовах Північного
Казахстану (за В.В. Добровольським, 2001)
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Мікрорельєф (від грец. μικρός - малий і рельєф) ~ невеликі
нерівності земної поверхні з коливанням відносних висот у межах
від декількох сантиметрів до 2-4 метрів (горбки, блюдця степові,
рівчаки) й площею від декількох квадратних метрів до 300-500 м2.
Елементи мезо- і мікрорельєфу й особливо схили різної крутизни
перш за все перерозподіляють вологу, притік хімічних елементів,
опадів на земній поверхні й регулюють відношення вод, які стікають
із поверхні, просочуються у ґрунти, накопичуються в пониженнях.
Поверхні різного нахилу й експозиції отримують неоднакову
кількість сонячної радіації, що відбивається на умовах
температурного й водного режимів. Північні схили у всі пори року
на усій території Північної півкулі дістають менше тепла, ніж
південні й є холоднішими (рис. 4.6).

Рис. 4.6. Розподіл сонячної радіації на різних схилах (1,00:2,25:5,76)
(за М.М. Шкваруком, М.І. Делеменчуком, 1969)
Різниця температури ґрунту влітку між північними й південними схилами при одній і тій же крутизні може досягати 5-8º С.
Особливості теплового режиму на схилах різних експозицій
неоднаково впливають на їх водний режим і характер рослинності.
Різниця у зволоженні викликає зміни поживного, окислювальновідновлювального й сольового режимів.
Усе це веде до поселення й розвитку різної рослинності, до
суттєвих відмінностей у синтезі й розкладі органічної речовини,
перетворенні ґрунтових мінералів і в кінцевому результаті до
утворення різних ґрунтів у різних умовах рельєфу. У зв’язку з цим на
південних схилах, як правило, розвивається землеробство, а північні
схили залишаються неосвоєними.
Найбільш загальне значення має закономірність розподілу
ґрунтів у елементах мезо- і мікрорельєфу, що одержала назву закону
аналогічних топографічних рядів ґрунтів (С. А. Захаров). Сутність
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закону полягає в тім, що розподіл ґрунтів за елементами рельєфу у
всіх зонах має аналогічний характер: на піднесених елементах
залягають ґрунти генетично самостійні (автоморфні), яким властива
акумуляція малорухомих продуктів ґрунтоутворення; у знижених
елементах рельєфу (шлейфи схилів, днища низин і западин) розташовані генетично підлеглі ґрунти (напівгідроморфні або гідроморфні) з
акумуляцією рухомих продуктів ґрунтоутворення у своєму профілі;
на схилах залягають перехідні ґрунти, у яких у міру наближення до
негативних форм рельєфу зростає акумуляція рухомих речовин.
Розподіл ґрунтів на конкретній території відповідно до закону
аналогічних топографічних рядів часто ускладнюється зміною порід
і інших місцевих умов.
В даний час виділяють за положенням у рельєфі й за визначеним
ним перерозподілом опадів наступні групи ґрунтів, які називаються
рядами зволоження: автоморфні ґрунти - формуються на рівних
поверхнях і схилах в умовах вільного стоку поверхневих вод, при
глибокому заляганні ґрунтових вод (глибше 6 м); напівгідроморфні
ґрунти формуються при короткочасному застої поверхневих вод на
глибині 3-6 м (капілярна кайма може досягати коріння рослин);
гідроморфні ґрунти - формуються в умовах тривалого поверхневого
застою вод або при заляганні ґрунтових вод на глибині менше 3 м
(капілярна кайма може досягати поверхні ґрунту).
Рельєф суттєво впливає на розвиток ерозійних процесів і на
розмах і інтенсивність процесів водної й вітрової ерозії (рис. 4.7). В
умовах схилових форм рельєфу можлива поява водної ерозії, тобто
змиву й розмиву ґрунту. Рівнинні форми в районах із посушливим і
континентальним кліматом сприяють виникненню вітрової ерозії.

Рис. 4.7. Інтенсивність змиву ґрунту в залежності від крутизни схилу й
відстані від вододілу (за Н.Ф. Реймерсом, 1990): а – зміна крутизни схилу;
б – збільшення змиву ґрунту
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В той же час вітер часто сам виступає потужним фактором
утворення рельєфу, особливо на піщаних мало зв’язаних породах.
Розміри еолових форм рельєфу можуть бути досить значними й
досягати висоти в декілька сотень метрів і довжиною декілька
кілометрів. На сільськогосподарських землях рельєфоутворююча
роль вітру зводиться до формування елементів мікро- й нонорельєфу.
Це брижі на поверхні еолових наносів, відклади наносів у вигляді кіс
і пагорбів за різними перепонами – стеблами крупних трав’янистих
рослин, стовбурами дерев, а також ерозійні вали, що утворюються на
місці полезахисних лісосмуг частково або повністю засипаних
дрібноземом, знесеним з прилеглих полів.
Форма й крутизна схилу мають вплив на хід процесів вітрової й
водної ерозії ґрунтів. Найсильніше від дефляції страждають ґрунти
випуклих схилів, найслабкіше – ґрунти увігнутих схилів. Чим більша
крутизна схилу, тим більші втрати ґрунту від ерозії (рис. 4.8).

Рис.4.8. Розміщення змитих і намитих ґрунтів у профілі схилу
різної форми
Рельєф виступає як фактор еволюції рослинності й ґрунтів при
його зміні. Наприклад, при поступовому врізанні русла річки
заплавна тераса перетворюється в надзаплавну. Це веде до зміни
режиму зволоження (припиненню заплавних і алювіальних процесів,
пониженню ґрунтових вод) і, як наслідок, до розвитку ґрунтів не в
гідроморфних або напівгідроморфних умовах, а в автоморфних.
Нанорельєф (від грец. νάννος - карликовий і рельєф) найдрібніші нерівності рельєфу, що ускладнюють форми вищого
порядку розмірності. Утворюються внаслідок карстових і
мерзлотних явищ, діяльності вітру (лучні купини, рівчаки) та завдяки
господарської діяльності.
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Кожний зі згаданих елементів рельєфу має своєрідний вплив на
мікроклімат, а при певних умовах і на макроклімат, рослинний
покрив, у кінцевому результаті — на ґрунтоутворювальний процес і
землеробство. На рис. 4.9 приведено приклад розподілу підзолистих
і дерново-підзолистих ґрунтів залежно від рельєфу місцевості та
рівня ґрунтових вод.

Рис.4.9. Розподіл підзолистих ґрунтів за елементами рельєфу
(за М.М. Шкваруком, М.І. Делеменчуком, 1969)
Нині певну роль у ґрунтоутворенні відіграє й рельєф
техногенний – рельєф створений у результаті виробничої діяльності
людини. Маю на увазі перетворення рельєфу в результаті впливу
сучасних технічних засобів, які застосовуються при будівництві
доріг (вирівнювання поверхні), каналів (заглиблення у ґрунті й породі), трубопроводів, видобутку корисних копалин (насипані терикони
й відвали висотою до 100 м і більше), житловому й промисловому
будівництві, створенні водойм різного призначення й т.п.
Завершуючи розгляд чотирьох чинників ґрунтоутворення (гірські породи, рослинні й тваринні організми, клімат, рельєф) необхідно
відмітити, що всі вони є обов’язковими докучаєвськими «агентами
ґрунтоутворення». Ці чинники є універсальними компонентами
географічного середовища і діють повсюдно там, де є ґрунти.
Контрольні питання
1. Яке значення форм мега- та макрорельєфу для географії ґрунтів? 2.
Розкрийте сутність явища перерозподілу вологи у гірських районах. 3. які
відмінності між автоморфними, напівгідроморфними й гідроморфними
ґрунтами. 4. Як впливає мезо- і мікрорельєф на розподіл ґрунтів?
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Розділ 5
ЛОКАЛЬНІ Й АНТРОПОГЕННІ ЧИННИКИ
ҐРУНТОУТВОРЕННЯ
5.1. Виробнича діяльність людини – антропогенний фактор
ґрунтоутворення
Мільйони років рівновага в природі визначалась природними
факторами. В наш час майже не залишилося незайманих лісів у зоні
діяльності людини. Освоюючи цілинні землі, людина створює сприятливі умови для росту і розвитку культурних рослин. Однак, механічний
обробіток ґрунту (оранка, боронування, культивація, розпушення),
внесення органічних і мінеральних добрив, хімічних меліорантів,
засобів захисту рослин від шкідників, хвороб і бур’янів, осушення,
зрошення земель, сінокосіння, випасання великої рогатої худоби,
вирубування лісів і інші сільськогосподарські заходи різко змінюють як
напрямок і швидкість природного ґрунтоутворення, так і якість ґрунтів.
При цьому змінюється й вплив інших факторів на процеси
ґрунтоутворення: клімату, рельєфу, материнської породи. Нині людина
може свідомо управляти природними процесами ґрунтоутворення,
поліпшувати фізичні, теплові й водні властивості та родючість ґрунтів.
Сукупність усіх видів впливу людини на ґрунтовий покрив названо
техногенезом. Нині найпотужніший (часто негативний) вплив на
ґрунтові процеси здійснює господарська діяльність людини в таких
напрямках: гірничо-видобувна промисловість, інженерно-будівна
діяльність, сільське й лісове господарство.
Внаслідок ведення гірничих робіт кількість багатьох хімічних
елементів видобутих у земній корі виноситься на поверхню й
розсіюється. При цьому втрати становлять від третини до полонини
добутої сировини. Вже добуто з надр Землі понад 100 млн. т міді,
свинцю, цинку, олова, алюмінію. Передбачається, що через 10-15 років
у ґрунтовому покриві зросте уміст заліза у 2 рази, свинцю – 10, ртуті –
100, миш’яку – 150 разів. Значне розсіювання важких металів може
привести до непередбачуваних наслідків.
Внаслідок будівельних робіт кожні 15 років площі земель, що
відводяться під забудову, подвоюється і на кінець 2000 р. становили 10
% суші.
Ведення підземного видобування корисних копалин і супутньої
гірської маси викликає просідання й обвалювання значних мас. На
значних територіях утворюються провали й воронки, які можуть
досягати глибини декількох десятків метрів. Регіональне опускання
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території (на 5-10 м) зареєстровано у місцях видобутку газу, відкачування підземних вод на водопостачання, на значних територіях зрошувальних систем розміщених на лесах і лесоподібних суглинках (особливо під глибокими магістральними каналами). Відмічено осідання ґрунту
з обох боків зрошувального каналу після деякого терміну експлуатації.
Деформації у вигляді ряду паралельних каналу тріщин, тягнуться іноді
на сотні метрів. У плані вони являють собою подовжені еліпси.
Окремі ділянки Токіо при відкачуванні підземних вод опускаються
зі швидкістю до 20, а Мехіко – до 30 см на рік. За останні 50 років
територія міста Токіо опустилася на 3,5 м, а Мехіко – на 9 м. Опускання
території викликає підняття рівня ґрунтових вод, підтоплення й
заболочення та вторинне засолення ґрунтів.
Підвищення рівня ґрунтових вод на значних територіях обумовлене
також створенням водосховищ, каналів, штучних ставків, зрошенням,
втратами з каналізації. Так, при експлуатації Інгулецької зрошувальної
системи, де не було передбачено дренажу у перші роки зрошення (19571963 рр.) підняття рівня ґрунтових вод становило до 1,5 м у рік. Вже
через 6 років експлуатації системи значна частина території була
підтопленою й заболоченою. Все це позначилося на стані ґрунтів, які
через зміну водного режиму перейшли з розряду чорноземів південних
автоморфних до лучно-чорноземних гідроморфних.
Внаслідок зрошення прісною дніпровською водою темнокаштанових ґрунтів Каховської зрошувальної системи спостерігали
значне зниження мінералізації порових розчинів і одночасне зростання
мінералізації ґрунтових вод і підняття їх рівня.
Під впливом інженерно-господарської діяльності газова рівновага
у атмосфері почала порушуватись. За останні 100 років концентрація
вуглекислого газу зросла з 0,027 до 0,0325 %. В значних обсягах надходять в атмосферу сполуки сірки з підприємств енергетики, кольорової та
чорної металургії. Зміна газового складу атмосфери, збагачення її
вуглекислим газом, пилом може викликати зміну клімату, підвищення
температури. Все це відіб’ється на процесах ґрунтоутворення.
Техногенез змінює інтенсивність протікання природних ґрунтоутворювальних процесів і вивітрювання. Він прискорює вивітрювання
через зміну температури, вологості, складу повітря, якості води,
організмів. Наслідком прямої дії техногенезу на ґрунти є утворення
антропогенної кори вивітрювання. Вона формується в місцях видобутку
корисних копалин і на прилеглій території.
Господарська діяльність людини (зміна рельєфу, рослинності,
водного режиму, мікроклімату й ін.) викликала й посилила інтенсифікацію ерозійних процесів. Площинна ерозія ґрунтового покриву
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пов’язазна переважно з землеробством. Лінійна ерозія (яроутворення)
зумовлена сільськогосподарськими роботами, зрошенням, прокладанням доріг, розвитком міст, гірничими роботами, промисловими
підприємствами.
На відвалах гірських порід, у кар’єрах людина створює штучні
ґрунти, які різко відрізняються від природних своїм складом і
морфологічними ознаками. Знаючи закони природного розвитку ґрунтів,
землевпорядник може розробляти проекти з окультурення ґрунтів і
створення антропогенного ландшафту, де діяльність людини гармонійно
сполучається з природним середовищем. Суть процесу окультурення
ґрунтів полягає в утворенні потужного гумусового шару, який повинен
мати високу біологічну продуктивність, високий уміст гумусу,
сприятливу структуру, оптимальний поживний, тепловий, водний і
повітряний режими.
Якщо неповно враховувати природні закономірні зв'язки у
ґрунтоутворенні й розвитку ґрунтів, то виникають негативні наслідки
господарської діяльності людини (ерозія ґрунтів і материнської породи,
замулення річок і водоймищ, заболочення, засолення, виснаження
ґрунтів і ін.).
5.2. Ґрунтові й підземні води – чинники ґрунтоутворення
Складна система водних потоків пронизує ґрунт подібно
кровоносній системі. За допомогою потоків вологи відбувається
основний мінеральний обмін між горизонтами ґрунту. Частина опадів
перехоплюється поверхнею рослинного покриву й, випаровується з неї,
повертається в атмосферу; у лісі деяка кількість стікає стовбурами дерев
і попадає в ґрунт. Волога, що безпосередньо випадає на поверхню
ґрунту, частково іде за межі ландшафту з поверхневим стоком і
витрачається на фізичне випаровування, інша кількість фільтрується в
ґрунти й утворює найбільш активну частину внутрішнього
вологообміну, деяка кількість вологи поповнює ґрунтові води.
На значних територіях суші континентів ґрунтові води залягають
близько від поверхні землі й мають прямий вплив на формування
ґрунтів. Доведено, що ґрунтові води які залягають на глибині 10 м і
більше практично не впливають на процеси ґрунтоутворення. При
заляганні ґрунтових вод в межах 7-10 м, вони впливають на
ґрунтоутворення
через
кореневу
систему
рослин
завдяки
водоспоживанню останніх.
При заляганні ґрунтових вод на глибині 7-4 м в нижній частині
ґрунтового профілю з’являється капілярна волога, яка при
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випаровуванні піднімає у верхні шари ґрунту водорозчинні солі.
Постійний притік вологи, яка використовується рослинами для
живлення, сприяє їх росту й накопиченню органічної маси. Разом з цим,
постійний притік солей з вологою змінює хімічний склад порових
розчинів, а з часом і твердої фази ґрунту. У таких умовах формуються
напівгідромофні ґрунти лучних степів, ґрунти прерій і чорні
тропічні ґрунти.
При близькому заляганні рівня ґрунтових вод від поверхні землі (13 м), вони активно втягуються у процес водоспоживання рослинами,
капілярними токами піднімаються до поверхні, формують хімічний
склад та засоленість ґрунту на величезній території. Якщо водний баланс
складається таким чином, що ця стаття витрат переважає над
привхідною (опади плюс зрошувальна норма і підземний притік), то в
ґрунтах розпочинається процес вторинного засолення. Накопичення
водорозчинних солей у ґрунтах і породах півдня України відбувається
переважно в результаті підняття капілярами ґрунтових вод у верхні
горизонти, їх випаровування з поверхні ґрунту й випадання в осад солей.
Ґрунтоутворення в таких умовах називається гідроморфноакумулятивне, а самі ґрунти дуже часто є засоленими.
Переміщення солей з водою може бути молекулярним, капілярним,
гравітаційним. Від форм вологи залежить і швидкість переміщення
солей: вона є невисокою при плівковому переміщенні і великою - у всіх
інших випадках. Міграція солей у ґрунтах здійснюється двома
основними процесами: дифузія солей і пересування їх разом із вологою.
Дифузійне переміщення підпорядковується загальній закономірності вирівнювання концентрації, яка зводиться до того, що кількість
дифузуючої речовини пропорційна падінню концентрації й часу.
Швидкість дифузії залежить від розчинності солі, її концентрації,
вологості ґрунту.
Величина вторинного засолення ґрунту і материнської породи в
зоні аерації з близьким рівнем залягання ґрунтової води залежить від
пропорційного впливу двох перемінних: прямого - мінералізації
ґрунтової води й зворотного - рівня її залягання. Так, наприклад, за
даними П.С. Лозовіцького, С.М. Каленюка (1999) засоленість верхнього
метрового шару лучно-каштанових ґрунтів Присивашшя в залежності
від рівня й мінералізації ґрунтової води виражається рівнянням з (r =
0,657) і становить (табл.5.1):
S0-100 = 0,624 - 0,248 РГВ + 0,03269 М,
де: S0-100 - засоленість верхнього метрового шару ґрунту, %; РГВ - рівень
ґрунтової води, м; М - мінералізація ґрунтової води, г/л.
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Таблиця 5.1. Величина вторинного засолення верхнього метрового шару
ґрунтів в залежності від глибини залягання та рівня мінералізації
ґрунтової води
Рівень
Засоленість, % в залежності від мінералізації води, г/л
води, м
1
3
5
10
15
20
25
0,5
0,455
0,598
0,663
0,827
0,990
1,154
1,315
1,0
0,408
0,474
0,579
0,703
0,866
1,030
1,193
1,5
0,288
0,350
0,415
0,578
0,742
0,905
1,068
2,0
0,160
0,225
0,290
0,454
0,617
0,780
0,944
2,5
0,101
0,166
0,330
0,493
0,657
0,820
3,0
0,216
0,369
0,533
0,696
3,5
0,081
0,245
0,407
0,562
4,0
0,120
0,283
0,447
4,5
0,160
0,324
5,0
0,192
Примітка: - вторинного засолення у верхньому метровому шарі
не
спостерігається

При цьому, зростання мінералізації ґрунтової води на 1 г/л при
постійному заляганні рівня ґрунтової води підвищує, в середньому,
засоленість верхнього метрового шару ґрунту на 0,033 %. В той же час,
підняття рівня ґрунтової води всього на 0,5 м при постійній мінералізації
ґрунтової води збільшує загальну засоленість у верхньому метровому
шарі ґрунту на 0,122 %.
Найбільшу глибину рівня ґрунтових вод Н, при якій починається
засолення ґрунту, називають критичною глибиною. Критична
глибина залягання ґрунтових вод залежить від ступеню їх мінералізації:
Мінералізація води, г/л
1
3
5
10 15 20 25
Критична глибина рівня води, м
1,5 2,0 2,3 2,7 3,5 4,0 4,5
При високому заляганні ґрунтових вод (1-1,5 м) в заплавах і дельтах
річок, низинних болотах розвивається глейовий або торфово-глейовий
процес ґрунтоутворення. Тут формуються високо родючі гідроморфні
заплавні ґрунти (алювіальні, алювіальні лучні, дернові, глейові,
торфово-глейові, лучно-болотні).
Внаслідок хімічного руйнування ґрунтовими й підземними водами
порід і мінералів утворюється карст. Внаслідок карстової діяльності
формуються специфічні форми рельєфу: численні карстові воронки,
колодязі, блюдця, кари, різноманітні печери з підземними ріками.
Карстові форми рельєфу поширені в гірському Криму, Придністров’ї.
100

Як результат сумісної дії атмосферних, поверхневих і підземних
вод утворюються зсуви. Зсуви – це відрив земляних мас і сповзання їх
вниз схилу під впливом сил земного тяжіння. Причиною зсувів можуть
також бути землетруси. Зсуви й обвали змінюють рельєф місцевості й
сприяють виходу на поверхню тих порід, які були до цього прикриті,
руйнують сільськогосподарські поля, площі під спорудами, порушують
ґрунтоутворювальний процес.
5.3. Поверхневі води
До самостійних локальних факторів ґрунтоутворення відносять
поверхневі води повеней і паводків, періодично затоплювані заплави
річкових долин і дельти річок. У дельтах річок, що впадають у моря й
океани, на низинних морських узбережжях у якості місцевого фактора
розвитку ґрунтів виступають і морські води.
Динаміка ґрунтоутворення для таких районів виражається в зміні
ґрунтових властивостей циклічного або поступового незворотного
характеру. На таких територіях має місце періодичне захоронення
ґрунтів під новими алювіальними, делювіальними або еоловими
наносами. Такий процес спостерігається у заплавах і дельтах річок, на
пролювіальних конусах виносу, коли щорічно на поверхні ґрунтів
відкладається шар алювію товщиною від долів міліметра до десятків
сантиметрів. У цих випадках послаблюється процес ґрунтоутворення,
воно повертається на попередні стадії розвитку, оскільки розпочинається освоєння нових відкладів матеріального субстрату.
Аналогічним чином впливають на динаміку ґрунтоутворення
процеси змиву матеріалу з поверхні ґрунту. У таких випадках
ґрунтоутворення також розпочинає охоплювати нові шари породи, які
вступають у процеси ґрунтоутворення не зверху, а знизу. У природних
умовах прискорена денудація ґрунтів, а отже, й оновлення їх
мінерального складу характерне для гірських областей з різко
розчленованим рельєфом, а також для пустельних територій з
незамкнутим рослинним покривом. Такі процеси виникають на
розораних землях агроценозів, на територіях з надмірним випасанням
худоби й т.п. Швидкість денудації в таких випадках може виражатися в
щорічному змиві рівному 150 т/га.
5.4. Розвиток ґрунту в часі
Процес ґрунтоутворення починається з моменту заселення гірської
вивітреної пухкої породи живими організмами. Завдяки тому що пухкі
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породи містять первинні й вторинні мінерали, мають елементи живлення доступні для рослин, є водо- і повітропроникними складаються
сприятливі умови вже на перших стадіях ґрунтоутворення проникнення
вглибину товщі коріння рослин, мікроорганізмів і ґрунтових тварин.
Приблизно 500 млн. років тому в нижньопалеозойський період на
Землі з’явилися перші організми – бактерії. Нині припускають, що під
їх впливом формувалися примітивні ґрунти, подібні до тих, що
формуються тепер в умовах високогір’я.
Близько 400 млн. років тому в кінці силурійського періоду на
поверхні землі з’явилися рослини псилофіти. На перезволожених
узбережжях морів під впливом цих рослин формувалися найстаріші
вологі ґрунти, рештки яких у вигляді сланців збереглися у СанктПетербурзькій області Росії та Естонії.
В кінці девонського періоду приблизно 350-360 млн. років тому
псилофіти зникли й на зміну їм прийшли папороті та хвощі. Нові
рослини вже мали кореневу систему й розселилися на великій території
з тропічним і субтропічним кліматом. Під впливом хвощів і папоротей
формувалися фералітні ґрунти, подібні до сучасних тропічних і
субтропічних ґрунтів. При добуванні вугілля в Донбасі виявлено
ґрунти, вік яких понад 300 млн. років. Вони мають властивості й ознаки
сучасних ґрунтів.
У пермський період (285-240 млн. років тому) на значних
територіях встановився аридний пустельний клімат, на інших
територіях – холодний гумідний. За цих умов при інтенсивному
випаровуванні і криогенних процесах формувалися пустельні, засолені
й мерзлотні ґрунти, подібні до підзолистих.
До нашого часу багато поколінь ґрунтів безповоротно зникли з
поверхні Землі в результаті денудаційно-акумулятивних процесів,
трансгресій моря й тектонічних явищ. У палеозойських і мезозойських
закам’янілих осадових породах континентального походження знаходимо сліди древнього ґрунтоутворення. Фрагментарно зустрічаються
ґрунти кайнозойських континентальних відкладів.
Незважаючи на періодичне стирання ґрунтів в історії Землі,
сучасний ґрунтовий покрив являє собою складне різновікове утворення.
В історії ґрунтознавства є ряд досліджень швидкості протікання
окремих процесів ґрунтоутворення й спостережень за швидкістю
формування нормально розвинутого ґрунту. Так, М.М. Кононова,
враховуючи динаміку річної продуктивності рослинності, вважала, що
накопичення гумусу у ґрунтах здійснюється за декілька сотень років.
Американський вчений Р.С. Далман дослідив, що рівень умісту гумусу
у ґрунтах прерій установлюється протягом 100-600 років.
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Вивчення ґрунтового покриву на молодих гірських моренах,
річкових і морських терасах та відкладах спущених озер свідчить, що
протягом 100-300 років утворюються достатньо сформовані ґрунти. В
подальшому профіль ґрунту стає більш сформованим, товщина генетичних горизонтів збільшується, морфологічні ознаки здобувають чіткість.
Про порівняно невеликий час, необхідний для утворення ґрунту з
добре вираженим профілем, свідчать спостереження над ґрунтами
сформованими на споруджених земляних валах, розвалинах древніх
фортець і ін. Ще в 1883 р. В.В.Докучаєв описав утворення ґрунту на
стінах Староладожської фортеці, побудованої в 1116 р. з вапнякових
відкладів. На стінах Кам’янець-Подільської фортеці з 1700 до 1930 рр.
сформувався ґрунт товщиною 30 см. Дослідження В.В. Добровольського на древніх спорудах Новгорода, Пскова, Володимира, Москви,
на руїнах древніх міст Криму показали, що утворення ґрунту на
спорудах пов’язане не стільки з вивітрюванням матеріалу, із якого вони
побудовані, скільки з відкладанням зольного пилу, на якому потім
формується ґрунт. Тому вік цих ґрунтів значно менший віку споруд.
Викладені факти свідчать, що швидкість утворення профілю
сучасних ґрунтів складає від декількох сотень до декількох тисяч років.
Це підтверджується результатами визначення абсолютного віку ґрунтів
Російської рівнини, західного Сибіру, Північної Америки, Західної
Європи радіовуглецевим методом (за умістом 14С у гумусі). При цьому
слід відрізняти час утворення даного ґрунту й час його існування.
Останнє може бути значно більшим першого.
Так, наприклад, абсолютний вік гумусу верхньої частини сучасних
ґрунтів Російської рівнини складає від декількох сотень років до 1,5 тис.
років. Отже, у вказаний час утворився гумусовий горизонт сучасних
ґрунтів із усіма особливостями його складу. Тривалість існування
ґрунтів на Російській рівнині більша, не менше 5-7 тис. років. Тому
гумус із нижньої частини профілю цих ґрунтів має значно більший вік.
За даними О. Тамма, для розвитку підзолистого ґрунту товщиною
45 см потрібно 1000-1500 років. М.І. Горбунов (1960), встановив, що за
1000 років на лавах формується ґрунт товщиною 30-40 см.
За спостереженнями багатьох вчених 1 см гумусового горизонту
ґрунту в умовах помірного поясу формується за 100-200 років, а повний
профіль сучасного ґрунту – від кількох сотень до кількох тисяч років.
Абсолютний вік сучасних ґрунтів (час від початку формування
конкретного ґрунту до сьогодення) пов'язаний з геологічним минулим у
кожному регіоні і складає від 0 до мільйонів років. Нульовий вік має
поверхня суші тільки звільнена від води, що її покривала. Такий вік
мають штучно осушені землі в дельтах річок Дунаю, Кубані, польдери у
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Голландії, землі Приаралля звільнені від води в результаті регресії моря,
рекультивовані землі кар’єрів видобутку вапняку й інших корисних
копалин, поверхні насипів та поверхні суші покриті свіжим вулканічним
попелом й іншими продуктами виверження вулканів. Вік у десятки,
сотні років притаманний ґрунтам, розвинутим на сучасних заплавах, у
гірських областях, де активні денудаційно-акумулятивні процеси
постійно повертають ґрунтоутворення на початкові стадії розвитку.
Вік ґрунтів на рівнинах Північної півкулі відповідає кінцю
останнього материкового зледеніння – біля 10 тис. років; вік чорноземів
Російської рівнини – 8-10 тис. років, каштанових ґрунтів півдня України
- 5-6 тис. років, підзолів Скандинавії – 5-6 тис. років.
Вік ґрунтів у межах бореального поясу обчислюється в 5—10 тис.
років. Основні ґрунти: підзолисті, тайгові мерзлотні, тайгові залізисті.
У суббореальному поясі вік ґрунтів оцінюється щонайменше в 1012 тис років і формувалися вони у післяльодовикові епохи або дещо
раніше у пліоцені. Вік ґрунтового покриву поза льодовикових територій,
зайнятих сучасними лісостеповими й степовими ландшафтами значно
більший – десятки тисяч років.
Найбільш древні ґрунтові зони — тропічні. За розрахунками
Ленефа й Обера (Leneuf, Auberg, 1960; Leneuf, 1959), один метр кори
вивітрювання ґрунтів у тропіках утворюється за 20-77 тис. років.
Профіль ґрунту й материнської породи в тропічному поясі досягає 10—
20 м товщини, а вік до 1,5 млн. років і більше. Такими ж древніми
(мільйони років) є ґрунти ерозійних рівнин Африки, денудаційних
рівнин Австралії, плато Південно-Східної Азії, Південної Америки.
Відносний вік ґрунту характеризується різним часом і різною
швидкістю протікання біологічних, фізико-хімічних і інших процесів у
порівнюваних ґрунтах. Так, ґрунти на пухких породах розвиваються
швидше ніж на щільних. Критерієм відносного віку ґрунту можуть бути
такі категорії, як більш товстіший, більш гумусний, більш
диференційований, більш зрілий. Відносний вік ґрунту пов'язаний із
сільськогосподарською діяльністю людини. Облік ґрунтового віку
важливий для оцінки результатів меліорації земель, а також
перспективних можливостей підвищення їх родючості.
Контрольні питання
1. Чим відрізняються локальні фактори ґрунтоутворення від глобальних? 2.
Яка роль ґрунтових вод у процесах ґрунтоутворення? 3. Як впливають на
процеси ґрунтоутворення поверхневі води? 4. Як впливають ендогенні
процеси у земній кори на ґрунтоутворення? 5. Яка роль відводиться
фактору часу в утворенні ґрунту? 6. Як впливає абсолютний вік і виробнича
діяльність людини на ґрунтоутворення?
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Розділ 6.
ЗАГАЛЬНІ СХЕМА ТА СПЕЦИФІЧНІ РИСИ
ҐРУНТОУТВОРЕННЯ
Ґрунтоутворювальний процес відносять до категорії біофізикохімічних процесів. За визначенням О.А. Роде, ґрунтоутворювальним процесом називається сукупність явищ перетворення й
пересування речовини й енергії, яка протікає у ґрунтовій товщі.
6.1. Взаємний зв'язок і аналіз факторів ґрунтоутворення
Земля в перші періоди існування була без життя – стерильною,
але мала передумови до його виникнення. Утворення біосфери й
ґрунтового покриву були успадковані Землею від космічної
речовини. Високомолекулярні органічні сполуки були у
газопиловому скупченні, з якого утворилася Земля. Ці сполуки стали
джерелом вуглецю й сполук азоту в атмосфері, а потім і основою
виникнення життя - 4,5-5,0 млрд. р. (Борщевський, 1977).
У період безжиттєвого розвитку Землі було неодноразове
радіоактивне розігрівання мантії, яке супроводжувалося тектонічними розривами кори, вулканізмом, виливанням базальтових лав,
переплавленням осадових порід, утворенням гранітів, гнейсів,
виходом на поверхню ювенільних парів і мас води, газів, розчинів.
Серед газів довго переважали аміак, вуглекислота, сірководень,
метан. Величезні планетарні депресії виявилися заповненими водами
первинного океану. Утворення гір, вулканізм, вистигання лави, рух
водних та повітряних мас, фізико-хімічне вивітрювання і розчинення
мінералів магматичних порід під дією вуглекислоти були першими
процесами утворення осадових порід, а з часом на їх основі і ґрунтів.
Отже, до появи життя на Землі існували тільки геологічні
процеси і великий геологічний кругообіг речовин.
Виникнення життя на Землі сформувало сферу поселення,
призвело до появи малого біологічного кругообігу речовин або
хімічних елементів. Обидва кругообіги речовин відбуваються
одночасно й носять назву біогеохімічного циклу. Біогеохімічний
цикл підпорядковується закону В.І. Вернадського фізико-хімічної
єдності живої речовини – вся жива речовина Землі фізико-хімічно
єдина. Із цього закону як наслідок можливий висновок – в середині
глобальної живої речовини є складний взаємозв’язок, тобто в даний
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геологічний період існує єдина мережа життя й всі біогеохімічні
процеси й реакції на планеті протікають при безпосередній участі
живої речовини в біосфері.
Біосфера складається з нижньої частини атмосфери, всієї
гідросфери, верхньої частини літосфери. Біосфера (від біо.. та
грецького  - куля), склад, структура та енергетика яких
пов’язані з минулою або сучасною діяльністю живих організмів.
Головними компонентами біосфери є: 1) потоки космічної
енергії, електромагнітні й гравітаційні поля, космічна речовина, яка
поступає на Землю; 2) біомаса живої рослинності, яка спроможна
шляхом фотосинтезу й росту фіксувати й перетворювати космічну
енергію в хімічно потенціальну енергію й зберігати її у вигляді
органічних сполук; 3) ґрунтовий покрив, який забезпечує існування
рослинного світу (механічна опора, кореневмісний шар, водне,
вуглецеве, азотне, мінеральне живлення, накопичення запасів енергії
у вигляді гумусу і органічної речовини і ін.; 4) біомаса проживаючих
на ґрунті
й ґрунтах
консументів (тварин, простіших,
мікроорганізмів), які переробляють фітомасу й доводять її до повної
мінералізації; 5) водна оболонка (гідросфера); 6) атмосфера; 7)
літосфера (оболонка біогенних осадових порід).
Елементарною екосистемою й геосистемою у складі біосфери є
біогеоценоз. Біогеоценоз (гр. біос — життя + гео — земля + койнос
— спільний) — це елементарна територіальна одиниця будови
біосфери, однорідна її ділянка, яка включає всю сукупність біоти
(жива частина екосистеми: угруповання рослин, тварин і
мікроорганізмів — біоценоз) та умов її формування (біотоп –
ґрунтові й кліматичні умови). Неживі компоненти біогеоценозу
(БГЦ) — сонячна енергія, атмосфера, зокрема її газовий склад, вода у
вільному й зв'язаному стані та субстрати (на суші — ґрунт, а на дні
водойм — намул).
Біогеоценоз, — зазначає М.Ф.Реймерс, — складна природна
система, форма єдності організмів і оточуючого їх навколишнього
середовища, яку вони певною мірою перетворюють відповідно до
власних потреб. Організми біогеоценозу перебувають у тісній, хоча й
суперечливій, єдності, утворюючи нероздільний комплекс, де немає
"шкідливих" і "корисних" видів. Усі вони взаємопов'язані й
взаємозалежні. "Зайва енергія, вода, гази атмосфери, — наголошує
автор, — є чужими для БГЦ, як небажаними є інтродуценти типу
колорадського жука".
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Найтісніше ґрунт пов'язаний з географічним середовищем
енергетичними потоками. Саме його існування й функціонування
зумовлене постійним надходженням енергії ззовні – усе з новим
надходженням сонячної радіації й органічної речовини, що
продукується живими організмами. Внаслідок цього ґрунти є
акумуляторами сонячної енергії, що фіксується в масі живої
речовини, в гумусі, в різних вторинних мінеральних і органомінеральних утвореннях. У ґрунтах відбувається безперервне
оновлення й трансформація форм енергії. Завдяки високій
енергетичній насиченості й енергетичній активності ґрунтів
підтримується багато процесів у біосфері (рис. 6.1).

Рис. 6.1. Загальна схема ґрунтоутворення
(за А.Н. Геннадієвим, М.А. Глазовською 2005)
У енергетиці ґрунтоутворення найбільш значними є кліматичний
і біологічний фактори. Складова клімату – сонячна радіація – є
енергетичним першоджерелом для усіх явищ ґрунтоутворення.
Завдяки біологічному чиннику частина сонячної енергії
перетворюється в органічну речовину в енергію хімічних зв’язків, її
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надходження у ґрунтову товщу супроводжується підвищенням
внутрішнього енергетичного запасу ґрунтів і сприяє інтенсивності
ґрунтоутворення. Притік у ґрунти енергії, пов’язаної з геологічним
фактором, дуже малий. Геоморфологічний фактор, в основному,
перерозподіляє енергетичні ресурси.
При ґрунтоутворенні в ролі матеріальних компонентів
беруть участь мінерали гірських порід, живі організми, їх відмерлі
залишки, вода й розчинені в ній сполуки, газові складові повітря й
т.д. Оцінюють вклад географічних чинників у матеріальну основу
ґрунтоутворення однією універсальною характеристикою всіх цих
речовин – їх хімічним складом, оскільки усі речовини при
ґрунтоутворенні взаємодіють між собою як хімічні сполуки. До
матеріальних джерел ґрунтоутворення, пов’язаних з геологічним
чинником, відносять ґрунтові води. Вони впливають на матеріальну
основу ґрунтоутворення на величезних просторах низовинних слабо
дренованих алювіальних, флювіогляціальних і приморських рівнин.
Маючи різну мінералізацію (від 0,2 до 100-200 г/дм3) і хімічний
склад вони можуть в певних умовах засолювати ґрунти.
6.2. Явища й механізми ґрунтоутворення
За А.А. Роде, численні ґрунтові мікропроцеси, що відбивають
ритм гідротермічних умов і біологічний розвиток рослин і тварин
природно розбиваються на пари протилежно направлених явищ, що
послідовно змінюють один одного:
1. а) поглинання живими організмами з ґрунту мінеральних
сполук і синтез органічної речовини; б) виділення живими
організмами у ґрунт органічних і мінеральних сполук;
2. а) розкладання й мінералізація органічних залишків; б)
створення живої біологічної маси рослин;
3. а) підкислення ґрунтових розчинів органічними кислотами; б)
нейтралізація ґрунтових розчинів основами, що звільнюються при
мінералізації органічних залишків і розкладання первинних
мінералів;
4. а) руйнування первинних мінералів ґрунтоутворюючої породи; б) синтез вторинних мінералів і органо-мінеральних комплексів;
5. а) коагуляція ґрунтових колоїдів і утворення стійких агрегатів;
б) пептизація колоїдів і руйнування агрегатів;
6. а) гідратація мінеральних сполук; б) їх дегідратація;
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7. а) окислювальні процеси, що протікають при вільному доступі
кисню в ґрунт; б) відновлювальні процеси, що виникають при
перезволоженні ґрунту і утрудненні доступу в нього кисню;
8. а) пересування розчинів вверх до поверхні випаровування й
накопичення в ній рухомих сполук; б) пересування розчинів донизу,
розчинення й винесення рухомих сполук із ґрунту;
9. а) нагрівання ґрунту; б) охолодження ґрунту;
10.а) зволоження ґрунту; б) його висушування;
11. а) адсорбція ґрунтовими колоїдами і поглинання організмами
газів ґрунтової атмосфери; б) виділення газів при диханні організмів,
в процесі їх розкладання і десорбції й ін.
В межах перерахованих пар зміни напівциклів одного напрямку
напівциклами іншого здійснюються з різною частотою, яка залежить
від того, з яким природним циклом (добовим, сезонним, річним,
багаторічним) пов'язані ґрунтові процеси. Цикли процесів різної
тривалості накладаються один на одного, взаємодіють між собою.
В цілому при протіканні різних ґрунтових мікропроцесів має
місце тенденція їх зворотності, тобто внаслідок дії кожного
наступного напівциклу зникає результат дії попереднього. Особливо
чітко ця тенденція виражена протягом відносно коротких відрізків
життя ґрунту, коли мікропроцеси проявляються лише в динаміці
найбільш лабільних ґрунтових властивостей (наприклад, зволоження
– підсихання, нагрівання – охолодження, підкислення – нейтралізація
ґрунтових розчинів і ін.).
У ґрунтах можуть стійко накопичуватися принесені ззовні
хімічні елементи й їх сполуки: атмосферна волога зв’язується з
ґрунтовими мінералами; з опадами у ґрунти надходить ряд
розчинних у них сполук і особливо такі важливі, як сполуки азоту.
Мікроорганізми-азотофіксатори засвоюють все нові й нові порції
атмосферного азоту й переводять його в органічну речовину ґрунтів.
Зелені рослини асимілюють вуглекислоту.
Ґрунт як природна система має складну багаторівневу
структурну організацію. В.А. Ковда й Б.Г. Розанов сформулювали
поняття ієрархічних рівнів структурної організації ґрунту.
Організація або структура кожної системи складається з кількості
елементів, що входять до цієї системи, а також взаємовідношення
цих компонентів від низьких рівнів організації до більш високих
(рис. 6.2). Кожен з рівнів потребує специфічних методів і підходів
дослідження й управління.
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Рис. 6.2. Рівні організації компонентів біосфери
(за І.І. Назаренко, С.М. Польчиною, В.А.Нікоричем, 2008)
Всю сукупність процесів, які характеризують ґрунтоутворювальний процес можна об’єднати в 3 групи (за О.А. Роде): 1) ті, що
протікають в результаті діяльності живих організмів (створення
органічної речовини, вибіркова акумуляція елементів живлення й
ін.); 2) ті, що розвиваються за рахунок продуктів життєдіяльності
організмів (утворення гумусових речовин і ін.); 3) явища абіотичного
характеру, не пов’язані безпосередньо з першими двома. При цьому
перші дві групи процесів охоплюють найбільш суттєві сторони
ґрунтоутворення й сприяють виникненню й формуванню –
родючості ґрунту. У природному ґрунтоутворенні біологічний
фактор необхідно рахувати провідним.
Ґрунтоутворювальний процес можна розділити на
елементарні процеси, які об'єднуються в наступні групи: 1)
фізичні процеси: а) утворення суспензій, б) утворення ґрунтових
розчинів, в) переміщення розчинів і суспензій під дією сили тяжіння,
осмосу, всмоктуючої сили, дифузії й т.д., г) утворення осадів, д)
адсорбція; 2) хімічні процеси: а) хімічні реакції, обумовлені дією
води, газів, кислот, солей, б) хімічні реакції, пов'язані з дією
гумусових речовин (гумінових і фульвокислот); 3) гуміфікація –
утворення відносно стійких органічних речовин – результат
біологічних процесів ґрунтоутворення.
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Найбільш важливими, складовими ґрунтоутворювального
процесу за А.А. Роде, є процеси перетворення мінеральних речовин у
ґрунтах, гуміфікація й мінералізація органічних залишків у ґрунтах,
взаємодія мінеральних і органічних речовин з утворенням ряду
органо-мінеральних
похідних
різного
ступеня
рухомості,
переміщення у профілі ґрунту з ґрунтовим розчином мінеральних,
органічних і органо-мінеральних продуктів ґрунтоутворення. Усе це
веде до формування генетичного ґрунтового профілю.
Ученими було запропоновано декілька класифікацій ґрунтових
процесів, але найбільш прийнятною й вживаною є класифікація О.А.
Роде: ґрунтові мікропроцеси, мезопроцеси і макропроцеси.
Мікропроцеси - елементарні ґрунтові процеси, які формують
генетичні горизонти, ґрунтовий профіль, новоутворення, ґрунтові
режими. До мікропроцесів відносять нагрівання й охолодження,
зволоження й висихання, поглинання поживних речовин рослинами,
розкладання рослинних залишків, пептизацію й коагуляцію
ґрунтових колоїдів і т.д.
Мезопроцеси - конкретні ґрунтові процеси, які складаються з
мікропроцесів і які формують найважливіші комплекси властивостей
ґрунтів. До них віднесено гумусово-акумулятивний, опідзолювання,
лесирування, глеєутворення, засолення, осолонцювання, осолодіння,
латеризацію, торфоутворення, глиноутворення.
Макропроцеси - сукупність мезопроцесів, які формують
зональний ґрунтовий тип – підзолоутворення, утворення чорноземів,
червоноземів, солонців і ін.
6.3. Біогеохімічний кругообіг та міграційні потоки
речовин і елементів
Біогеохімічний кругообіг речовин являє собою систему
погоджених у просторі й часі трансформаційних і міграційних
потоків речовини, які протікають послідовно або у фазі біоти або
в неживих фазах ґрунту. Перенесення водорозчинних продуктів
вивітрювання й ґрунтоутворення у вигляді водних розчинів
відбувається у трьох напрямках. У горизонтальному напрямку (на
схилі місцевості), у спадному напрямку (в глибину порід і ґрунтів із
фільтраційною водою, живильний басейн) і у висхідному напрямку у
вигляді капілярно-плівкової вологи, спроможної підніматися у
суглинкових і глинистих ґрунтах до 5-7 метрів (табл. 6.1).
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Спостерігається також обмежений боковий рух капілярних розчинів.
Великі річки, такі, як Волга, Амур, Амудар’я, за один рік
переміщують зважених речовин відповідно 26, 61, 217 млн. т.
Гірські річки при цьому щорічно виносять із кожного квадратного
кілометра по 600-2300 т. дрібнозему, відкладаючи його у середньому
й нижньому плині. Перенесення валунів, гальки, гравію відбувається
водними потоками великої швидкості. Чим вища дисперсність
продуктів вивітрювання і ґрунтоутворення, тим дальше вони можуть
бути переміщені водними і повітряними потоками і в тим більшому
ступені буде відбуватись їх сортування й розділення з продуктами
малої дисперсності. Необхідно відмітити дві важливі особливості
біологічного й біохімічного кругообігу: вибірковість поглинання
організмами необхідних елементів із ґрунту та циклічність
пов’язану з циклічністю надходження на поверхню Землі сонячної
радіації, і як наслідок з циклами розвитку рослинних організмів.
Таблиця 6.1. Компоненти й фактори геохімічного переносу

SiO2 (рухомий)
Солі, мінеральні добрива,
пестициди
Гази, дим, пари, смог, летючі
сполуки: SO2, CO2, H2O, O2, H2, Cl,
Br, I, N2, NOx, CH4, NH3, Hg, Se, F;
вуглеводи

Фактори переносу
Льодовики й морени, осипи, зсуви,
волочіння дном річок
Водні і повітряні потоки
Водні суспензії
Іонні й колоїдні розчини; тонкі
суспензії, суспензії
Оксиди, хелати – комплексні
сполуки з органічними кислотами,
бікарбонати, колоїдні розчини,
суспензії
Іонні, молекулярні, колоїдні розчини;
тонкі водні суспензії й аерозолі
кремнезему
Водні розчини, тонкі суспензії
кристалів, еолові суспензії
Повітряні потоки і розчини

Із зменшенням маси компоненту
зростає його міграція 

Компоненти
Валуни, брили, грубоуламковий
матеріал
Гравій, пісок, пил
Дисперсні глини
Гумус гуматного й фульватного
типу, органічні рештки
Сполуки Al, Fe, Mn, Ni, Co, Cd, Pb

Паралельно із зміною розміру гранулометричних фракцій
міняється їх мінералогічний і хімічний склад. З ростом ступеню
дисперсності у пилувато-глинистих частках зменшується вміст
важких мінералів, які осідають у верхніх частинах басейну стоку, й
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польових шпатів, які піддаються вивітрюванню, а кількість стійких
мінералів (циркон, турмалін, ставроліт і ін.) і кількість слюди,
вторинних глинистих мінералів, полуторних оксидів, пилового
аморфного кремнезему й органічної речовини помітно збільшуються.
Отже, механічна диференціація продуктів вивітрювання й
ґрунтоутворення у ході їх перенесення і осадження веде до
формування ґрунтоутворюючих порід і заплавно-дельтових ґрунтів
різного гранулометричного й хіміко-мінералогічного складу.
Не меншою є роль річок у міграції розчинених речовин. За рік
кожна з великих річок переміщує у нижню течію до 30-50 млн. т
розчинних речовин, що складає з 1 км2 15-30 т, а в деяких басейнах
до 70-150-400 т. Численні малі річки, рівчаки, потоки делювіальних
вод виконують аналогічну геохімічну роботу. Виніс розчинених
речовин малими річками менш помітний, ніж діяльність великих
річок. Але сумарний вплив рідкого, твердого й хімічного стоку
малих річок і делювіальних вод набагато перевищує діяльність
окремих великих річок.
Підземні води у свою чергу транспортують у низовини, устя рік
і в океан дуже значні кількості легкорозчинних солей. Концентрація
солей у підземних водах досягає 3-5-15-39-50 і навіть 100-150 г/л.
Навіть при незначній швидкості руху підземних вод, вони
переносять величезні кількості різних солей, насичуючи відклади
делювію, пролювію, алювію й сприяють їх акумуляції у низовинах,
дельтах і морях.
6.4. Міграційна спроможність хімічних елементів
В.А. Ковда (1985) виділив 5 груп головних продуктів
вивітрювання при ґрунтоутворенні:
1) сполуки дуже високої рухомості. До цієї групи віднесено
нітрати, хлориди лугів і лужних земель, сульфати натрію, калію,
магнію, цинку, урану, карбонати натрію і калію.
Відносна геохімічна рухомість цих сполук умовно приймається
за 100. Найбільш розчинні з них – нітрати і хлориди, а також броміди
й йодиди, особливо в умовах перезволоження. При пересушенні
ґрунтів ці речовини дуже енергійно накопичуються у акумулятивних
аридних ландшафтах.
Сульфати й карбонати лугів, маючи дещо меншу розчинність
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при низьких температурах, відстають у вилуговуванні, затримуються
у транзитних ландшафтах на шляху міграції до внутріматерикових
низин, річкових заплав і дельт, приморських берегових низовин.
2) сполуки високої рухомості. До них відносяться вуглекислі й
двовуглекислі солі магнію, кальцію, стронцію, цинку, сірчанокислий
кальцій і стронцій, фульвати більшості металів. Їх відносна
рухомість в елювіально-акумулятивних процесах ґрунтоутворення на
0,5-1,0 порядок нижча сполук першої групи і може бути позначена
індексом 50-10. Солі кальцію й магнію, маючи достатньо високу
розчинність, вилуговуються у областях протікання елювіальних
процесів. У акумулятивних і транзитних ландшафтах сірчанокислі й
вуглекислі солі кальцію утворюють різко виражені накопичення у
вигляді конкрецій або суцільних горизонтів.
У якості катіонів кальцій, магній, калій і натрій інтенсивно
поглинаються й затримуються колоїднодисперсними системами
ґрунтів і материнської породи. Калій поглинається рослинними й
тваринними організмами і входить до складу вторинних мінералів,
особливо гідрослюд і відстає при міграції від натрію. Магній
приймає участь у доломітизації й необмінно поглинається
вторинними силікатами й алюмосилікатами (монтморилоніт), також
відносно відстає у виносі у порівнянні з натрієм. Кальцій входить у
склад багатьох біогенних утворень (скелети, раковини), а у ґрунтах
утворює малорозчинні сполуки (карбонати, фосфати). Отже, серед
сполук другої групи найбільшою міграційною рухомістю володіють
сполуки натрію.
Сполуки першої й другої груп у вигляді різноманітних сумішей
солей й у різній концентрації присутні у ґрунтових розчинах,
підземних і річкових водах. Ці сполуки формують мінералізацію
підземних вод і нерідко засолюють ґрунти й осадові породи.
3) сполуки помірної рухомості. До цієї групи відноситься
сполуки, які мають відносно невелику, але все ж досить виражену
міграційну спроможність. Це іонні й колоїдні розчини кремнієвої
кислоти, бікарбонати й фосфати заліза, марганцю, кобальту,
комплексні сполуки алюмінію, заліза, марганцю, кобальту, нікелю,
міді з органічними кислотами.
Відносна рухомість цієї групи на 2-2,5 порядки нижча у
порівнянні з сполуками першої групи й може бути позначена у
середньому індексом 0,5-1,0. Сполуки фосфору у більшості мало
розчинні й досить інтенсивно поглинаються рослинними й
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тваринними організмами. При цьому сполуки на тривалий час
затримуються у біологічному кругообігу. Значні кількості рухомого
кремнезему поглинаються нижчими й вищими організмами, для
формування панцирів, скелету або механічних тканин.
Вивільнювані у процесі вивітрювання сполуки кремнезему,
фосфору, марганцю, заліза обмежені у просторовій міграції, затримуються частково у елювії або випадають внаслідок хемогенних і
біогенних реакцій в осад у делювії, пролювії й алювії транзитних
ландшафтів. Однак, значна частина сполук Si, P, Mn, Fe, Co, Ni
просочується з водою ґрунтового й поверхневого стоку у акумуляційні області, утворює накопичення у заплавних осадах і ґрунтах, у
дельтових і прибережних зонах морів і океанів, в озерах і болотах.
4) Сполуки низької рухомості. Значно меншою рухомістю у
корі вивітрювання і ґрунтах відмічаються сполуки алюмінію, титану,
окисного заліза й марганцю. Їх рухомість у тисячі і десятки тисяч раз
менше, ніж у сполук першої й другої груп. Це відноситься до
гідрооксидів названих металів, а також до карбонатів і сульфатів
барію і частково стронцію, цинку. Однак іноді сполуки алюмінію
переміщуються у помітних величинах, утворюючи акумулятивні
родовища бокситів. В цілому, найчастіше, сполуки алюмінію й
титану накопичуються в області елювію. Сполуки заліза у корі
вивітрювання накопичуються, в основному, в окисних формах,
мають низьку міграційну спроможність і накопичуються у
елювіальних корах вивітрювання. В умовах відновлювальних реакцій
і підвищеної кислотності середовища залізо має високу рухливість і
може інтенсивно виноситись з області елювію.
5) Сполуки незначної рухомості (інертні). У цю групу
Полиновим Б.Б. віднесено кремнезем кварцу. Ковда В.А. у цю групу
відносить циркон, глинисті мінерали, сульфіди металів. Перельман
А.І. вказує на незначну міграцію сполук торію, ніобію, танталу.
Відносна рухливість цієї групи сполук близька до нуля.
6.5. Стадії й загальна схема ґрунтоутворення
До найбільш важливих складових ґрунтоутворювального
процесу відносять: 1) перетворення мінералів гірської породи, з якої
утворюється ґрунт, а в подальшому і самого ґрунту; 2) накопичення у
ґрунті органічних залишків і їх поступова трансформація, взаємодія
115

мінеральних й органічних залишків з утворенням складної системи
органо-мінеральних сполук; 3) накопичення (акумуляція) у верхній
частині ґрунту ряду біофільних елементів і перш за все елементів
живлення; 4) переміщення продуктів ґрунтоутворення з потоком
вологи у профілі ґрунту й на її поверхні й ін.
Ґрунтоутворювальний процес на різних етапах виникнення й
розвитку ґрунту має свої особливості, що дозволяє говорити про ряд
стадій його розвитку. Генезис кожного ґрунту складається, як
мінімум, із трьох послідовних стадій (Кауричев й ін., 1989): 1)
початок ґрунтоутворення, яке іноді називається первинним ґрунтоутворювальним процесом; 2) стадія розвитку ґрунту, на якій
субстрат материнської породи послідовно здобуває характерні
ґрунтові ознаки. Відсутність рівноваги з чинниками ґрунтоутворення
на даній стадії – причина розвитку ґрунтоутворювального процесу;
3) стадія сформованого (зрілого ґрунту), на якій переважають
циклічні зворотні процеси. На даній стадії властивості ґрунту й
умови його біологічної продуктивності відповідних біогеоценозів є
відносно стабільними.
Початок ґрунтоутворення співпадає з початком функціонування первинних наземних екосистем (біоценозів) в умовах одночасної дії основних специфічних процесів ґрунтоутворення, які протікають у рамках біологічного кругообігу, при відсутності виражених
характерних ознак твердої фази субстрату, який можна віднести до
ґрунту. Це ніби підготовча передґрунтова стадія. На кінцевому етапі
даної стадії здійснюється поступова погодженість і взаємозв'язок між
процесами, які входять у біологічний кругообіг з абіотичними
елементарними мікропроцесами. У системі починає складатися
характерний для ґрунтів біогеохімічний кругообіг речовин. Коли
ґрунтові мікропроцеси досягають певного рівня погодженості й
організації в просторі й часі, утворюється якісно нова група процесів,
які формують специфічні ґрунтові ознаки, із появою яких розвиток
ґрунту переходить у наступну стадію.
Процеси утворення ґрунтів включають: 1) надходження
органічного й мінерального матеріалу в ґрунт у рідкому, твердому й
газоподібному стані; 2) винесення цих матеріалів із ґрунту; 3) переміщення матеріалу в межах ґрунту, що формується; 4) трансформацію мінеральних і органічних речовин у ґрунті (Simonson, 1959).
Розвиток будь-якого ґрунту розпочинається з утворення горизонтів які закономірно змінюють один одного. Для цього необхідні
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наступні процеси: утворення елювію й ілювію, вилуговування, збагачення окремих горизонтів, поверхнева ерозія, акумуляція мінерального матеріалу, декальцинація, розсолення, засолення, солонцевий
процес, процес осолодіння, лесування, переміщення у ґрунті,
підзолоутворення, латеритизація, руйнування й синтез мінералів,
освітлення профілю, утворення підстилки, накопичення торфу й ін.
Вилуговування гірських порід – процес вибіркового розчинення
й винесення підземними водами складових ґрунтоутворюючих
порід, в першу чергу легкорозчинних хлоридів натрію, калію й ін.,
потім сульфатів і карбонатів кальцію (що викликає явище карсту).
Вилуговування ґрунту – вимивання з ґрунту або окремого його
горизонту розчинних речовин під впливом низхідного або бокового
току ґрунтового розчину. Ці речовини виносяться за межі ґрунту або
накопичуються в одному з його горизонтів. Вилуговування ґрунту
посилюється при його зрошенні, що призводить до винесення крім
мінеральних і органічних речовин і їх перерозподілу у профілі.
Збагачення окремих горизонтів або всього профілю матеріалом
із навколишніх ділянок, наприклад, у депресіях рельєфу або шляхом
еолового привнесення з віддалених територій. У районах із вологим
кліматом такі ґрунти на слабо вилужених материнських породах, як
правило, збагачені елементами живлення рослин і карбонатами,
привнесеними боковим внутрішнім ґрунтовим стоком. В областях із
сильно вилуженими ґрунтами, де нема карбонатного або родючого
матеріалу, ґрунти депресій характеризуються найбільшим
вилуговуванням і найбільш високою кислотністю.
Поверхнева ерозія являє собою бокове знесення верхніх шарів
ґрунту дощовими водами у вигляді крапель і маленьких струмочків,
а також вітром, розчиненням солей, зсувами й іншими процесами
переміщення мас.
Акумуляція — нагромадження мінерального матеріалу на
поверхні ґрунту еоловим або водним шляхом. Найбільш помітний
прояв цього процесу у депресіях, де акумулюється ґрунтовий
матеріал, знесений зі схилів.
Декальцинація означає винесення лише карбонатів із діяльного
шару ґрунту. Цей процес може призвести до повного винесення
карбонатів із профілю, що має місце у ґрунтах гумідних територій
або може супроводжуватися кальцинацією, тобто накопиченням,
карбонатів, що спостерігається в аридних областях. Основна реакція
протікає за схемою: СаСОз + Н2O + CО2 ↔ Са(НСОз)2.
117

Декальцинація відбувається у присутності Н2О + CО2, тобто реакція
зрушується в праву сторону з утворенням розчинного бікарбонату
кальцію. Кальцинація відбувається при видаленні з розглянутої
системи СО2 або Н2О, і реакція зрушується вліво.
Під розсоленням розуміють вимивання легкорозчинних солей з
будь-якого шару ґрунту або профілю, який до цього містив певну
кількість солей, токсичну для рослин. Розсолення ґрунтів можливе
тільки після їх засолення.
Засолення, як правило, спостерігається в субгумідних,
семиаридних і аридних регіонах, а також у деяких прибережних
добре зволожених областях, де солі накопичуються в депресіях
швидше, ніж вимиваються. Накопичення солей найбільш активно
спостерігається в депресіях із глинистими, слабо проникними для
води ґрунтами, в яких можливість вимивання солей досить
обмежена. Переважаючими солями в ґрунтах є сульфати й хлориди,
рідко зустрічаються — нітрати й борати.
Солонцевий процес полягає в проникненні іону натрію або
магнію у ґрунтовий вбирний комплекс, його глинисту частину і, як
наслідок, різке підвищення дисперсності органічної й мінеральної
частини, зниження стійкості колоїдів у відношенні до води й
виникнення лужної реакції ґрунту.
За К.К. Гедройцем солоді утворюються з солонців шляхом їх
деградації в результаті заміщення обмінного Na+ на H+. Характерна
ознака солоді – наявність аморфної кремнієвої кислоти. Вільна
кремнієва кислота в солоді накопичується в результаті деякого
розкладання алюмосилікатної частини ґрунту під дією лужних
розчинів, а також внаслідок життєдіяльності діатомових водоростей і
ін. організмів (Н.Н. Болишев). Хімічні процеси утворення вільної
SiO2 можуть відбуватись як при розсоленні солонців, так і при
періодичній дії на незасолені ґрунти слабих розчинів натрієвих
солей. Утворення солоді викликано явищем анаеробіозису, що
розвивається при надлишковому зволоженні. Отже, процес
осолодіння зв’язаний не тільки з специфічними фізико-хімічними й
хімічними процесами, що протікають у профілі ґрунту, але й з
певною сукупністю біологічних і біохімічних процесів. При
осолодінні суттєвих змін зазнає мінеральна й органічна частини
ґрунту.
Проявляється
чітка
диференціація
профілю
за
гранулометричним складом. Верхній осолоділий горизонт збіднений
мулистими частками, а ілювіальний збагачений ними.
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У ґрунтах виділяють наступні види переміщення матеріалу: 1)
викликані діяльністю живих організмів: мурах, дощових черв'яків,
кротів, гризунів та людини; 2) при вивалюванні дерев; 3) морозні в
щорічних циклах промерзання-розмерзання; 4) переміщення глини
при перемішуванні матеріалу у діяльному шарі ґрунту при
пересуванні великих об'ємів глини, що розбухає; 5) еолові
переміщення - перемішування ґрунту при виділенні з нього газів під
час і після дощів; 6) перемішування, викликані водою, що
просочується пустотами у діяльному шарі ґрунту; 7) переміщення,
які пов'язані з ростом кристалів, наприклад галіту - NaCl; 8)
сейсмічні переміщення (Baxter, Hole, 1967).
Латеритизація - у загальному вигляді, являє собою процес
винесення SiО2 із ґрунту. У зоні тропіків у порівнянні з більш
високими широтами, на фоні постійних високих температур,
найбільш інтенсивно виноситься SiО2, що веде до десилікації й
акумуляції заліза у вигляді окисних форм у різко окислювальному
середовищі. Подібні явища особливо помітні на окремих мікро
ділянках, наприклад на уламках порід, де в пустельних умовах часто
зустрічаються плями оксидів заліза й марганцю, які залишилися на
місці після десилікації породи (Hooke, Yang, Weiblem,1969).
Руйнування й синтез мінералів. Ґрунтовим вивітрюванням
називається розпад і хімічні зміни мінералів у межах ґрунтових
горизонтів Η і Е, із усіма супутніми біологічними й іншими
процесами, характерними для ґрунтоутворення. Руйнування мінералів відбувається за рахунок протікання геохімічних реакцій:
окислення, відновлення, гідратації, гідролізу, розчинення. Найважливішою умовою синтезу вторинних або глинистих мінералів у
ґрунтах є певна концентрація іонів і іонні рівноваги у ґрунтових
системах, розчинність хімічних сполук, які беруть участь у синтезі,
умови pH-Eh і кінетика, або швидкість винесення основ і кремнезему
(Garrels, Christ, 1965). Розчинність мінералів, що вивітрюються, час
старіння й кристалізації гелів, швидкість винесення продуктів
вивітрювання, таких як кремнезем і основи, визначають час,
необхідний для утворення нових мінералів і їх типів.
Меланізм й освітлення полягає у зміні забарвлення ґрунту за
рахунок відповідно збільшення або зменшення його вмісту, або за
рахунок перетворення його від темного забарвлення (меланізму) у
світліше і навпаки.
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Отже, для початкової стадії ґрунтоутворення характерні:
відсутність яскраво виражених ґрунтових ознак у твердій фазі;
наявність мікропроцесів при відсутності мезо- й макропроцесів;
незначні масштаби біологічного кругообігу; наявність масштабних
не ґрунтових абіотичних процесів; слабкий зв'язок процесів, які
протікають в рамках біологічного кругообігу з абіотичними
процесами та слабке вираження біогеохімічного кругообігу.
Стадія розвитку ґрунту. Основна причина переходу до цієї
стадії ґрунтується на значному зростанні біологічної продуктивності
наземних екосистем і об'єму біологічного кругообігу внаслідок
значного розширення масштабів діяльності вищих рослин. В
результаті біологічного поглинання й трансформації речовини в
організмах елемент повертається в ґрунт у складі якісно нових
сполук, яких ніколи не було в початковій породі й які за своїми
властивостями (перш за все за розчинністю) стають більш
доступними для рослин, що створює основу для розширення об'єму
біологічного кругообігу на даній стадії.
На другій стадії ґрунтоутворення формується певний запас
лабільних речовин, який називається резервним фондом. Уміст
доступних для організмів елементів у резервному фонді в декілька
раз перевищує можливий одночасний їх уміст у всій існуючій біоті.
Уміст елементів у біоті називається обмінним фондом.
Найбільш масштабний результат біологічної трансформації накопичення сполук азоту у ґрунтах та формування фонду
органічних сполук гумусової природи, які вміщують азот
при
обов'язковій присутності в невеликих кількостях мінеральних форм,
що складають перші одиниці відсотка від загального азоту.
В результаті трансформації ґрунтових мінералів і залучення в
біологічний кругообіг катіонів різних металів, а також азоту в
ґрунтах формується склад обмінно-сорбованих катіонів калію,
кальцію, амонію, магнію, марганцю й інших необхідних для рослин
макро - і мікроелементів. Сукупність процесів, які відбуваються на
даній стадії веде до суттєвого перетворення фізичного стану, будови
твердої фази, виникнення певних агрегатів, появи специфічних
новоутворень й ін. На даній стадії ґрунтові мікропроцеси, досягши
певного кількісного рівня й упорядкованості в просторі й часі,
з'єднуючись і взаємодіючи між собою, утворюють якісно нові
процеси, які формують специфічні ознаки ґрунту. До цих процесів
відносяться мезопроцеси й макропроцеси.
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Ґрунтові мезопроцеси (за О.А. Роде), або елементарні ґрунтові
процеси другого порядку (за І.П. Герасимовим), формують
специфічні окремі властивості ґрунтів (але не всіх типів). До цієї
групи відносяться такі процеси як підзолоутворення, накопичення
гумусу, лесиваж, торфоутворення, утворення агрегатів і ін.
Підзолоутворенням називається процес, при якому півтораоксиди переміщуються ґрунтовим профілем (Stobbe, Wright, 1959) і
який частково можна пояснити розчиненням двох - і трьохвалентного заліза. Розчинне двохвалентне залізо характерне для ділянок
утворення елювію, а нерозчинне трьохвалентне - для зон ілювію.
Лесиваж - суспензійне перенесення тонких глинистих часток та
в невеликих кількостях більш крупних часток тріщинами й іншими
пустотами у ґрунтах, яке веде до: 1) втрати глини у горизонті Н; 2)
збагачення горизонту Е глиною у порівнянні з горизонтом Η або І; 3)
розширення відношення тонка глина / загальна глина у горизонті Е у
порівнянні з горизонтом Н; 4) накопичення глини в горизонтах Н і І.
Накопичення торфу - акумуляція товщ органічної речовини в
анаеробних умовах. Цей процес можна рахувати геологічним, якщо
розглядати його в плані створення материнської породи для ґрунтів.
В результаті дії ґрунтових мезопроцесів формуються
специфічний речовинний склад і фізичні властивості ґрунту, а також
виникає просторова диференціація властивостей і процесів на
агрегатному (мікроагрегатному) і пошаровому рівнях.
Наступна зміна хімічного, фізичного й біологічного характеру
веде до формування органічних ґрунтів. Цей процес можна назвати
дозріванням ґрунту. Вивільнення в процесі розкладання мінеральних
складових органічної речовини називається мінералізацією.
Ґрунтові макропроцеси (за А.А. Роде), або власне
ґрунтоутворювальні процеси ведуть до формування не окремих
специфічних ознак і окремих генетичних горизонтів ґрунтів, а
певних ґрунтових типів із властивою їм системою генетичних
горизонтів: червоноземів, підзолистих ґрунтів і т.д.
Загальна тенденція почервоніння материнської породи від
полюса до екватора викликана зростаючим диспергуванням
заліза і його поступовим окисленням. Глеєутворення в слабо
дренованих ґрунтах зумовлює відновлення заліза, сегрегацію його у
вигляді плям або конкрецій або виносу із глейових шарів.
Ґрунтові макропроцеси формуються в результаті певного
з'єднання ґрунтових мезопроцесів в умовах специфічного прояву
121

біогеохімічного кругообігу. Причиною профільної диференціації
речовинного складу й властивостей ґрунтів є просторове роз'єднання
у вертикальному профілі міκρο- й мезопроцесів міграції й акумуляції
речовини, розчинення й осадження, окислення й відновлення,
утворення гумусу, мінералізації органічної речовини, надходження
опадів й ін.
Стадія формування ґрунту може продовжуватися сотні, тисячі
років і більше. За цей період можуть суттєво змінитися фактори
ґрунтоутворення, наприклад, клімат. В такому випадку може скластися така ситуація, що ґрунт, досягши зрілості з окремих ознак,
знову перейде в не рівноважний стан за цією ж ознакою і розпочнеться нова фаза його розвитку у зв'язку із зміною умов. При цьому,
деякі ознаки можуть зберігатися від попередніх умов ґрунтоутворення й будуть абсолютно невластивими новим умовам. В таких
випадках ґрунти називають полігенетичними. Усі орні ґрунти є
полігенетичними тому, що при сільськогосподарському освоєнні
починають діяти нові умови ґрунтоутворення, суттєво відмінні від
природних. Тривала й складна стадія розвитку ґрунту протікає
практично безкінечно і може бути перервана тільки з припиненням
існування життя на Землі.
Зрілий ґрунт. Для цієї фази в природному стані біоценозу
характерним є біологічний кругообіг, кожний цикл якого приблизно
повторює попередній, при цьому в кругообіг утягуються сполуки й
елементи, які вже пройшли через цикли біологічного кругообігу. На
цій стадії втягування нових елементів із мінералів ґрунтоутворюючої
породи в кругообіг, якщо й відбувається, то в дуже обмежених
масштабах. При цьому, основні властивості ґрунтів можуть бути
відносно стабільними у часі, але повної оборотності, замкнутості
біологічних циклів не існує. На цій стадії рівноважного
функціонування ґрунтів реалізуються всі групи процесів (мікро-,
мезо- й макропроцеси, біологічні й абіотичні й т.д.). Як і на
попередній стадії, усі процеси узгоджені в просторі й часі й
складають у сукупності біогеохімічний кругообіг. Для цієї стадії є
характерним відтворення властивостей природних екосистем і їх
найважливішої функції - родючості.
Сукупність усіх змін, що їх зазнав ґрунт від початку
формування до стану на сьогодення називають еволюцією ґрунту.
Еволюція (лат. evolutio розгортання) необернений безперервний
процес історичного розвитку живої природи на Землі шляхом
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перетворення одних органічних форм на якісно інші в результаті
їхньої адаптації до умов існування, що безперервно змінюються.
Основна причина зміни ґрунту - не відповідність, здобутих у
результаті тривалого формування, властивостей процесам і
факторам ґрунтоутворення, що протікають нині в даній екосистемі.
Під впливом зовнішніх факторів родючість ґрунту може як зростати,
так і знижуватися. У першому випадку це веде до зростання
продуктивності біоценозів, у другому —до часткового зниження
продуктивності або повного знищення.
Деградація (лат. degradatio - знищення) ґрунту - процес, що
призводить до втрати ґрунтом родючості, під впливом водної та
вітрової ерозії, засолення, підтоплення, заболочення та
забруднення токсичними речовинами.
6.5. Енергетика ґрунтоутворення
Головним джерелом надходження енергії у ґрунти є сонячна
радіація. Вся поверхня Землі отримує в рік від Сонця, за
приблизними підрахунками, 21 · 1020 Дж тепла. Основна частина цієї
енергії витрачається на випаровування води з поверхні суші, океану,
турбулентний теплообмін між поверхнею Землі й її атмосферою,
тобто на формування клімату й океанічних течій. Рослини при
фотосинтезі засвоюють лише від 0,5 до 5 % сонячної енергії.
За В.Р. Волобуєвим, в природних умовах затрати сонячної
енергії на ґрунтоутворення визначаються, радіаційним балансом,
відносним зволоженням і біологічною активністю біогеоценозів. В
умовах агроценозів на цю величину будуть також впливати
теплоємність ґрунту, її фактичне зволоження (особливо при
зрошенні) й продуктивність сільськогосподарських посівів. Таким
чином, намічається зв'язок параметрів енергетики з параметрами
економічної родючості. Це визначається тим, що енергетика ґрунтів
пов'язана не тільки з надходженням, перетворенням і віддачею
сонячної енергії, але й з біохімічною акумуляцією й міграцією
речовин та й з іншими формами енерго- масообміну.
Кількість енергії, яка акумульована у живій речовині, залежить
від зональних і місцевих ґрунтово-кліматичних умов. Так, середньорічний приріст біомаси на 1 га широколистяних лісів складає 54,5 ц
вуглецю або 22·107 кДж/га, відповідно у лучному степу - 2,5 ц, або
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10·106 кДж/га (В.А. Ковда). Запас енергії у біомасі суші складає 6,15·
1019 кДж, а в гумусовій оболонці Землі - 5,33·1019кДж. За даними
В.Р. Волобуєва, кожний моль води, яка входить до складу живої
речовини або кристалічної решітки мінеральної речовини ґрунту
приносить 1542 Дж внутрішньої енергії.
Загальний запас акумульованої у ґрунті енергії складається із
запасів енергії основних компонентів: органічних і мінеральних
речовин, ґрунтового розчину, ґрунтового повітря, живої органічної
речовини, синтезованої у даному ґрунті. Запас енергії у ґрунті
протягом року суттєво змінюється, тому що змінюється кількість
вологи, повітря й органічної речовини. Отже, енергетичний режим
ґрунту необхідно розглядати в сезонних циклах.
Енергетичний баланс ґрунтоутворення, за В.Р. Волобуєвим,
складається з наступних величин: 1) енергетичні витрати на фізичне
вивітрювання; 2) енергія розкладання мінералів у процесі хімічного
вивітрювання (від 2 до 62 Дж/см2 в рік); 3) енергетичні витрати на
створення щорічної продукції біомаси (від 103 до 8200 Дж/см2 у рік
у різних зонах) незначна частина цієї енергії акумулюється в гумусі;
4) витрати енергії на сумарне випаровування (від 12300 Дж/см2 в рік
у тундрі до 246000 Дж/см2 в рік і більше у вологих тропіках); 5)
втрати енергії на механічну міграцію дрібних розпилених часток і
солей у ґрунті; 6) енергія, яка витрачається у процесі теплообміну в
системі ґрунт-атмосфера.
Отже, в природних ландшафтах найменші сумарні витрати
енергії на ґрунтоутворення (8-20 кДж/см2 у рік) спостерігаються у
тундрі і неосвоєних пустелях; середні витрати - в гумідних і
семиаридних областях помірного поясу (40-160 Дж/см2 в рік) і
найбільш високі — в гумідних областях тропіків (246-287 Дж/см2 у
рік).
Контрольні питання
1. Чому у ґрунтознавстві всі фактори ґрунтоутворення рівнозначні? 2.
Охарактеризуйте біологічний кругообіг речовин при ґрунтоутворенні 3. Чим
відрізняється геологічний кругообіг речовин у ґрунтоутворенні від біологічного?
4. Назвіть компоненти й фактори геохімічного переносу речовин. 5. Назвіть
основні поняття ґрунтоутворювального процесу. 6. Назвіть основні
стадії
ґрунтоутворювального
процесу.
7. Назвіть основні специфічні процеси
ґрунтоутворення. 8. Дайте характеристику енергетиці ґрунтоутворення і її
складовим. 9. Що таке еволюція ґрунтів? 10. Назвіть умови деградації ґрунтів.
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Розділ 7
ТИПИ ҐРУНТОУТВОРЕННЯ
7.1. Гумусово-акумулятивний процес – невід’ємна частина
ґрунтоутворення
За найбільш широко розповсюдженими поглядами при гумусоутворенні відбуваються наступні основні процеси: 1) мінералізація
органічних решток рослин до повного їх, руйнування й утворення
найпростіших сполук Н2О, СО2 та вилучення зольних речовин у
вигляді мінеральних солей і азоту; 2) неповний розклад рослинних
решток і нагромадження їх у ґрунті у законсервованому вигляді; 3)
гуміфікація, це не тільки розкладання рослинних решток, але й
утворення нових синтезованих хімічних сполук – гумусу.
Органічні речовини рослинного й тваринного походження у
ґрунтах піддаються мікробіологічним процесам розкладу: тлінню,
гниттю, бродінню.
Тління органічних решток відбувається переважно при участі
аеробів, які живуть у середовищі наповненому киснем, який вони
використовують для своєї життєдіяльності. При використанні аеробами органічних залишків утворюються повністю окислені речовини: вода, вуглекислота, мінеральні солі. Процес тління протікає
більшою частиною у орному горизонті при достатній аерації ґрунту.
Гниття органічних решток відбувається без доступу кисню
при участі анаеробів. Ці мікроби розкладають органічні речовини до
таких кінцевих продуктів, як сірководень, метан, водень, аміак. Цей
процес протікає в умовах заболочення ґрунтів.
Бродіння органічних решток відбувається як у присутності
кисню, так і без нього й викликається бактеріями, дріжджовими
грибами й актиноміцетами ґрунту. При бродінні утворюються прості
речовини: вода, вуглекислота, спирти, органічні кислоти, альдегіди
ін. Процеси розкладу й мінералізації органічних залишків носять
біокаталітичний характер і протікають при участі ферментів, які
виділяють мікроорганізми. Продуктами повної мінералізації є вода,
вуглекислий газ і солі.
Гуміфікація (за А.Д. Фокіним) – сукупність біохімічних і
фізико-хімічних процесів, результатом яких є перетворення органічної речовини індивідуальної природи в специфічні гумусові
речовини, які характеризуються деякими загальними властивос125

тями й рисами будови.
Розглянемо найважливіші концепції утворення гумусу.
Конденсаційна або полімеризаційна гіпотеза розроблялася в
різні роки А.Г. Трусовим, М.М. Кононовою, В. Фляйгом. Гуміфікація за М.М. Кононовою має положення: 1) процес гуміфікації
рослинних залишків супроводжується мінералізацією усіх компоненттів до СО2, Н2О, NH4, і інших продуктів; 2) всі компоненти
рослинних тканин є першоджерелом структурних одиниць у формах
продуктів розпаду, продуктів мікробного метаболізму й продуктів
розпаду й ресинтезу (вторинний мікробний синтез на основі
продуктів первинного синтезу, здійснюваного вищими рослинами);
3) відповідальною ланкою процесу формування гумусових речовин є
конденсація структурних одиниць, яка відбувається шляхом окислення фенолів ферментами типу фенолоксидаз, через семихінони до
хінонів і взаємодії останніх з амінокислотами і пептидами; 4) заключна ланка формування гумусових речовин – поліконденсація
(полімеризація) є хімічним процесом. При гуміфікації органічних
залишків окремі ланки процесу тісно скоординовані й можуть
протікати одночасно.
Концепція біохімічного окислення запропонована в 1930-х
роках І.В. Тюріним і розроблялась Л.М. Олександровою. За Л.М.
Александровою, гуміфікація – складний біофізико-хімічний процес
перетворення високомолекулярних проміжних продуктів розкладу органічних залишків в особливий клас органічних сполук –
гумусові кислоти (рис. 7.1). Провідне значення в процесі гуміфікації
мають реакції повільного біохімічного окислення, в результаті яких
утворюється система високомолекулярних органічних кислот. Гуміфікація - процес тривалий, протягом якого відбувається поступова
ароматизація молекул гумінових кислот не за рахунок конденсації, а
шляхом часткового відщеплення найменш стійкої частини
макромолекули новоутворених гумінових кислот. Молекулярна маса
новоутворених гумінових кислот вища, ніж гумінових кислот ґрунту
(чорнозему), а елементний склад змінюється в залежності від
хімічного складу рослинних залишків, які гуміфікуються.
Новоутворена система гумінових кислот вступає у взаємодію із
зольними елементами рослинних залишків, які звільнилися в процесі
мінералізації останніх, а також із мінеральною частиною ґрунту,
утворюючи ряд органо-мінеральних похідних. При цьому єдина
система поступово розщеплюється на декілька фракцій, різних за
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ступенем розчинності та будовою молекул. Менш дисперсна частина
системи, яка утворює нерозчинні у воді солі з кальцієм і
півтораокисли оксидів, формується як група гумінових кислот.
Більш дисперсна фракція, яка дає більш розчинні солі, утворює
фульвокислоти.

Рис. 7.1. Схема процесу гуміфікації в ґрунті (за Л.М. Олександровою)

На думку Д.С. Орлова, у ґрунтах можуть мати місце процеси
гумусоутворення, які протікають як конденсаційним шляхом, так і
шляхом біохімічного окислення. При цьому у ґрунтах чорноземного
типу з підвищеною біологічною активністю переважає конденсаційний шлях із глибоким розпадом початкового органічного
матеріалу. У ґрунтах дерново-підзолистого типу з пониженою
біологічною активністю глибокого розпаду органічних залишків,
ймовірно, не відбувається. Крупні фрагменти лігніну, білків,
полісахаридів, пігментів шляхом карбоксилювання й деметоксилю127

вання поступово трансформується в гумусові речовини. Але в цьому
випадку нема підстав повністю відкидати участь мономерів у реакції
конденсації або обміну з гумусовими кислотами на різних етапах
процесу гуміфікації. Накопичення у ґрунтах специфічних гумусових
сполук (за Д.С. Орловим) є результатом певного “природного
відбору” сполук, термодинамічно й мікробіологічно стійких у даних
конкретних умовах. При цьому рівень накопичення гумусу і його
якісний склад визначається кінетикою окремих процесів, які
сприяють формуванню гумусових молекул і їх, наступну деградацію
в залежності від діючих факторів. Ця концепція отримала назву
кінетичної теорії гуміфікації.
Усі перераховані погляди на утворення гумусу розглядають
гуміфікацію від вихідних речовин до формування зрілої системи
гумусових сполук. Але результати досліджень А.Д. Фокіна показали,
що в сучасних нормально функціонуючих ґрунтах, гумусовий
профіль яких сформований давно, відбувається постійне включення
свіжих продуктів розкладу органічних залишків у склад існуючих
гумусових речовин одночасно з утворенням нових молекул
специфічних сполук. Цей процес названо фрагментарним
обновленням гумусу (А.Д. Фокін). Суть цього процесу полягає у
наступному. Продукти розпаду не формують повністю нову
гумусову молекулу, а включаються за рахунок конденсації спочатку
в периферичні фрагменти вже сформованих молекул, а пізніше,
після часткової мінералізації, утворюють більш стійкі циклічні
структури. Таким чином, атомний і фрагментарний склад ґрунтового
гумусу постійно обновлюється за рахунок нового надходження
органічного матеріалу.
7.2. Дерновий процес ґрунтоутворення
Ґрунтоутворювальний процес, що протікає під впливом
трав'янистої рослинності та приводить до формування ґрунтів
із добре розвинутим гумусовим горизонтом, називається
дерновим процесом. Найбільш істотна його особливість —
нагромадження гумусу, поживних речовин і створення водноміцної структури у верхньому горизонті ґрунту. Особливо
сприятливо дерновий процес розвивається під лучною й лучностеповою трав'янистою рослинністю. З розвитком дернового процесу
зв'язане утворення, крім дернових ґрунтів тайгово-лісової зони,
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широкого ряду ґрунтів: чорноземів, каштанових, лучних, ґрунтів
прерій, сірих лісових і ін.
Провідним процесом ґрунтоутворення при формуванні
чорноземів є акумуляція гумусу, що зумовлює розвиток глибокого
горизонту, нагромадження елементів живлення рослин і
утворення агрономічно цінної структури профілю.
В. А. Ковда (1973) відзначає наступні особливості трав'янистих рослин, що визначають їхній специфічний вплив на розвиток
ґрунтоутворювального процесу: 1) інтенсивний біологічний
кругообіг речовин, який зумовлений коротким життєвим циклом
(1—3 роки) трав'янистих рослин і сприятливим хімічним складом
опаду. Останній характеризується високою зольністю (3—13 %) й
підвищеним умістом азоту; 2) значна частка коренів від усієї
фітомаси. Вона коливається від 20—25 до 85—97 % і найчастіше
дорівнює надземній або переважає над нею. Тому кореневі системи є
найважливішим джерелом утворення гумусу; 3) високий ступінь
розгалуження кореневих систем (до 70—80 км при одиночному
стоянні рослин і до 800—900 м і більше при суцільному) і особливо
кореневих волосків обумовлює активний розвиток біохімічних і
мікробіологічних процесів у зоні їхньою поширення; 4) надходження
органічних залишків безпосередньо в ґрунт і їхнє розкладання в
умовах тісного контакту з мінеральними сполуками сприяє процесам
гуміфікації й закріпленню гумусових речовин. Інтенсивність прояву
дернового процесу визначається біологічною продуктивністю
трав'янистих рослин.
Найбільш сприятливі умови для розвитку трав'янистої
рослинності в тайгово-лісовій зоні створюються на заливних
луках річкових заплав, де дерновий процес протікає найбільше
енергійно. В аеробних умовах органічні залишки розкладаються
інтенсивно з утворенням гумусу й окисленням мінеральних сполук.
Повної мінералізації органічної речовини в цих умовах не
відбувається, тому що інтенсивність аеробного процесу регулюється
природними факторами: вологістю, температурою, умістом
поживних речовин, співвідношенням C/N і С/Са в матеріалі, що
розкладається, й т. д. В анаеробних умовах органічна речовина
розкладається повільно, утворюються відновлені сполуки — закисне
залізо, сірководень, метан і інші, котрі гнітять ріст і розвиток рослин.
Органічні залишки при цьому накопичуються у вигляді торф'яної
маси, і дерновий процес переходить у болотний.
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7.3. Болотний процес, торфонакопичення і його
7.4. еволюція в культурі землеробства
Утворення боліт відбувається на понижених рівнинних
територіях завдяки близькому від поверхні рівню ґрунтових вод,
повільному підземному й річковому стоку та переважанні опадів над
випаровуванням. Болотна стадія ґрунтоутворення змінює дернову
в результаті поступової зміни чагарникової й кореневищної рослинності злаків щільно-кущовою, а потім мохами. Щільно-кущові злакові рослини накопичують велику масу органічних залишків на поверхні ґрунту, розкладання якої протікає за анаеробних умов повільно.
Щорічне відмирання й накопичення нових порцій органічної
речовини, яка не встигає розкладатись, веде до накопичення вологи.
Перезволоження величезної маси органічної речовини, нестача
окислених мінеральних сполук у ґрунті веде до засихання щільнокущових злаків і розквіту мохів. Болотні ґрунти формуються під
впливом двох процесів - торфоутворення й глеєутворення.
Торфоутворення - накопичення на поверхні ґрунту напіврозкладених рослинних решток у результаті уповільнення їх гуміфікації
й мінералізації в умовах надлишкового зволоження. На вирубках і
інших розріджених ділянках лісу в результаті заболочування й
нестачі ряду хімічних елементів розвиваються не трави, а мохи.
Трав'яниста рослинність, яка вимоглива до підвищеного умісту
зольних елементів живлення, не знаходить тут сприятливих умов для
свого розвитку. У таких місцях формуються малозольні сфагнові
болота, що розвиваються за рахунок атмосферного зволоження. В
анаеробних умовах окислення органічної речовини знижується і вона
повністю не мінералізується, а утворення низькомолекулярних
кислот (масляної, оцтової, й ін.) пригнічує життєдіяльність мікроорганізмів, які її перетворюють. Усі сполуки переходять у закисну
форму. Тому в таких умовах йде накопичення органічної речовини у
вигляді торфу. Товщина його може досягати 10 м і більше.
Глеєутворення - складний біохімічний відновлюваний процес,
що протікає при перезволоженні ґрунтів в анаеробних умовах при
наявності органічної речовини й анаеробних мікроорганізмів. При
цьому відбувається руйнування первинних і вторинних мінералів і
перетворюються окисні сполуки в закисні у елементів з перемінною
валентністю. Алюмоферросилікати руйнуються під впливом
накопичених активних органічних сполук з кислотними властивос130

тями. Найбільш характерна особливість глеєутворення - відновлення
окисного заліза в закисне. При тривалому й постійному надлишковому зволоженні в умовах стійкого розвитку глейового процесу іони
закисного заліза вступають у реакцію з кремнеземом і глиноземом,
утворюючи з ними вторинні алюмоферросилікати, у склад яких
входить закисне залізо. Такі горизонти називають глейкуватими.
Основні типи заболочення. Болота на підвищених елементах
рельєфу мають безперервний відтік води схилами, як углибину
породи, так і до ґрунтових вод. Цей відтік вод сприяє виносу усіх
сполук, які спроможні переходити у розчин у кислих підзолистих
ґрунтах. Отже, разом із відтоком води втрачаються поживні елементи
для рослин. Порода збіднюється й на ній не може рости ніяка
рослинність крім мохів. Мігруючи з ґрунтовими водами від вододілу
до знижень, хімічні елементи прогресивно акумулюються в ґрунтах
знижених ділянок.
На межиріччі встановлюється тривале панування хвойного лісу
й промивний режим води. Процес вилуговування верхньої частини
ґрунтової товщі зумовлює утворення підзолистого горизонту
безпосередньо під шаром лісової підстилки.
На схилах інші умови ґрунтоутворення. Елементи, що виносяться з вододільних площ, частково надходять у верхню частину ґрунтової товщі, сприяючи енергійному росту листяних дерев у верхній
частині схилу та трав'янистих рослин у нижній частині схилу.
Частина хімічних елементів надходить у зниження рельєфу, де
відбувається заболочування й утворення низинного болота. Характерною рисою низинних боліт є накопичення великої кількості
мулу, багатого карбонатними й фосфатними солями, сполуками
калію, заліза, марганцю й ін. Рослинність низинних боліт має високу
зольність, на відміну від надзвичайно низько зольної рослинності
верхових боліт. Торф верхових боліт містить 1—5% попелу, а в торфі
низинних боліт уміст зольних елементів виміряється десятками
відсотків. У профілі ґрунтів низинних боліт виділяють горизонти
торф'янистий (Th), гумусовий (Н), блакитнувато-сірий глейовий.
Вище глейового горизонту формуються оксидно-залізисті й марганцеві новоутворення. Скупчення новоутворень іноді значні і вони
використовувалися для виплавки заліза (болотні й дернові руди). На
границі з рудним і глейовим горизонтами зустрічаються скупчення
фосфатів заліза (вівіаніту, бета-керченіту, фосфориту ін.). Ці ґрунти
називають торф'яно-перегнійними ґрунтами низинних боліт.
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Класифікацій болотних ґрунтів. Всі болотні ґрунти тайговолісової зони в залежності від походження, умов залягання й
характеру рослинності ділять на два типи: болотні верхові й
болотні низинні. Вони діляться на менші таксономічні одиниці
(табл. 7.1).
Таблиця 7.1. Класифікація болотних ґрунтів тайгово-лісової зони
Тип
Болотні
верхові

Болотні
низинні

Підтип
Мінеральні
Мулувато-глейові
Торф'яно-глейові
Торф'яні
Бідні торф'яно-глейові
Бідні торф'яні
Типові торф'яно-глейові
Типові торф'яні

Рід
Засолені
Залізисті
Звичайні
Перехідні сфагнові, гумусно-залізисті
Нормально зольні
Карбонатні
Солончакові, сульфатно-кислі, оруднені
Замулені

Морфологія
ґрунтового
профілю.
Профіль
ґрунтів
прируслового валу складають дерновий і гумусовий горизонти
товщиною 2—4 см з умістом гумусу 2—4%, ледь помітний
перехідний горизонт грубизною 0,5—2 см, нижче —
ґрунтоутворююча порода (алювіальний пісок). При періодичному
відкладенні піщаних наносів на поверхні вала під сучасним дерновим
ґрунтом часто розташовується серія похованих ґрунтів (рис. 7.2, а).
На центральній заплаві поверхня рівна із зниженням у середній
частині. Центральна заплава, складена глинистим намулом (у
випадку залісеного водозбору), або пилуватим намулом (у випадку
безлісного водозбору). Центральна заплава багата поживними
речовинами з стійким водним режимом. Тут формуються лучні
заплавні ґрунти, з дрібно грудкуватою структурою. Для лучних
ґрунтів характерна велика товщина перегнійною горизонту (до 1 м) і
поступове зменшення гумусу вниз профілю і сліди глею (рис. 7.2, б).
Тонко дисперсна маса, насичена кальцієм, винесеним із ґрунтів
водозбірної площі, є новоутворення. Ґрунти високородючі.
Притерасна заплава є більш зниженою в порівнянні з іншими
частинами заплави, течія води під час повені уповільнена, тому тут
осаджуються тонко зважені частки. Притерасна заплава завжди
заболочена з мулуватими ґрунтами. У це зниження стікають
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поверхневі води й затримуються талі. Нерідко утворюються низинні
лучні болота, часто з вільхою.

Рис. 7.2. Будова профілю болотних і заплавних ґрунтів:
а — дерновий ґрунт прируслового валу, що формується, б — лучний ґрунт
центральної заплави, в - торфоперегнійний ґрунт низинного болота,
І — горизонт, заповнений новоутвореннями гідрооксиду заліза

Ґрунтоутворення протікає при надлишковому зволоженні й
недостатній аерації. Має місце нагромадження не розкладених
органічних решток. У ґрунтах концентруються усе те, що вимивається з прилеглих вододільних ділянок, проходить через притерасну
заплаву й осідає тут у вигляді новоутворень заліза, кальцію,
марганцю, фосфору (рис. 7.2, в). Болотні ґрунти поділяють на
мулувато-глейові, торф'янисто-глейові, торфовища.
Мулувато-глейові ґрунти мають невелике розповсюдження на
невеликих западинах, іноді на притерасовій частині заплав. Будова їх
така: із поверхні до 35-40 см знаходиться темно-сірий, майже чорний, в'язкий мокрий горизонт із великою кількістю напіврозкладених
рослинних решток. Нижче забарвлення змінюється від чорного до
сизо-сірого. Появляються включення заліза. Горизонт дуже в'язкий,
завжди мокрий. Суцільного шару торфу не мас. Ці ґрунти дуже
багаті мінеральними елементами і після осушення можуть успішно
використовуватись для вирощування сільськогосподарських культур.
Торф'янисто-глейові ґрунти відрізняються від мулуватоболотних наявністю поверхневого шару торфу товщиною до 50 см.
Під торфом залягає в'язкий, сіро-сизий глейовий горизонт. Ґрунт
завжди перенасичений вологою, багатий поживними елементами азотом, валовим і рухомим фосфором та калієм. Реакція ґрунту
близька до нейтральної. Для продуктивного їх використання
необхідне осушення.
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Торфовища мають різну товщину торфу, близько 1 м.
Осушені торф'яні ґрунти придатні для вирощування
багаторічних трав, кормових коренеплодів, картоплі, кукурудзи на
зелену масу, зернових колосових, льону й інших культур. Вимагають
внесення калійних мінеральних добрив.
7.5. Підзолистий процес ґрунтоутворення
Підзолисті ґрунти формуються під покровом тайгових мохових
або мертво-покривних хвойних лісів на піщаних, супіщаних і
суглинкових ґрунтоутворюючих породах. Утворення їх профілю
пов’язано з розвитком процесів опідзолення, глейового процесу й
лесиважу.
Особливість підзолистого процесу - руйнування у верхній
частині профілю ґрунту первинних і вторинних мінералів і
винесення продуктів руйнування в нижчі горизонти й ґрунтові
води. При розкладанні лісової підстилки утворюються різні водорозчинні органічні сполуки. Низький уміст поживних речовин і основ у
підстилці, а також переважання грибної мікрофлори сприяє інтенсивному утворенню кислот, серед яких найбільш розповсюджені ульвокислоти й низькомолекулярні органічні кислоти (мурашина, оцтова,
лимонна й ін.). Кислі продукти підстилки частково нейтралізуються
основами, які звільнюються при мінералізації, більша ж їх частина
потрапляє з водою у ґрунт і взаємодіє з мінеральними сполуками. До
кислих продуктів лісової підстилки додаються органічні кислоти, які
утворюються в процесі життєдіяльності мікроорганізмів без посередньо у самому ґрунті, а також ті, що виділяються корінням рослин.
Однак, найбільша роль у руйнуванні мінералів і опідзолені
належить кислим продуктам специфічної й неспецифічної
природи, які утворюються в процесі перетворення органічної
речовини лісової підстилки.
В результаті промивного водного режиму й дії кислих сполук із
верхніх горизонтів лісових ґрунтів виносяться усі легкорозчинні
речовини. При подальшій дії кислот починають руйнуватися більш
стійкі сполуки первинних і вторинних мінералів, мулисті мінеральні
частки, тому при підзолоутворенні верхній горизонт поступово
збіднюється мулом.
Продукти руйнування глинистих мінералів переходять у розчин
і у формі мінеральних або органо-мінеральних сполук переміщу134

ються з верхніх шарів у нижні: калій, натрій, кальцій, магній
переважно у вигляді солей вугільної й органічних кислот (у тому
числі фульватів); кремнезем у формі розчинних силікатів калію й
натрію і частково псевдо кремнієвої кислоти Si(OH)4; сірка у вигляді
сульфатів. Фосфор утворює важкорозчинні фосфати кальцію, заліза й
алюмінію й вимиваються слабо. Залізо й алюміній при опідзолені
мігрують у формі органо-мінеральних сполук.
У результаті підзолистого процесу під лісовою підстилкою
формується підзолистий горизонт, який має наступні основні
ознаки й властивості: унаслідок винесення заліза й марганцю й
накопичення залишкового кремнезему колір горизонту з червоноабо жовто-бурого стає світло-сірим або білястим і нагадує колір
попелу; горизонт збіднюється елементами живлення, полуторними оксидами, мулистими частками; має кислу реакцію середовища, сильну не насиченість основами; у суглинкових і глинистих
різновидах він набуває пластинчасто-листової структурри або
стає безструктурним.
Нижче підзолистого утворюється ілювіальний горизонт,
збагачений мулистими частками, півтораоксидами заліза й алюмінію
та рядом інших сполук. Інша частина вимитих речовин із низхідним
током води досягає ґрунтових вод і, перемішуючись із ними,
виноситься за межі ґрунтового профілю. Верхній підзолистий
горизонт збіднений (8,4-13,8 %), а нижній ілювіальний у порівнянні з
ним помітно (32,7-37,6 %) мулистою фракцією.
Підзолисті ґрунти на покривних суглинках бідні в підзолистому
горизонті у порівнянні з материнською породою залізом (2,65 і 7,29
%), алюмінієм (0,87 і 14,7 %), кальцієм (1 і 2,39 %) і помітно
збагачені кремнеземом (81,2 і 72,7 %).
В ілювіальному горизонті завдяки вмитим сполукам утворюються вторинні глинисті мінерали типу монтморилоніту, гідроокиси
заліза й алюмінію. Ілювіальний горизонт ущільнений, іноді
зцементований, в ньому накопичуються залізо-марганцеві конкреції.
Підзолисті ґрунти містять мало гумусу від 0,5 до 1,5 рідше 2-4
%, який зосереджений в невеликому за грубизною горизонті до 5 см.
У складі гумусу переважають фульвокислоти.
Інтенсивність підзолистого процесу залежить від поєднання
факторів ґрунтоутворення. Одна з умов його прояву - низхідний тік
води: чим менше зволожується ґрунт, тим слабше протікає
процес опідзолення. На карбонатних породах цей процес значно
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сповільнюється, що зумовлено нейтралізацією кислих продуктів
вільним вуглекислим кальцієм породи й кальцієм опаду.
На виразність підзолистого процесу великий вплив має також
склад лісових порід. Так під широколистяними лісами процес
протікає слабше ніж під хвойними.
Поруч з опідзоленням генезис підзолистих ґрунтів пов'язаний із
процесом лесиважу. Лесиваж - комплекс фізико-хімічних явищ, які
викликають диспергацію глинистих часток і механічне
переміщення їх із низхідним током води під захистом рухомих
органічних речовин, комплексування й винесення заліза
(Мельникова, Ковеня. 1974).
7.5. Умови й процеси ґрунтоутворення у субтропіках
Кліматичні умови вологих субтропіків характеризуються
великою кількістю опадів (1—3 тис. мм у рік), м'якою зимою й
помірно жарким літом. У багатьох районах основна маса опадів
випадає влітку.
Червоноземи й жовтоземи субтропіків розвиваються в умовах
розчленованого рельєфу, залягають переважно в районах хвилястих
передгір’їв і низьких гір з абсолютними відмітками до 600 м.
Склад лісів вологих субтропіків різний у залежності від
флористичної області, до якої відноситься той або інший район.
Первинні лаврові ліси, збережені лише в окремих районах. У їх
складі переважають дуб, граб, клен, бук, каштан, пальми. У підліску
— вічнозелені рослини. Біомаса субтропічних лісів перевищує 4000
ц/га, маса опаду — близько 210 ц/га.
Червоноземи Північноамериканського континенту формувалися під дубово-гікоровими й сосново-дубовими лісами, а на
прибережних південних низинах на піщаних масивах – під
сосновими лісами з магнолією. Найбільш низькі місцевості Флориди
знаходяться під приморськими болотами.
Рослинність Австралії у зоні червоноземів утворена переважно
евкаліптовими лісами, ксерофітним рідколіссям з акацією, дерновозлаковими саванами з одинокими евкаліптами.
Основна ґрунтоутворююча порода, на якій розвиваються
червоноземи — товща перевідкладення продуктів вивітрювання
андезитів, базальтів, гранітів, порфіритових туфів, гнейсів і осадових
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вапняків, піщаників, сланців специфічного цегляно-червоного або
жовтогарячого кольору. Ця товща в одних регіонах залягає на
корінних породах, в інших — на древній еродованій елювіальній корі
вивітрювання. На більш низьких територіях ґрунтоутворюючими
породами є алювіальні й делювіальні глинисто-піщані й
галечниково-валунні відклади.
Ґрунтоутворювальний процес у зоні червоноземів відзначається енергійним виносом кальцію, у меншій мірі – магнію й
кремнієвої кислоти, а також спостерігається деякий перерозподіл
півтораоксидів, що властиве процесу утворення підзолів. Характерна
риса ґрунтоутворення червоноземів – продовження аллітизації
мінеральної частини ґрунту. Ґрунтоутворення протікає у кислому
середовищі, що також характерно для підзолистого процесу. Але ці
ознаки проявляються не повсюдно, що пов’язано з великою
кількістю основ, які утворюються при розкладанні органічної
речовини і нейтралізують кислі продукти.
Червоноземи, які розвинуті на щебенисто-валунних відкладах,
мають більш помітні ознаки опідзолення, ніж на основних породах.
Ступінь опідзолення посилюється і при тимчасовому перезволоженні, що частіше спостерігається у понижених елементах рельєфу.
У червоноземах підзолистий процес поєднується з дерновим, в
результаті цього у верхніх горизонтах накопичується гумус.
Жовтоземи утворюються на глинистих сланцях і глинах, що
володіють поганою водопроникністю, у результаті чого в
поверхневій частині профілю цих ґрунтів розвиваються процеси
глиноутворення. З цим пов'язують виникнення оксидно-залізистих
конкрецій (А. І. Ромашкевич, 1975). Глеєутворенню сприяє також
рельєф низинних заболочених алювіальних долин великих рік,
наприклад, нижньої течії ріки Ріони. У профілі жовтоземів часто
помітні прояви лесиважу.
Коричневі ґрунти субтропіків формуються при сухому
жаркому літі, прохолодній зимі й зимово-весняних опадах. У
прохолодну вологу зиму в коричневих ґрунтах відбувається повне
видалення легкорозчинних солей і часткове вилуговування
карбонатів Са, одночасно вивітрюються первинні мінерали. Влітку
при висушуванні ґрунту у верх піднімаються слабо лужні розчини й
випадають карбонати у вигляді міцелію й конкрецій. У вологому
середовищі середньої частини профілю відбувається вивітрювання і
глиноутворення мінералів типу іліту, а іноді і монтморилоніту.
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Лужна або нейтральна реакція ґрунтів приводить до утворення
фульватно-гуматного гумусу (СГК : СФК ≥ 1). У профілі ґрунтів
відсутні легкорозчинні солі й солонцюватість.
Ґрунтоутворювальний процес у сіроземній зоні розвивається в
особливих умовах гідротермічного режиму. Тепловий режим характеризується відсутністю промерзання ґрунту або ж короткочасним
промерзанням в окремі роки на глибину 25-30 см, сприятливими
температурами у вологий весняний період (10-25˚С) і стійкими високими температурами у верхній частині профілю ґрунтів літом (до
30˚С у верхньому 30 см горизонті й до 25˚С на глибині більше 1 м).
Сіроземи характеризуються непромивним типом водного
режиму, відсутністю промерзання ґрунту зимою, глибоким промочуванням зимово-осінніми опадами: світлих сіроземів до 1 м і більше,
типових – на 1,5 м і більше. З травня по жовтень відбувається
безперервне висушування ґрунту. Висушування ґрунту у липні –
серпні призводить до зниження вологості не вище максимальної
гігроскопічної, що веде до придушення біологічних процесів.
Отже, процес утворення сіроземів відбувається в два різко
протилежних періоди: 1) короткочасного весняного теплого й
вологого активного розвитку біологічних процесів і 2) тривалої
літньої посухи та майже повного припинення біологічної
діяльності, із переважанням у профілі ґрунтів висхідних
капілярних токів.
7.6. Умови й особливості тропічного ґрунтоутворення
Умови тропічного ґрунтоутворення дуже своєрідні. Вони
визначаються спільними рисами розвитку процесів вивітрювання на
переважній частині тропічної суші і, як наслідок цього, однотипними
ґрунтоутворюючими субстратами, та характерними рисами клімату й
рослинності сучасного тропічного пояса.
Оскільки, червоноколірні відклади є найпоширенішими на
території древньої суші, то вони є найбільш типовими
ґрунтоутворюючими породами тропіків. Латеритні й карбонатні
кори малосприятливі для ґрунтоутворення й життя рослин, тому їхні
виходи позбавлені ґрунтового покриву й безплідні.
Найважливіша особливість тропічного поясу — стійка висока
температура повітря. Особливого значення набуває характер
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атмосферного зволоження. Так, у Євразії опадів випадає, в
середньому, 1500—3000 мм у рік і більше, а у В’Єтнамі в районі
розвитку гідроморфних гумусово-глейових ґрунтів їх кількість
зростає до 3500 мм у рік і більше. У Північній Америці в зоні
розвитку червоноземів випадає опадів 1000-1400 мм у рік, на
Амазонській низовині Південної Америки - 2000-5000 мм у рік, а на
півночі Австралії – 1000-200 мм. Середньорічна сума опадів у
тропічному кліматі Африки становить до 10000 мм і більше. В
цілому кліматичні умови формування тропічних ґрунтів
характеризуються значними атмосферними опадами протягом усього
року: сухий сезон не перевищує 1—2 міс.
Значна кількість вологи, що випадає на поверхню, не завжди
призводить до перенасичення тропічних ґрунтів водою. Навіть у
найбільш вологих тропічних лісах відсутні явища заболочування
Річне випаровування у тропіках Африки рівне приблизно 1000 мм і
не залежить від характеру рослинного покриву, а змінюється лише при
збільшенні або зменшенні кількості опадів. Навіть при дуже значній
річній сумі опадів у тропічних ґрунтах протягом року може бути зміна
режиму промивного на не промивний.
Прийнято вважати сухими місяці з кількістю атмосферних
опадів менше 60 мм, а з 100 мм — вологими. При атмосферних
опадах менше 60 мм на місяць уся вода витрачається на
евапотранспірацію, й ґрунт не тільки не промивається, але навіть
втрачає запас води, доступний для рослин, і тому ґрунт висихає.
У періоди дощів, навпаки, процеси евапотранспірації не в силах
зрівноважити кількість атмосферної вологи, що випадає. У результаті
посиленого поверхневого стоку й підвищення рівня ґрунтових вод у
депресіях рельєфу на низинах відбувається на якийсь час заболочення. Тому, в тропіках, крім ґрунтів стійкого атмосферного
зволоження (автоморфних) і постійного ґрунтового зволоження
(гідроморфних), існує велика група ґрунтів, що розвиваються в
умовах сезонного перезволоження.
Достаток тепла й вологи зумовлює найбільшу серед
біоценозів світу біомасу — у середньому 5000 ц/га, а іноді більше
17000 ц/га сухої органічної речовини.
У дощових лісах Африки на поверхню ґрунту протягом року
надходить близько 120—150 ц/га рослинних решток. Загальний опад
оцінюється в 250 ц/га. Незважаючи на настільки значний опад,
велика його частина руйнується протягом року завдяки інтенсивній
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діяльності ґрунтових тварин і мікроорганізмів. Суцільної лісової
підстилки нема, тонкий шар мертвих листків перемежовується з
ділянками оголеної землі. Разом із опадом у рік на 1 га ґрунту
надходить близько 100 кг кальцію, 40—50 кг магнію, 50-100 кг калію
й інших елементів.
Проте велика їхня частина захоплюється складною кореневою
системою багатоярусного дощового лісу й знову утягується в
біологічний кругообіг. У зв'язку з необхідністю захоплювати
елементи живлення з продуктів опаду коренева маса дерев
тропічного дощового лісу розташована в приповерхневій частині
ґрунту (до 50—70 см). У лісах Амазонки корені дерев знаходяться на
глибині всього 10—20 см (Г. Вальтер, 1968).
Геохімічна особливість біоценозів полягає в тому, що майже
вся маса хімічних елементів, які необхідні для живлення рослин,
міститься в самих рослинах і тільки завдяки цьому не вимивається
рясними атмосферними опадами. Якщо вирубати дощовий тропічний
ліс, то порушиться вся тисячоріччями створювана природна система,
а ґрунти швидко деградують.
Загальний ґрунтоутворювальний процес у тропічному
кліматі складається з розпаду й синтезу органічної й мінеральної
речовини ґрунту, які протікають одночасно, взаємодіють між собою
й формують різні за складом і властивостями горизонти.
Із загального ґрунтоутворювального процесу, що протікає у
тропічному кліматі можна виділити елементарніші складові:
1. Утворення глини – винесення основи формування нових
алюмосилікатів - глинистих мінералів. У кислих умовах утворюються каолінові глини, в лужних – монтморилонітові.
2. Озалізнення. В анаеробних умовах проявляється міграція
двохвалентного заліза й починається глеєутворення, яке відбувається
з поверхні, без зв’язку з ґрунтовими водами.
3. Алітизація – утворення й накопичення півтораоксидів
алюмінію.
4. Опідзолення – розпад алюмосилікатів в елювіальному
горизонті й винесення продуктів розпаду в нижчий ілювіальний
горизонт. В елювіальному горизонті накопичується залишковий
кремнезем. Цей процес протікає у кислому середовищі при великій
кількості опадів.
5. Накопичення кремнію – протікає в умовах лужного
середовища і високих температур.
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6. Накопичення органічної речовини, що веде до утворення
торфу в анаеробних умовах, в аеробних – гумусу. Перше характерне
для болотних ґрунтів, друге – для чорноземів і інших ґрунтів
посушливого клімату.
7. Засолення й розсолення, що веде до накопичення або
вимивання солей і зумовлює утворення солонців, солончаків і солоді.
8. Лесиваж – переміщення униз профілю мулистих часток ґрунту
без їх руйнування.

7.7. Нагромадження солей у ґрунтах
Формування засолених ґрунтів пов'язано з нагромадженням
солей у ґрунтових водах і породах і з умовами, що сприяють їхній
акумуляції у ґрунтах.
Велика роль в акумуляції водорозчинних солей у породах і ґрунтах
належить рослинності. При аеробному розкладанні органічних решток в
умовах посушливого клімату може накопичуватися велика кількість
легкорозчинних солей. Але у їх перерозподілі величезну роль відіграють
поверхневі й ґрунтові води. Інтенсивність перерозподілу солей і
нагромадження їх у профілі ґрунтів визначається кліматом — кількістю
опадів і величиною випаровування, а також фільтраційними
властивостями ґрунтів, ґрунтоутворюючих порід і розчинністю солей.
У вологому кліматі при промивному водному режимі солі
вилуговуються за межі ґрунту і тому не накопичуються. У районах із
посушливим кліматом і особливо в напівпустелі й пустелі, де
випаровуваність набагато перевищує кількість опадів, що випадають,
створюються умови для нагромадження солей у ґрунтових водах і
ґрунтоутворюючих породах. У цих областях і поширені, в основному,
засолені ґрунти.
У розподілі солей на території суші чітко виявляється
зональність. Найбільш висока концентрація солей у ґрунтових водах і
ґрунтах відзначається в пустельній зоні і найменша — у лісостеповій
і степовій зонах (табл. 7.2).
У лісостепових і степових районах при загальному незначному
засоленні ґрунтів і мінералізації ґрунтових вод у складі солей
переважають карбонати й бікарбонати натрію, зустрічаються сульфати, що зумовлюють содовий і содово-сульфатний типи засолення
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ґрунтів. Нагромадження соди в цих зонах пов'язано з меншою
розчинністю її у порівнянні із сульфатами й хлоридами натрію.
У напівпустельних і пустельних областях є сприятливі умови
для утворення сульфатів і хлоридів натрію, гіпсу й нітратів. Іноді
можливе утворення соди й формування ґрунтів із содовим типом
засолення.
Таблиця 7.2. Накопичення солей у водах і засолених ґрунтах
різних природних зон (В.А. Ковда)

Зона

Пустеля
Сухий
степ
Степ
Лісостеп

Найвища мінералізація
води, г/дм3

Легкорозчинні солі

Характерні солі

річки

ґрунтові
води

солоні
озера

у верхніх
шарах, %

у солончаках

20-90
10-30
3-7
0,5-1

200-220
100-150
50-100
1-3

350-450
300-350
100-250
10-100

15-25
5-8
2-3
0,5-1

NaCl, NaNO3, MgCl2, MgSo4
NaCl, Na2SO4, CaSO4,
MgSO
Na
2SO44, NaCl, Na2CO3
Na2CO3, Na2SO4, Na2SiO3

На території країн СНД виділяють 4 великі провінції
сучасного нагромадження солей у ґрунтах (Ковда, 1946): 1)
сульфатно-содова (Придніпровська, південна частина ОкськоДонської, південна частина Західносибірської, Амурська і ЛеноВілюйська низовини, середня частина Сиртового Заволжя); 2)
хлоридно-сульфатна (південна частина Сиртового Заволжя,
Зауралля до сходу від Прикаспійської низовини, Казахська
складчаста країна і Туранська низовина, Фергана, дельта Амудар'ї);
3) сульфатно-хлоридна (Туранська і Причорноморська низовини);
4) хлоридна (Прикаспійська низовина).
На нагромадження солей у ґрунтах в одній і тій же зоні сильно
впливають рельєф і дренованість території. Сильно засоленні ґрунти
приурочені до різного роду депресій, де ґрунтові води знаходяться
близько до поверхні. До таких великих депресій відносяться
Західносибірська, Туранська, Прикаспійська, Дніпровська і ЛеноВілюйська низовини.
Поширені засолені ґрунти на алювіальних рівнинах великих
річок, таких як Волга, Дон, Дніпро, Іртиш, Амудар'я, й приозерних
зниженнях на приморських алювіальних рівнинах та древніх терасах.
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7.8. Утворення солончаків
Солончаками називають ґрунти, в яких у верхніх шарах і у
профілі нагромаджується велика кількість легкорозчинних солей,
що дуже шкідливо діє на ріст і розвиток сільськогосподарських
рослин. В залежності від хімізму засолення накопичення солей у
солончаках становить від
0,6-0,7 до 2-3 % і більше. Вони
утворюються на середніх і важких за гранулометричним складом
ґрунтах унаслідок випаровування мінералізованих ґрунтових вод, які
залягають близько від поверхні, де випаровування з водної поверхні
становить близько 1000 мм, а кількість атмосферних опадів не
перевищує 200-300 мм, а також унаслідок тимчасового заливання
поверхні ґрунту, особливо понижених місць, атмосферними водами з
розчиненими в них солями та при перенесенні солей вітром із
морської води у приморських зонах. Нагромадження солей у
ґрунтах складає сутність солончакового процесу в умовах
випітного типу водного режиму.
Сезонний приплив легкорозчинних солей за рахунок
випаровування мінералізованих ґрунтових вод може досягати 500—
1000 т/га (Ковда, 1946).
Солончаки в приморських областях і в районах поширення
засолених озер можуть утворитися й у результаті принесення солей
вітром. Солончаки нерідко виникають при неправильному зрошенні,
а також унаслідок внутрішньо-ґрунтового перерозподілу солей у
зв'язку зі зміною рельєфу.
Велике значення в утворенні солончаків має рослинність. Солі,
що утворюються при мінералізації рослинних решток, в умовах
арідного клімату накопичуються у верхніх шарах ґрунту. Масштаби
акумуляції визначаються біологічними особливостями самих рослин.
Рослинний покрив на солончаках неоднорідний і визначається
характером їхнього засолення й умістом солей. На солончаках із
дуже високим ступенем засолення рослинність сильно зріджена й
представлена різними видами солонців трав’янистих. Найбільш
часто зустрічаються солерос, сарсазан, шведка, солянки, а також
чорний саксаул, біюргун.
На солончаках із меншою концентрацією солей виростають
бескильниця, ячмінь короткоостий, кермек, подорожник, кокпек,
айстра солончакова, басія.
Продуктивність травостою на солончаках варіює в широких
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межах. Більше біомаси — до 200 ц/га (Базилевич, 1965) —
утворюється на лучних хлоридно-сульфатних солончаках і найменше
на солончаках із содовим типом засолення. Солончакова рослинність
відрізняється високою зольністю, що досягає в м'ясистих солонцях
пустельної зони 40—55%. Зольність напівсухих солонців 20—30 %,
ксерофітних полинів — 10—20 %, у той час як у рослинних
співтовариств незасолених ґрунтів (злаків і бобових) вона не
перевищує 10 %.
У золі солонців трав’янистих переважають хлор, сірка, натрій. За
даними Н. І. Базилевич (1965), з опадом у солончакових луках
Барабинської низовини надходить від 230 до 630 кг/га зольних
елементів, у тому числі хлору від 19 до 102 кг і натрію від 19 до 67
кг. На сорових солончаках кількість зольних елементів в опаді
зростає до 690 кг, у тому числі на хлор припадає від 220 до 288 кг, на
натрій — від 125 до 257 кг/га.
Солончаки найбільш поширені в Криму та в басейні Дніпра. В
солончаках найбільш поширені солі: CaCO3, Ca(HCO3)2, Na2SO4,
NaHCO3, CaSO4, MgSO4, NaCl, Na2CO3, а також у невеликій кількості
CaCl2, MgCl2, MgCO3, та ін.
Кількість солей у солончаках коливається в широких межах; від
1 до 10 % і більше. За складом переважаючих солей солончаки
поділяють на сульфатні (головним чином, Na2SO4), содові (головним
чином, Na2CO3 і Na2HCO3), хлоридні (NaCl і MgCl2) і змішані –
сульфатно-содові, хлоридно-сульфатні, сульфатно-хлоридні.
В залежності від співвідношення катіонів розрізняють натрієві,
магнієво-натрієві, кальцієво-натрієві, магнієві й кальцієві солончаки.
Солончаки, до складу яких входять водорозчинні хлориди і сульфати
у різних відношеннях, розрізняють за вмістом хлору від суми солей:
сульфатні (хлору менше 10 %), хлоридно-сульфатні (хлору 10-25 %),
сульфатно-хлоридні (хлору 25-40 %), і хлоридні (хлору більше 40 %).
Високий уміст солей у солончаках визначає особливості будови
їхнього профілю й властивості. Профіль солончаків слабко диференційнований на генетичні горизонти. У ньому виділяють гумусовий
горизонт Н, перехідний НР і ґрунтоутворюючу породу Р (рис. 7.3.1).
Горизонт Нk – сольова кірка біла з буруватим відтінком до 2 см.
Горизонт Н – гумусний, чорного забарвлення, безструктурний,
ущільнений, скипає від НСl. Товщина 20-24 см.
Горизонт НР – перехідний, темнувато-сірий, пухкий, крупногрудкуватої структури. Товщина 35-40 см.
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Горизонт Р – ґрунтоутворююча порода – карбонатний,
мергелізований, легкий суглинок.
У всьому профілі солончаку помітні вицвіти солей, особливо
після підсихання стінки розрізу.

Рис. 7.3. Схематична будова профілю солончаку (1), солонцю (2), солоді (3)

Нерідко в нижній частині, а іноді у всьому профілі проявляються
ознаки глейового процесу, що виражаються в наявності іржаво
вохристих вкраплень або сизих плям.
Класифікація й діагностика солончаків. Солончаки поділяють
на 2 типи — гідроморфні й автоморфні (табл. 7.3).
Гідроморфні солончаки розділяють на підтипи: типові
гідроморфні, лучні, болотні, сори (шори), приморські, мерзлотні,
вторинні, сазові й такири пустельні. Вони розвиваються в умовах
близького залягання мінералізованих ґрунтових вод.
Автоморфні солончаки поділяють на літогенні, залишкові й
еолово-горбисті. Вони формуються на засолених ґрунтоутворюючих
породах при глибокому заляганні рівня ґрунтових вод. Материнськими породами частіше є елювій і делювій третинних, крейдових і
інших древніх відкладів, а також морські засолені породи
четвертинного періоду, наприклад, «шоколадні» глини Прикаспію.
Гідроморфні солончаки поділяють на підтипи: типові, лучні,
болотні, сорові, приморські, мерзлотні, вторинні, такироподібні.
Серед автоморфних солончаків виділяють підтипи: типові,
літогенні, залишкові, еолово-горбисті, такироподібні.
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Таблиця 7.3. Класифікація солончаків
Типи
Солончаки
гідроморфні

Солончаки
автоморфні

Підтипи
Типові
Лучні
Болотні
Сорові
Приморські
Мерзлотні
Вторинні
Отакирені
Типові
Літогення
Залишкові
Еолово-пагорбкові
Отакирені

Роди

За типом
засолення

Види
а) за характером
розподілу солей:
поверхневі (0-30 см),
глибоко-профільні
(у всьому профілі);
б) за морфологією
поверхні:
кіркові (NaCl),
пухкі (Na2SO4),
мокрі (СаСl2),
чорні (Na2CO3)

Типові гідроморфні солончаки формуються при близькому
заляганні сильно мінералізованих ґрунтових вод. Профіль їх слабко
диференційований на горизонти. За даними хімічних аналізів
вимальовують сольовий профіль солончаку: вліво від нульової лінії
показують уміст катіонів, а вправо – аніонів. Водорозчинні солі
містяться у великій кількості у всьому профілі з максимальною
концентрацією у верхній частині (рис. 7.4.).

Рис. 7.4. Сольовий профіль типового солончаку, мг-екв на 100 г ґрунту

Лучні солончаки також розвиваються при близькому заляганні
ґрунтових вод, але більш слабко мінералізованих. Профіль їх підрозділяється на генетичні горизонти. Серед лучних солончаків особливо
виділяють карбонатно-кальцієві, котрі на відміну від інших
солончаків містять менше водорозчинних солей, більш карбонатні й
гумусні. На таких солончаках добре виростає лучна рослинність.
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Серед лучних солончаків часто зустрічаються солончаки із содовим
засоленням. Сода найбільш сильно гнітить розвиток рослинності, і
врожаї на таких ґрунтах дуже низькі.
Сорові (шорові) солончаки розвиваються в результаті
випаровування поверхневої води мілководних солоних озер і русел
древніх рік. Місцями днища висохлих озер покриті шаром солей у
декілька сантиметрів. Такі солончаки позбавлені рослинності.
Грязьово-вулканічні солончаки утворюються із сольових грязей, що
вилилися на поверхню при виверженні вулканів.
Приморські солончаки — найбільш молоді утворення морських
відкладів. Мають вологу пухку сольову скоринку, під якою
розташовується піщаний або супіщаний шар із величезною кількістю
черепашок. Профіль сильно засолений хлоридами. На глибині 1—2 м
виявляється гірко-солона вода.
Вторинні солончаки утворюються в результаті неправильного
зрошення, що викликає підйом ґрунтових вод і, як наслідок,
нагромадження легкорозчинних солей у поверхневих горизонтах
ґрунтів. Вторинне засолення інтенсивно розвивається при глибині
залягання мінералізованих ґрунтових вод 1,5—2 м; при глибині
їхнього залягання 3—4 м засолення може мати місце, а при глибині
більш 6 м воно не виникає.
Мерзлотні солончаки мають на невеликій глибині мерзлотний
горизонт, який слугує водоупором. У таких солончаках сильно
засолені верхні горизонти, або весь профіль. Склад солей різний.
Частіше зустрічаються солончаки хлоридно-сульфатні, сульфатнохлоридні.
Болотні солончаки розвиваються при дуже близькому заляганні
мінералізованих ґрунтових вод. У всьому профілі відбувається
глеєутворення і сильне засолення, а іноді й виторфовування
верхнього горизонту.
Отакирені
(пустельні)
солончаки
характеризуються
своєрідною тріщинуватою поверхнею, утворення якої зв'язано з
особливими гідротермічними умовами пустельної зони.
Залишкові, або реліктові, солончаки розвиваються на
відкладах, засолення яких зв'язано з попередньою гідроморфною
стадією.
Еолово-горбисті солончаки виникають у результаті переносу
солей вітром і являють собою навіяні підкущові горби сильно
засоленого матеріалу.
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Солончаки розділяють на роди за складом солей, які
визначають за співвідношенням аніонів і катіонів у водній витяжці.
Серед них розрізняють кіркові, пухкі, мокрі й чорні.
У кіркових солончаках із перевагою хлориду натрію на поверхні
ґрунту утворюється сильно просочена солями кірка. При великому
умісті хлориду кальцію й магнію, що володіє високою
гігроскопічністю, розвиваються мокрі солончаки. Якщо в складі
солей домінує сульфат натрію, формуються пухкі солончаки. Чорні
солончаки утворюються при підвищеній кількості соди, де
збільшується розчинність органічної речовини й профіль здобуває
темне (чорне) забарвлення.
За характером розподілу солей солончаки підрозділяють на
види: поверхневі (солі в шарі 0-30 см) і глибоко профільні (солі по
всьому профілю до ґрунтових вод).
7.9. Утворення солонців
Солонці – група засолених ґрунтів, що утворилися із
солончаків і містять у ґрунтовому вбирному комплексі велику
кількість увібраного натрію (більше 15 % або Mg більше 40 % від
ємності вбирання в ілювіальному горизонті). У солонцях
легкорозчинні солі вимиті з верхніх горизонтів у глибші (рис. 7.5).
Катіони
Аніони
мг-екв 100 г ґрунту

Рис. 7.5. Розподіл і склад водорозчинних солей у профілі солонцю
сухо-степової зони
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Згідно теорії К.К. Гедройца солонці утворюються при
розсоленні солончаків, засолених нейтральними солями натрію.
Розсолення – процес вимивання солей із солончаку, який може
відбутися при збільшенні вологості клімату, зниженні рівня
ґрунтової води в результаті поглиблення базису ерозії на певній
території, але найчастіше – в результаті побудови дренажу й
інтенсивних поливів. Під солонцевим процесом розуміють
проникнення в ґрунтовий вбирний комплекс іону натрію, що веде
до різкого підвищення дисперсності органічної й мінеральної
частини, зниження стійкості колоїдів до води й виникнення
лужної реакції середовища.
При пониженні рівня ґрунтової води змінюється тип водного
режиму з випітного на не промивний. При цьому процес розсолення
проходить декілька стадій. Перша – засолення ґрунтів солями Na, що
веде до утворення солончаку. На другій стадії відбувається
осолонцювання – насичення ґрунтового вбирного комплексу натрієм
і витіснення з нього інших катіонів за схемою:
[ГВК]Са2+ + Na2CO3 ↔ [ГВК]2Nа+ + CaCO3. (27.2)
Обмінний натрій різко змінює властивості ґрунту: руйнується
агрегатний склад, при зволоженні ґрунт сильно набухає, у сухому
стані – стає твердим і щільним.
Третя стадія – розсолення солончаку: а) вимивання солей з
верхнього горизонту; б) пептизація колоїдів, які вимиваються вниз,
утворюючи надсолонцевий горизонт; в) коагуляція вимитих колоїдів
на певній глибині. Тут утворюється солонцевий (ілювіальний)
горизонт; г) утворення соди в результаті лужної реакції середовища:
[ГВК]Nа+ + H2CO3 ↔ [ГВК]Nа+ , H + NaHCO3
(27.3)
[ГВК]Nа+ + Ca(HCO3)2 ↔[ГВК]Cа2+ + NaHCO3.
(27.4)
Утворена сода підвищує рН до 10-11. Під впливом сильно
лужної реакції середовища частина колоїдів ґрунту розпадається, їх
продукти також вимиваються вниз. Солонці більше тяжіють — до
південно-степових і напівпустельних ландшафтів.
Солонці мають наступну класифікацію (табл. 7.4). Типи
солонців виділяються за характером водного режиму, підтипи – за
розташуванням в тій або іншій ґрунтово-біокліматичній зоні.
Солонці автоморфні формуються в умовах глибокого залягання
рівня ґрунтових вод (> 6 м) на засолених породах, частіше в степу.
Солонці напівгідроморфні (лучно-степові) формуються на
першій та другій надзаплавній терасах, у пониження рельєфу, при
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рівні залягання ґрунтових вод 3-6 м.
Таблиця 7.4. Класифікація солонців
Типи
Підтипи
Авто- Чорноземні
морфні Каштанові
Бурі
напівпустель
ні
Напівгід- Лучнороморфн чорноземні
і
Лучнокаштанові
Лучномерзлотні
Гідро- Чорноземноморфні
лучні
Каштановолучні
Мерзлотнолучні
Лучноболотні

Роди
Види
а) за типом засолення;
а) за товщиною НЕ:
б) за глибиною засолення, см:
кіркові (< 3 см),
солончакові (5-30);
мілкі (3-10),
високо солончакуваті (30-50);
середні (10-18),
солончакуваті (50-100);
глибокі (> 18 см);
глибокосолончакуваті (100-150);
б) за умістом
несолончакуваті (150-200);
увібраного Na в Sl,
в) за ступенем засолення: солонці% від ЄВ:
солончаки; сильно засолені,
залишкові (< 10),
середньо засолені, слабо засолені, малонатрієві (10-25),
незасолені;
середньонатрієві (25г) за глибиною залягання СаСО3 та 40), багатонатрієві
гіпсу:
(>40);
високо карбонатні (вище 40 см),
в) за структурою Sl:
глибоко карбонатні (нижче 40 см),
стовпчасті,
високо гіпсові (вище 40 см), глибоко
горіхуваті,
гіпсові (нижче 40 см)
призматичні,
брилуваті

Солонці гідроморфні розповсюджені в заплавах річок, в
приозерних, міжбалкових зниженнях при глибині залягання рівня
ґрунтових вод менше 3 м. Солонці каштанової зони мають меншу
товщину горизонтів і більш світлі відтінки в порівнянні із солонцями
чорноземної зони. Солонцюватість, характерна для ґрунтів сухостепової й пустельної зон.
Морфологічний профіль солонців має дуже характерні риси, у
першу чергу щільний ілювіальний горизонт. Будова цих ґрунтів
наступна (див. рис. 7.3.2):
Горизонт Н — сірого кольору, пухкої будови, товщина його від
1—2 до 10 см. У верхній частині іноді виділяється дернина.
Горизонт Е — над солонцевий горизонт. Він має ясно-сірий
колір, із листувато-шаруватою дуже неміцною структурою й
товщиною 5—10 см. Часто розчленовування горизонтів Н, і НЕ
утруднене, в цілому це пухкий бурувато-сірий горизонт товщиною
від 3—5 до 20—30 см.
Горизонт Sl (ІН) — солонцевий, характеризується великою
щільністю, темно-бурим кольором і характерною стовпчастою
структурою. Верхня границя надзвичайно різка, що чітко виділяється
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після видалення пухкого горизонту Н. На вершинах стовпчастих
окремостей часто є присутнім наліт пилуватих часток уламкових
мінералів — кремнеземиста присипка. У нижній частині солонцевого
горизонту (Рhiks) є підгоризонти скупчення новоутворень —
карбонатних і гіпсових.
Горизонт Psk – материнська порода, засолена, карбонатна,
загіпсована.
7.10. Утворення солоді
Солоді – гідроморфні або напівгідроморфні ґрунти западин
лісостепової й степової зон з різко диференційованим профілем,
яскраво вираженим освітленим горизонтом Е, з наявним
увібраним натрієм та лужною реакцією в горизонті І, з
карбонатами й легкорозчинними солями у нижній частині
профілю. Утворилися із солонців і солонцюватих ґрунтів під
впливом інтенсивного промивання їх водою й заміною у ГВК
увібраного натрію на увібраний водень у верхній розсоленій частині
профілю. Зовні дуже схожі на сірі лісові ґрунти.
Солоді більше тяжіють до лісостепових і північно-степових
ландшафтів, але розміщуються тільки плямами. Солоді формуються
в замкнених зниженнях рельєфу, під невеликими березовоосиковими гаями. У світі площа солодів становить біля 70 млн. га, в
Україні – біля 30 тис. га. Найбільше їх відмічено у Євразії Західносибірська, Дніпровська й Причорноморська низовини,
придунайські низовини Угорщини. Солоді поширені також у
Північній і Південній Америці, приморських районах південної
Австралії, на морських узбережжях Африки.
Будова профілю солоді наступна (див рис. 7.3.3):
Горизонт Н0 – лісова підстилка або дернина, товщиною до 3 см.
Горизонт Н — гумусовий, буруватого забарвлення, багатий
коренями трав і часто торфований. Товщина 3—10 см.
Горизонт Еgl — білувато-борошнистий горизонт вимивання з
неясною листуватою структурою. Товщина близько 10—20 см. Часто
містить численні залізо-марганцеві конкреції.
Горизонт EІgl — горизонт вмивання, темно-бурого кольору,
дуже щільний, злитий, стовпчасто-призматичної структури, що внизу
змінюється брилуватою. Товщина близько 50 см більше. У нижній
частині горизонту зустрічаються неясно виражені карбонатні
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стягнення. Нижче залягають горизонти Іk, gl та Іs, gl, які утворюють
поступовий перехід до ґрунтоутворюючої породи.
Солоді поділяються на підтипи: лучно-чорноземні з глибиною
залягання РГВ (> 3 м), товщина гумусового горизонту 50-70 см; лучні
(степові) з глибиною РГВ 1,5-3 м, меншою товщиною гумусного
горизонту, більшим оглеєнням; лучно-болотні: РГВ = 0,5-1 м; сильно
глейові, на поверхні є горизонт торфу (табл. 7.5).
Таблиця 7.5. Класифікація солоді
Підтипи
Лучночорноземні,
Лучні,
Лучно-болотні

Роди
Звичайні,
Безкарбонатні,
Незасолені,
Солончакуваті,
Несолонцюваті,
Солонцюваті

Види
а)глейові, глеюваті;
б) малогумісні (< 3 % гумусу),
середньогумусні (3-6),
високогумусні (> 6 %);
в) торф’янисто-глейові (Т < 10 см),
г )торф’яно-глейові (Т= 10-20 см)

У неглибоких степових западинах і на ділянках високої заплави
створюються умови підвищеної зволоженості. Тут розвивається
лучно-степова рослинність, що забезпечує більш значну кількість
рослинного опаду, ніж на навколишніх просторах. Періодичне
обводнення ґрунту затрудняє руйнування органічних решток. У
результаті формуються лучно-чорноземні і лучно-каштанові ґрунти,
що мають меншу товщиною горизонту Н і слабку засоленість.
На центральних ділянках западин степової й лісостепової зон
ґрунтові води розташовуються дуже близько до поверхні. У таких
умовах утворюються перегнійно-глейові (часто торф’янистоперегнійно-глейові) ґрунти. Для профілю цих ґрунтів типовий
дерново-перегнійний, слабко торфований горизонт, нижче якого
знаходиться сизувато-сірий глейовий горизонт, що містить у верхній
частині численні залізисті й залізо-марганцеві новоутворення.
Контрольні питання
1.. Назвіть процеси перетворення органічних решток у ґрунтах. 4. Назвіть
основні концепції утворення гумусу. 3. Охарактеризуйте дерновий процес
ґрунтоутворення. 5. Назвіть характерні риси болотного ґрунтоутворення,
провідні процеси. 6. Які відмінності між дерновим, болотним і підзолистим
типами ґрунтоутворення? 7. Які характерні ознаки соленакопичення. Як
воно впливає на властивості ґрунтів? 8. Охарактеризуйте умови утворення
солончаків, солонців і солоді.
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Розділ 8
МОРФОЛОГІЯ ҐРУНТОВОГО ПРОФІЛЮ
Основи вивчення морфології ґрунтів встановлені В.В. Докучаєвим і детально описані С.А. Захаровим (1926 p.). Український
учений А.Н. Соколовський (1936) замість прийнятої в Росії системи
позначення символів генетичних горизонтів (А, В, С, D) розробив
власну, яка в Україні, використовується й сьогодні й має багато
спільних рис із системою, яка використовується в Європі.
Морфологічні ознаки ґрунту – екологічно-функціональні
зовнішні ознаки, за допомогою яких здійснюється визначення
належності ґрунту до відповідного генетичного типу.
До головних морфологічних ознак відносять: будову й колір
ґрунтового профілю, глибину ґрунту й окремих його горизонтів,
гранулометричний склад, структуру ґрунту, новоутворення й
включення, вологість та щільність.
8.1. Фазовий склад ґрунту
Ґрунт – це самобутнє й цілісне багатофазове природне утворення, яке являє собою складну постійно функціонуючу систему. Усі
фази ґрунту – тверда, рідинна, газоподібна й фаза живої речовини –
тісно стикаються між собою за допомогою багатьох процесів різної
природи, швидкості й інтенсивності, що зливаються в єдину сукуність динамічних явищ. На рис (рис. 8.1) показані приклади
співвідношення фаз у різних ґрунтах.
Тверда фаза ґрунту – основа, яка формується в процесі ґрунтоутворення з материнської породи й відмерлих решток організмів.
Тверда фаза ґрунту у значній мірі зберігає склад і властивості материнської породи й утворює каркас ґрунту. Вона складається з
первинних і вторинних мінералів, органічних залишків, частково
розкладених і перетворених у гумус. Показниками, які характеризують тверду фазу гранту є гранулометричний, мінералогічний та
хімічний склад, будова нашарування, структура, пористість.
Рідинна фаза ґрунту (ґрунтовий розчин) – волога ґрунту з
розчиненими мінеральними й органічними сполуками. Це динамічна
дуже важлива фаза під впливом якої здійснюються майже всі
елементарні ґрунтові процеси. Г.М. Висоцький назвав ґрунтовий
розчин “кров’ю землі”. Ґрунтова волога заповнює поровий простір.
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Рис. 8.1. Співвідношення у об’ємних відсотках між твердою (а), рідинною
(б), газовою (в) та живою (г) фазами в дерновому горизонті лучного ґрунту
(1), в гумусовому горизонті чорнозему (2) і солонцевому горизонті солонцю
(3); у стані максимальної польової вологоємності(А)
і у повітряно-сухому стані (Б)

Газова фаза ґрунту – ґрунтове повітря, яке заповнює вільні від
вологи пори. Протікання біологічних процесів у ґрунті впливає на
хімічний склад ґрунтового повітря, який значно відрізняється від
атмосферного. Рідинна й газова фази ґрунту є антагоністами, тому
перебувають у динамічній рівновазі. Чим вологіший ґрунт, тим
менше в ньому повітря і навпаки.
Жива фаза ґрунту – сукупність організмів, які населяють ґрунт
і беруть безпосередню участь у ґрунтоутворенні. Це мікроорганізми
(бактерії, актиноміцети, гриби, водорості), представники ґрунтової
мікро- і мезофауни (найпростіші, комахи, черв’яки) й найбільша за
об’ємом жива частина ґрунту – кореневі системи рослин.
Ґрунт живе в добових, річних, багаторічних і вікових гідротермічних ритмах. У відповідності з ними змінюється швидкість, а
часто й напрямок ґрунтових процесів. Одні процеси посилюються,
інші – послаблюються.
Режим різних форм азоту (утворення й зменшення умісту
нітратного, нітритного, аміачного азоту) пов’язаний з активізацією
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або затуханням діяльності мікроорганізмів. Тваринні організми, що
живуть у ґрунті, впливають на динаміку багатьох ґрунтових
процесів: в періоди висушування або похолодання багато з них
спускаються в нижні шари ґрунту, а в більш вологі й теплі періоди
знову піднімаються до поверхні. В результаті вони перемішують
ґрунтову масу, створюють пористість, складну систему ходів,
суттєво змінюють водний, повітряний та тепловий режими ґрунту.
Отже, ґрунт – це складний комплекс різних процесів, у
результаті яких речовини, що беруть участь у них, неодноразово
переходять з однієї фази в іншу: із живої речовини – у розчин і в
ґрунтове повітря, з останнього – у тверду й газову фази, можуть бути
знову поглинуті живими організмами, багаторазово переміщуватися
вниз і вверх ґрунтовим профілем і т.д.
8.2. Типи будови профілю
Найбільш важливою морфологічною ознакою ґрунту є його
будова, тобто закономірна зміна ґрунтової товщі зверху вниз, яка
нагадує шаруватість. Ця шаруватість зумовлена розподілом ґрунтової товщі на генетичні горизонти (однорідні за ознаками, складом і
властивостями шари ґрунту), які складають ґрунтовий профіль.

Рис. 8.2. Схема шурфу для дослідження ґрунтового профілю

Профіль (франц. profile розріз) вертикальний розріз осадових
відкладів на будь-якій місцевості, які утворюють ґрунт. Щоб
дослідити профіль ґрунту необхідно викопати шурф глибиною 1,5-2
м із вертикальною стіною не менше 1 м шириною (рис. 8.2).
За характером співвідношення генетичних горизонтів всі
ґрунтові профілі поділяють на дві великі групи: прості та складні
(рис. 8.3). В межах кожної групи виділяють кілька типів ґрунтових
профілів. До простих типів ґрунтових профілів відносять будову
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автоморфного ґрунту, формування яких відбувається в умовах
добре дренованих вододілів (рис. 8.3. 1-5).

Рис. 8.3. Типи будови ґрунтових профілів (за Б.Г. Розановим, 1983)
1 – примітивний; 2 – неповно розвинений; 3 – нормальний; 4 – слабко
диференційований; 5 – порушений (еродований); 6 – реліктовий; 7 –
багаточленний; 8 – поліциклічний; 9 – порушений (перевернутий; 10 –
мозаїчний (строкатий).

Примітивний профіль має малу товщину й формується на
перших стадіях утворення гумусово-акумулятивного горизонту (Н)
або є перехідним до материнської породи (НР) і залягає безпосередньо на ґрунтовій породі (рис. 8.3 1). Профіль слабо диференційований на горизонти. Прикладом таких ґрунтів є літосоль –
примітивний щебенистий ґрунт, деякі гірсько-лучні ґрунти, регосолі
– слаборозвинуті ґрунти на пухких породах.
Неповно розвинутий профіль формується на щільних масивнокристалічних породах або на крутих схилах і має набір генетичних
горизонтів, які характерні для даного типу ґрунтів, але з малою їх
товщиною (рис. 8.3.2). Окремі горизонти можуть випадати. Прикладом можуть слугувати відповідні роди чорноземів або каштанових
ґрунтів, які формуються на щільних породах, а також гірські ґрунти,
такі, як гірські підзолисті, гірські червоноземи, гірські буроземи і т.д.
Нормальний профіль має повний набір генетичних горизонтів з
типовою для не еродованих плакорних ґрунтів товщиною (рис.
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8.2.3). Це найбільш розповсюджений тип будови ґрунтового профілю. Нормальний профіль мають майже всі ґрунти Російської рівнини. Це профіль зрілого ґрунту, який має абсолютний і відносний вік.
Слабо диференційований профіль – дуже розтягнутий монотонний профіль, в якому генетичні горизонти поступово змінюють
один одного без чітко помітних переходів (рис. 8.3.4). Профіль формується на пісках або на древніх ферралітних корах вивітрювання.
Порушений (еродований) – профіль, в якому частина верхніх
горизонтів змита ерозією (рис. 8.3.5). Ці ґрунти формуються під
впливом атмосферної вологи, систематичні низхідні токи якої
зумовлюють закономірне переміщення хімічних елементів зверху до
низу. Режим ґрунту в таких умовах може бути як промивним, так і не
промивним. Амплітуда переміщення відповідає рухомості елементів
в умовах конкретного ландшафту. Так, кремній і залізо вимиваються
із елювіального горизонту в ілювіальний, кальцій – у материнську
породу, натрій – на рівень ґрунтових вод.
Іншим типом будови ґрунтового профілю володіють гідроморфні складні ґрунти, формування яких відбувається в умовах
близького залягання рівня ґрунтових вод (рис. 8.3. 6-10).
Реліктовий профіль – має у своїй будові поховані горизонти,
або поховані профілі палеогрунтів. В такому профілі можуть бути й
реліктові горизонти – результат стародавнього ґрунтоутворення, яке
нині йде за іншим типом (рис. 8.3.6). Ґрунти з реліктовим профілем
зустрічаються на терасах річкових долин, в районах інтенсивної
еолової діяльності, поблизу вулканів, де має місце періодичне
утворення наносів на поверхні уже сформованого ґрунту.
Багаточленний профіль формується у випадках літогенетичних
змін у межах ґрунтової товщі (двочленні материнські породи в
межах 100 см від поверхні) (рис. 8.3.7). Такі ґрунти сформовані в
областях розповсюдження останнього материкового зледеніння, де
чітко проявляється шаруватість поверхневих наносів.
Поліциклічний профіль утворюється в умовах періодичного
перевідкладення ґрунтоутворюючого матеріалу (річковий алювій,
вулканічний попіл, еолові наноси) (рис. 8.3.8).
Порушений (перевернений) профіль формується при вивертанні
нижніх горизонтів на поверхню (рис.8.3.9). Такий профіль
формується при застосуванні глибокого обробітку ґрунту, коли
глибокий горизонт Е або І вивертається на поверхню, а гумусовий
горизонт скидається вниз при обороті пласта.
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Мозаїчний профіль – будова профілю, в якому генетичні горизонти утворюють непослідовну за глибиною серію горизонтальних
шарів і можуть мати строкатість, мозаїку, плямистість (рис.8.3.10).
Такий профіль характерний для лиманних солодів Прикаспію, для
глейових підзолистих ґрунтів середньої і північної тайги.
При складній будові ґрунтового профілю процес ґрунтоутворення протікає під дією ґрунтових вод, які періодично або постійно
збагачують ґрунтову товщу певними хімічними елементами й
створюють специфічну геохімічну обстановку. Режим ґрунтової
вологи в таких умовах відповідає випотнілому або застійному.
При близькому заляганні ґрунтових вод і капілярному їх підйомі
у ґрунтову товщу різні сполуки будуть випадати у тій же
послідовності, як і у випадку низхідного руху води. При висхідному
русі води найвище будуть підніматись найбільш розчинні і рухомі
солі натрію (практично до поверхні землі), нижче розмістяться
сульфати кальцію, ще нижче - карбонати кальцію.
У природі зустрічаються численні випадки перехідної будови
профілю ґрунту. Це пояснюється зміною умов автоморфного й
гідроморфного ґрунтоутворення.
8.3. Типи профілю за розподілом речовин
Типи розподілу речовин у ґрунтовому профілі відображаються
на морфологічних ознаках – забарвленні генетичних горизонтів,
щільності, характері та розподілі новоутворень.
Характер розподілу речовинного складу ґрунту (уміст гумусу й
його складових, уміст карбонатів, поживних речовин, рухомих
речовин, глинистих мінералів, мікроелементів, запасів вологи й ін.)
має такі профілі: акумулятивний, елювіальний, ґрунтово-акумулятивний, елювіально-ілювіальний та недиференційований (рис. 8.4).
Профілі гідрогенної акумуляції рухомих сполук утворюються в
різних частинах профілю за рахунок випадіння із розчину речовин,
які приносяться з поровими або ґрунтовими водами. При
випаровуванні вод розчинені в них солі кристалізуються на поверхні
ґрунту (рис. 8.4. 1а-1в) або всередині ґрунтової товщі (рис. 8.4. 3а3в), заповнюючи в останньому випадку пори, тріщини, ходи коріння
й інші пустоти або утворюють зцементовані щільні горизонти
(хардпени). За хімічним складом горизонти гідрогенної акумуляції
формуються за рахунок легко розчинних солей, гіпсу, вапна,
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аморфного кремнезему у посушливому кліматі, у більш вологому –
зцементовані залізовмісні горизонти. Ці горизонти позначаються
індексом S.

Рис. 8.4. Типи розподілу речовин у ґрунтовому профілі:
1а – регресивно-акумулятивний; 1 б – прогресивно-акумулятивний; 1в –
рівномірно-акумулятивний; 2а – регресивно-елювіальний; 2б – прогресивноелювіальний; 2в – рівномірно-елювіальний; 3а – регресивно-грунтовоакумулятивний; 3б – прогресивно-грунтово-акумулятивний; 3в –
рівномірно-грунтово-акумулятивний; 4а – елювіально-ілювіальний; 4б –
акумулятивно-елювіально-ілювіальний; 5 - недиференційований

Елювіальні профілі з мінімальним умістом речовин на
поверхні (рис. 8.4. 2а-2в) утворюються за рахунок вимивання із них
різних рухомих продуктів ґрунтоутворення й накопичення
залишкових, найбільш стійких важкорозчинних мінералів
(найчастіше кварц, а в деяких ґрунтах – аморфний кремнезем).
Вимивання кольорових речовин (гумусу, сполук заліза) і залишкове
накопичення світлих мінералів (кварцу, кислих польових шпатів,
аморфного кремнезему й ін.) зумовлює світлий колір елювіальних
горизонтів. Вимивання глинистих часток і колоїдів призводить до
залишкового накопичення піщаних і пилуватих часток, тому
елювіальні горизонти виділяються у профілі більш легким
гранулометричним складом, пилуватістю, нестійкою плитчастою або
листовою структурою. Вони позначаються індексом Е.
Ілювіальні горизонти формуються в середній і нижній частині
профілю за рахунок вмивання в них із горизонтів, що залягають
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вище рухомих продуктів ґрунтоутворення, які переміщуються у
вигляді суспензій, колоїдних розчинів і випадають в осад в міру
випаровування розчинів і зміни фізико-хімічних і термодинамічних
умов. Ілювіальні горизонти мають більш важкий гранулометричний
склад у порівнянні з тими, що залягають вище й материнською
породою. Ці горизонти більш щільні, мають горіхову крупно
призматичну, брилисту, а в деяких ґрунтах стовпчасту структуру.
Ілювіальні горизонти збагачені по відношенню до верхніх і
материнської породи відносно рухомими мінеральними, органомінеральними або органічними речовинами, які виносяться з
верхньої частини ґрунтової товщі. Зовнішній вигляд і хімічний склад
ілювіальних горизонтів різних ґрунтів і навіть одного й того ж на
різних глибинах неоднакові. Це зумовлено різним степенем
розчинності і рухомості речовин у ґрунтовому профілі.
Ілювіальні горизонти позначаються індексом І, але з додаванням
малого індексу, яких вказує на склад вмитих в даний горизонт
речовин, наприклад, ілювіально-карбонатний горизонт ІСа,
ілювіально-гумусовий - Іh, ілювіально-залізистий - ІFe.
У деяких ґрунтах можна спостерігати декілька ілювіальних
горизонтів, які розміщуються один під одним, при цьому більш
легкорозчинні солі вимиті глибше, а більш важкорозчинні –
накопичуються вище. Так, у чорноземних ґрунтах вище залягає
карбонатний горизонт, а нижче – гіпсовий.
Елювіально-ілювіальний або метаморфічний профіль характеризується мінімальною кількістю речовини у верхній частині та
максимальною – у середній або нижній частині (рис. 8.4 4а). Горизонти внутрішнього ґрунтового вивітрювання формуються в середній, безгумусній або малогумусній частині профілю в певних гідротермічних умовах (тривалі позитивні температури, достатня вологість, на породах, багатих первинними мінералами). При активному
фізичному й хімічному вивітрюванні первинних алюмосилікатів і силікатів у метаморфічному горизонті накопичуються глинисті мінерали, розміри кристалів яких вимірюються мікронами й долями мікронів, утворюються колоїдні осади, метаморфічні горизонти зазнають
глинування, у них накопичуються тонко пилуваті і мулисті частки.
Метаморфічні горизонти мають бурий або коричнево-бурий колір.
Особливий вигляд і склад мають глеєві горизонти (ІGl). Вони
утворюються у ґрунтах з поганою аерацією, часто на
перезволоженні, де окислювальні умови змінюються відновними.
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Внаслідок відновлення сполук заліза і його наступного часткового
окислення ці горизонти мають сизо-сірий, зеленуватий, оливковий
колір, часто чергуються з вохристими й іржавими плямами в зонах
локальної аерації (тріщини, ходи коріння і червоточини).
Недиференційований профіль (рис. 8.4.5) характеризується
рівномірним умістом речовини у всій товщі ґрунту.
8.4. Характер переходів у профілі
Характер переходів між горизонтами у ґрунтовому профілі,
форма границь горизонтів і ступінь їх чіткості мають важливе
генетичне значення і слугують морфологічними ознаками ґрунту. Це
один із критеріїв визначення інтенсивності ґрунтоутворення і його
загальної направленості. Часто характер переходів між горизонтами
профілю має діагностичне значення.
Різні ґрунти мають різний характер переходів у профілі, що
визначається типом, віком і інтенсивністю ґрунтоутворення у відповідності з комплексом факторів природного середовища (рис. 8.5)

Рис. 8.5. Характер переходів між горизонтами у профілях різних
типів ґрунтів:
1 – дерново-підзолистий орний ґрунт від Норн до НЕ – границя рівна,
перехід різкий; від НЕ до Іе границя язикоподібна, перехід ясний; від Іе до І
– хвиляста, помітний; від І до Ір – рівна, поступовий; від Ір до Р – рівна,
поступовий. 2 – чорнозем звичайний: від Н до Нр – хвиляста, поступовий;
від Нр до Рhk – границя кишенями, перехід ясний; від Рhk до Рk – рівна,
поступовий. 3 – червонозем: усі границі рівні, переходи поступові
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За формою переходу одного генетичного горизонту в інший
виділяється вісім основних типів границь між ними (рис. 8.6).
Рівна границя характерна для більшості ґрунтів, особливо у
нижніх, у найменшому ступені диференційованих частинах профілю.
Така форма найчастіше зустрічається при поступових переходах.
Інколи рівна границя може характеризувати й різкий перехід: у
випадку орного горизонту оброблюваних ґрунтів; у випадку утворення горизонту під впливом ґрунтових вод або їх капілярної облямівки;
у випадку горизонтальної шаруватості ґрунтоутворюючої породи.
Хвиляста границя характеризує низ гумусового горизонту у
лісових ґрунтах або переходи між підгоризонтами одного й того ж
горизонту. Для хвилястої границі характерне відношення амплітуди
до довжини хвилі менше 0,5. Розрізняють дрібно хвилясту (довжина
хвилі менше 5 см), середньо хвилясту (довжина хвилі 5-10 см),
крупно хвилясту (довжина хвилі більше 10 см) границі.

Рис. 8.6. Форми границь між горизонтами профілю:
1 – рівна; 2 – хвиляста; 3 – кишенеподібна; 4 – язикоподібна;
5 – затічна; 6 - розмита; 7 – пильчаста; 8 – палісадна.
Кишенеподібна границя характерна для нижньої частини
гумусового горизонту степових ґрунтів. Це переважно границя
акумулятивних горизонтів. Вона визначається при відношенні
глибини до ширини затікань (кишень) від 0,5 до 2. Якщо це
відношення менше 0,5, то границя буде хвиляста, якщо воно більше
2, то границя буде язикоподібна. Границя може бути дрібнокишенева
(ширина кишень менше 5 см) й крупнокишенева (ширина більше 10
см). Відстань між окремими кишенями може змінюватись у широких
межах, але не менше 2 кишень на 1 м довжини. Якщо їх менше то
можна говорити про випадкове затікання при рівній границі.
Язикоподібна границя характерна для нижньої частини
елювіальних горизонтів, але може зустрічатися і в нижній частині
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гумусових горизонтів степових ґрунтів. Така границя характерна для
дерново-підзолистих ґрунтів і більшості чорноземів Сибіру. Границя
може бути дрібно язикоподібною (глибина язиків до 5 см) і глибоко
язикоподібною (глибина язиків більше 10 см). Відношення глибини
язиків до їх ширини змінюється в межах від 2 до 5. При більшому
співвідношення границя буде затічною.
Затічна границя характеризує криогенні ґрунти або ґрунти, які
піддаються дуже глибокому періодичному розтріскуванню (темні
злиті ґрунти – вертисолі). Так границя може сформуватися й під
впливом біологічного фактору: затікання гумусу ходами коріння або
землерийних. При границі, що затікає відношення глибини затікань
до їх ширини перевищує 5 й може досягати декількох десятків.
Розмита границя характерна для ґрунтів з сильно вираженим
елювіальним процесом, тобто для сильно опідзолених ґрунтів. У
таких випадках неможливо провести чіткої границі між горизонтами
Н і НР і необхідно виділяти підгоризонт Нр.
Пильчаста границя зустрічається досить рідко, але іноді
описується у підзолистих ґрунтах на структурних глинах. Така
границя важко відрізняється від хвилястої границі.
Палісадна границя – дуже рідке явище у ґрунтовому покриві.
Це границя між осолоділим і стовбчастим горизонтами у солонцях
при добре вираженій стовбчастій структурі солонцевого горизонту.
Форми ліній, що розділяють профіль на горизонти є рельєфом
верхньої або нижньої поверхні ґрунтового горизонту. Ці рельєфні
переходи горизонтів описуються із застосуванням наступних градацій: 1) рівний - являє собою майже площину; 2) хвилястий — межа
дещо нерівна з язиками скоріше широкими, ніж глибокими; 3) нерівний - язики розвинуті переважно у вертикальному напрямку (по осі Ζ
більше, ніж по осях Х та. У); 4) розірваний - горизонт не є суцільним
у межах шурфу (S.W. Buol, F.D. Hole, R.J. Mecracken, 1973).
Розрізняють наступні форми границь між генетичними
горизонтами: різка (до 1 см), ясна (2 см), помітна (3 см), поступова
(4 см), плавна або дуже поступова (5 см і більше).
8.5. Товщина ґрунтового профілю
Поняття про товщину ґрунтового профілю є відносним. Під
товщиною ґрунтового профілю розуміють сумарну товщину всіх
горизонтів, які складають профіль, тобто до підґрунтя –
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горизонту Р або D. У випадку багаточленної ґрунтоутворюючої
породи загальний підхід залишається незмінним, тобто визначається
верхня границя підґрунтя і до неї вимірюється товщина профілю.
Умовно товщину профілю (до підґрунтя) для усіх ґрунтів
розділяють на наступні градації: 1) з малою товщиною <50 см; 2) з
середньою товщиною 50-100 см; 3) товсті 100-150 см; 4) дуже товсті
150-200 см.
У класифікаційному плані для виділення видів ґрунтів за
ступенем розвитку ґрунтоутворювального процесу градації товщини
визначаються для кожного типу ґрунтоутворення. У таких випадках
береться товщина не всього ґрунтового профілю, а певних
горизонтів, наприклад, гумусового, підзолистого, надсолонцевого,
торф’яного й т.п.
Для чорноземів, лучних і лучно-чорноземних ґрунтів товщина
характеризується гумусовим горизонтом Н + НР: 1) чорнозем з
малою товщиною, укорочений <25 см; 2) чорнозем з малою
товщиною 25-40 см; 3) чорнозем з середньою товщиною 40-80 см; 4)
чорнозем товстий 80-120 см; 5) чорнозем дуже товстий >120 см.
Для інших типів ґрунтів і горизонти, й глибини їх з метою
визначення відносної товщини беруть інші. Для чорноземних,
каштанових і лучних солонців (товщина Н + Sl): 1) мало товсті
<30 см; 2) товсті >30 см.
Для каштанових і лучно-каштанових ґрунтів (товщина Н +
НР): 1) з малою товщиною укорочений <20 см; 2) з малою товщиною 25-30 см; 3) з середньою товщиною 30-50 см; 4) товстий >50 см.
Для солоді (товщина Н +Е): 1) мілкі <10 см; 2) середньо товсті
10-20 см; 3) глибокі >30 см.
Приведені приклади свідчать, наскільки відносне поняття
товщини ґрунту. Усі встановлені градації товщини ґрунту умовні й
суттєво міняються у різних ґрунтових школах і в міру накопичення
знань.
8.6. Ґрунтовий горизонт та його індексація
У профілі ґрунту розрізняють декілька горизонтів, які часто
поділяються на підгоризонти. Кожний горизонт має назву й
позначається буквою (індекс).
В Україні використовують за пропозицією академіка А.Н.
Соколовського (1936) та удосконалені його учнями М.К. Крупським,
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Г.С.Гринем, М.І. Полупаном і ін. наступні генетичні символи
горизонтів:
1 група – поверхневі органогенні горизонти:
Τ - торфовий горизонт – формується на поверхні, але зустрічається іноді в товщі профілю, характеризується консервацією
органічної речовини без перетворення в гумус або без мінералізації,
містить багато органічних решток, видимих неозброєним оком;
ТН – торфоперегнійний горизонт – складається із сильно
розкладених гуміфікованих (невидимих оком) рослинних решток,
чорний, постійно або періодично насичений водою.
НТ – перегнійний – поверхневий горизонт чорного кольору,
складається з добре розкладених органічних залишків і гумусу з
домішками мінеральних компонентів, безструктурний, м’який,
пухкий;
ТС – торф’яно-мінеральний горизонт – складається з інтенсивно
подрібнених мінералізованих і обвуглених рослинних залишків,
попелоподібний, гідрофобний, легко розвівається, трапляється на
пересушених торф’яниках Полісся;
HО – органічний акумулятивний – мало товстий, до 15 см,
поверхневий шар органічної речовини, що розкладається, не
розкладені й напіврозкладені залишки видимі оком, в нижній частині
частково перемішаний з мінеральними компонентами;
НЛ або НС - лісова підстилка або степова повсть – суцільний
килим відмерлих органів рослин, що покриває поверхню ґрунту
відповідно в лісі і степу;
НД – дернина – мінеральний гумусово-акумулятивний
поверхневий горизонт, що формується під трав’янистою
рослинністю, містить велику кількість живих коренів, сірий, пухкий.
2 група – поверхневі мінеральні горизонти:
Норн – орний горизонт – поверхневий горизонт орних ґрунтів,
змінений тривалим обробітком у землеробстві;
Η – гумусово-акумулятивний горизонт – розташований у
верхній частині профілю, акумулює гуміфіковані органічні
речовини, рівномірно розміщений і тісно зв’язаний з мінеральною
частиною, найтемніше забарвлений у профілі.
3 група – підповерхневі горизонти:
Е - елювіальний або підзолистий (вимитий у відношенні
колоїдів) горизонт – збіднений внаслідок вимивання органічних і
мінеральних речовин, поділяється на: підзолистий – залягає під
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горизонтами Т, Но, Н, Норн, формується під впливом кислотного
розкладу мінеральної частини й винесення продуктів нижче цього
горизонту; осолоділий – освітлений, білястий, знаходиться у верхній
частині профілю з поверхні або під Н, формується під впливом
осолодіння, тобто лужного розкладу мінеральної частини в
результаті входження Na в ґрунтово-поглинальний комплекс і
подальшого його заміщення воднем, винесення вниз продуктів
розкладу й мулу, плитчастий, безструктурний;
Не – опідзолений горизонт – сірий, білястий, грудкуватогоріховий, із зачатками пластинчастої структури, із присипкою SiO2,
характеризується слабо вираженим процесом опідзолення;
І - ілювіальний (вмитий у відношенні колоїдів) горизонт –
збагачений глинистими частинками, бурувато-коричневий, темносірий, щільний, призматичний, горохуватий, стовпчастий або
безструктурний, розташований під горизонтом Е в середній частині
профілю, характеризується накопиченням глини, аморфних
продуктів, півтораоксидів;
Sl – солонцевий горизонт - збагачений глинистими частинками,
бурувато-коричневий,
темно-сірий,
щільний,
призматичний,
горіхуватий, стовпчастий або безструктурний, розташований під
горизонтом Е в середній частині профілю, характеризується
накопиченням глини, аморфних продуктів, півтораоксидів, у сухому
стані дуже твердий, щільний, у вологому – безструктурний в’язкий;
G1 - глейовий горизонт – мінеральний або органо-мінеральний
суцільний або строкатий горизонт яскраво-синього, голубого, сизого
або оливкового кольору, безструктурний, формується при
заболоченні ґрунтів, постійному перенасичені водою;
gl – глеюватий – будь-який горизонт, в якому є окремі сизі або
сизуваті плями.
4 група – підґрунтові горизонти:
Ρ – ґрунтоутворююча порода (материнська) – гірська порода з
якої формується ґрунт;
D - підстеляюча порода – порода, що залягає нижче
ґрунтоутворюючої.
В Україні виділяють також інші горизонти:
Рf – псевдофібровий горизонт – складається з тонких бурих або
червонувато-бурих ущільнених прошарків (псевдофібрів) товщиною
1-3 см, що чергуються з прошарками палевого або білястого піску;
R – ортзандовий горизонт – складається зі зцементованого
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оксидами заліза піску. Залізо в них переважно гідрогенного й
мікробного походження, вони червоного кольору, як правило –
щільні, безструктурні;
Rg – ортштейновий горизонт – збагачений глиною,
півтораоксидами, гелями кремнію, твердий, червоно-коричневий;
М – мергелястий горизонт – складається з карбонатних новоутворень гідрогенного походження. Містить карбонати кальцію й
магнію, білого або сірувато-білого кольору часто з бурими плямами;.
До додаткових належать відокремлені морфологічні
елементи ґрунту, уламки порід, а також ознаки, пов’язані з
діяльністю людини:
k - карбонатний горизонт;
G - гіпсовий горизонт;
S - сольовий горизонт;
F – наявність вохри;
z – наявність копролітів, червоточин, кротовин;
Fs – похований ґрунт;
а – орний горизонт;
аl – алювіальні наносний горизонт на поверхні ґрунту;
аg - рекультивований насипний горизонт;
рl – плантажний горизонт;
mo – ознаки зрошення ґрунтів;
m – ознаки осушення;
r – наявність залізо-марганцевих стяжок;
kn – наявність карбонатних конкрецій;
q – наявність уламків безкарбонатних порід;
qk – наявність уламків карбонатних порід.
[Н] – похований або реліктовий гумусовий горизонт.
До деяких перерахованих вище індексів є більш детальне
пояснення: HO - лісові або степові залишки решток рослин (листя,
трава) на цілині; к - карбонати кальцію, магнію; G - гіпс
(CaSO42H2O); S - легко розчинні солі (NaCl, Ма2СОз та ін.); G1 глейовий горизонт, що утворився при відсутності доступу в ґрунт
або породу кисню та надмірному зволоженні.
Крім головних символів використовують також додаткові
символи для позначення специфічних ознак і властивостей ґрунту й
породи. Ці перехідні горизонти позначаються змішаними символами,
які складаються із символів відповідних основних горизонтів (НР –
перехідний між гумусовим і материнською породою у чорноземах;
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НЕ - гумусово-елювіальний, НІ - гумусово-ілювіальний, НSl –
гумусово-солонцевий; НGl – гумусово-глейовий; Рк - материнська
порода карбонатна й ін.). Перехідні горизонти сполучають ознаки
двох сусідніх горизонтів. При цьому найбільш виражений (основний) показник ставлять першим, а менш виражений - другим. Кожний горизонт має свою товщину, яка вимірюється у сантиметрах, а
всі горизонти до незміненої материнської породи дають уявлення
про глибину профілю даного типу ґрунту. Так, наприклад, гумусовий
горизонт (Н) у чорноземах може бути товщиною від 25 до 125 см і
більше. Менша інтенсивність прояву ознак ґрунтоутворювальних
процесів позначається тими ж символами, але маленькими їх
літерами: добра гумусність – Н, мала – h, сильна елювіальність – Е,
мала – е, значна глейкуватість породи – РGl, мала – Рgl.
Якщо додаткові ознаки виявлено лише у нижній частині
профілю, то цей специфічний символ пишеться через косу риску
(наприклад Р/kб Нр/gl). Якщо новоутворення або включення
концентруються локально (не по всій товщі горизонту), або ознака
дуже слабо виражена, - символ беруть у дужки (наприклад Р(h), Н(е).
Поховані горизонти записують у квадратні дужки [Н], [НР].
Горизонти, які утворюються за рахунок діяльності людини, але
за своїми властивостями не відрізняються від природних,
позначаються такими ж символами, що й природні, але перед ними
ставиться ще символ ознак, пов’язаний з антропогенезом.
Наприклад, вторинно-осолонцьований горизонт внаслідок зрошення
мінералізованими водами – moSI; вторинно глеюватий за рахунок
підняття рівня ґрунтових вод при зрошенні – moHPgl; торф’янистомінеральний, утворений внаслідок осушення торфовищ – mTC і ін.
Символ має повністю відображати назву: Ehgl – елювіальногумусовий глеюватий, Іh – ілювіально-гумусний; Pks – карбонатна
засолена материнська порода, Нр – верхній перехідний, Ph – нижній
перехідний, НРm – перехідний метаморфізований. Українська індексація горизонтів є більш досконалою інформативною ніж російська.
В Росії та в деяких країнах, що входили до колишнього СРСР
прийнято інші символи генетичних горизонтів ґрунтів: АО органогенний горизонт (лісова підстилка, степова повсть); А – гумусовий; А1- гумусово-акумулятивний; А2 - підзолистий або осолоділий; Апр- орний; Τ - органогенний торфовий горизонт; В — ілювіальний або перехідний з поділом на В1, В2, В3 ; Вк – карбонатний; G1
- глейовий горизонт; С - чиста материнська порода; D - підстеляюча
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гірська порода. Виділяють перехідні горизонти, наприклад, А1А2,
А2В, ВС. Іноді використовують і додаткові позначення властивостей
ґрунту й гірської породи.
Кожний тип ґрунту характеризується певним поєднанням
генетичних горизонтів, які в цілому складають ґрунтовий профіль.
Поєднання генетичних горизонтів отримало назву будови ґрунту, а
система символів генетичних горизонтів - формули будови ґрунту.
8.7. Колір ґрунту
Колір ґрунту є одним із найбільш наочних морфологічних
ознак, які відображають внутрішні властивості ґрунту. Невипадково
багато типів ґрунтів мають назву за кольором (чорноземи, сірі лісові,
каштанові, бурі лісові й напівпустельні, сіроземи, червоноземи й ін.).
Колір кожної фази ґрунту залежить від мінералогічного складу й
хімічних властивостей мінералів і органічних речовин. Головними
сполуками, які визначають кольорову гаму ґрунту, є: гумусові
речовини (чорного, бурого, коричневого тонів); оксиди заліза
(зумовлюють жовтий, червоний, коричневий тони); кварц і його
різновиди, аморфний кальцій, каолініт, легкорозчинні солі (сприяють
появі у ґрунтових горизонтах переважаючого світлого або білого
тону); закис заліза, присутній у заболочених (анаеробних) ґрунтах,
зумовлює сіро-голубий (зеленувато-голубий) колір.
Колір складається з трьох вимірюваних величин: тону,
інтенсивності й відтінку. Тон - переважаючий колір спектра, який
визначається довжиною хвилі. Інтенсивність - міра світлого або
темного кольору, яка пов'язана із загальною кількістю відбитого
світла. Відтінок - характеризує чистоту або виразність кольору
спектра.
В Україні для характеристики забарвлення ґрунту використовують наступний спектр кольорів: чорний, темно-сірий, сірий,
світло-сірий, білувато-сірий, бурувато-сірий, темно-бурувато-сірий,
світло-бурувато-сірий, бурий, темно-бурий, сірувато-бурий, темносірувато-бурий, світло-сірувато-бурий, темнувато-бурий, темножовтувато-бурий,
світло-жовтувато-бурий,
червонувато-бурий,
темно-червонувато-бурий, світло-червонувато-бурий, палевий,
темно-палевий, жовто-палевий, буро-палевий, буро-сіруватопалевий, жовтий, темно-жовтий, світло-жовтий, світло-буруватожовтий, бурувато-жовтий, темно-буро-жовтий, коричневий, темно169

коричневий, бурувато-коричневий, темно-бурувато-коричневий,
світло-коричневий, світло-бурувато-коричневий, червонувато-коричневий, темно-червонувато-коричневий, сірувато-коричневий, темносірувато-коричневий,
світло-сірувато-коричневий,
світлочервонувато-коричневий, червоний, темно-червоний, коричневочервоний,
темно-коричнево-червоний,
оливковий,
світлооливковий,
сірувато-оливковий,
світло-сірувато-оливковий,
зеленувато-оливковий, оливково-зелений, оливково-сірий, темнооливково-сірий, оливково-бурий, темно-оливково-бурий, світлооливково-бурий, сіро-зелений, темно-сіро-зелений, світло-сірозелений, сизий, темно-сизий, світло-сизий, сизувато-сірий, голубий,
темно-голубий, світло-голубий, сизувато-голубий, синій.
На колір ґрунту впливає стан зволоження й ступінь освітлення.
За вологістю ґрунти мають таку градацію: 1) сухі - ґрунтова
маса порошить, тепла на дотик; 2) свіжі - ґрунтова маса не
порошить, холодна на дотик; 3) вологі - ґрунтова маса помітно
зволожена і легко формується; 4) сирі — ґрунтова маса при стисненні
в руці набуває крутого тістоподібного стану, із якого вода не
виділяється; 5) мокрі -- ґрунтова маса при стисненні в руці
розтікається, а вода може стікати мимовільно.
Плямистість кольору ґрунту описується за допомогою трьох
характеристик: контрастності, кількості плям кожного
кольору та їх площі (Simonson, 1951).
Контрастність характеризується як слабка, виразна, помітна.
Слабка - неясні плями виявляються важко. Колір ґрунту фону й плям
близький до тону й відтінків. Виразна - плями легко вирізняються за
всіма критеріями кольору відрізняються від фону. Коливання
досягають 1-2 одиниць тону й декілька одиниць інтенсивності й
відтінку. Зустрічаються плями одного кольору або різних на
загальному фоні. Помітна - плями виразно видні, а плямистість
вважається в такому випадку основною ознакою горизонту. Тон,
інтенсивність і відтінок можуть відрізнятися на декілька одиниць.
Зустрічаються плями одного або декількох кольорів на основному
фоні (S.W. Buol, F.D. Hole, RJ. Mecracken, 1973).
Однорідне забарвлення – весь горизонт однаково забарвлений
в якийсь колір. Рівномірне однорідне забарвлення – тон і
інтенсивність забарвлення не міняються в межах усього горизонту.
Нерівномірне однорідне забарвлення – тон і інтенсивність забарвлення змінюються поступово від верхньої частини горизонту до
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нижньої, наприклад, від темно-бурого до бурого або від темно-сірого
до сірого.
Неоднорідне забарвлення – горизонт забарвлений в різні
кольори шляхом чергування плям різного кольору при різній
геометрії чергування.
Плямисте забарвлення – плями певного кольору нерегулярно
розміщуються на фоні іншого кольору, наприклад, вохристі плями на
сизому фоні в глейовому горизонті або білясті плями – на
червонуватому фоні у плінтитах.
Крапчасте забарвлення – дрібні плями (діаметром до 5 мм)
нерегулярно розкидані на однорідному фоні іншого забарвлення.
При цьому створюється порфіроподібна будова забарвлення.
Смугасте забарвлення – забарвлення створюється регулярним
чергуванням смуг різного кольору, наприклад, чергування жовтих і
червоних смуг в зеброподібній глині.
Мармуроподібне забарвлення – украй строкате забарвлення, яке
створюється узором плям і прожилків різного кольору. При цьому
прожилки більш світлі, ніж плями основної маси (наприклад,
забарвлення псевдоглейових горизонтів).
Кількість плям кожного кольору визначається за такими
групами: мало, звичайно (середньо), багато. Ці групи вираховуються
за площею, яку займають плями, в межах горизонту на стінці розрізу
наступним чином: мало - 2 % площі; звичайно - 2-20; багато більше 20 % площі. В межах групи можна розрізняти плями на
виразному фоні й плями без виразного фону.
Розміри - визначають за середнім діаметром окремих плям за
такими групами: дрібні, середні, крупні. Дрібні плями - діаметр за
довшою віссю не більше 5 мм, середні - 5-15 мм, крупні плями діаметр за довшою стороною більше 15 мм (S.W. Buol, F.D. Hole, RJ.
Mecracken, 1973).
8.8. Діагностика гранулометричного складу ґрунту
в польових умовах
Гранулометричний склад є однією з головних діагностичних
ознак ґрунту, який визначає багато виробничих властивостей. При
землеоблаштуванні спеціаліст обов'язково враховує цю ознаку, тому
що з нею тісно пов'язаний ступінь родючості кожного ґрунту, а
також якісний показник земель. За гранулометричним складом
171

розроблена класифікація всіх типів ґрунтів і ця ознака обов'язково
виділяється особливим індексом на карті ґрунтів.
В польових умовах можна приблизно встановити різновидність
гранулометричного складу кожного ґрунту методом “скочування
ковбаски” за Н.А. Качинським (рис. 8.7).
За цим методом визначають дві властивості – пластичність і
гранулометричний склад. Для цього ґрунтову масу зволожують до
тістоподібної консистенції і пробують на долоні скочувати кульки
або шнурок, який мав би товщину 3 мм у діаметрі, а при наступному
його згинанні моє утворитися кільце діаметром 3 см.
Виділяють наступні градації ґрунтів за гранулометричним
складом і пластичністю (рис. 8.8): 1) пісок (кулька не скочується) ґрунт піщаний; 2) супісок - скочується в нетривку кульку; 3) легкий
суглинок - скочується в короткі нерівномірні за товщиною ковбаски,
які тріскаються й ламаються при згинанні); 4) середній суглинок скочується в шнурок, який тріскається й ламається при згинанні,
кільце не утворюється; 5) важкий суглинок - скочується в шнурок,
згинається в кільце, на зовнішній стороні появляються тріщинки; 6)
глина - легко скочується в шнур, згинається в кільце без тріщин.

Рис. 8.7. Діагностика гранулометричного складу ґрунтів у польових
умовах
172

8.9. Новоутворення й включення
Новоутвореннями називають накопичення речовин різної
форми й хімічного складу, які утворюються й відкладаються у
горизонтах ґрунту в процесі ґрунтоутворення.
Хімічні новоутворення у ґрунтах - результат хімічних
процесів, які ведуть до накопичення у різних шарах ґрунтів хімічних
сполук. Ці сполуки можуть осаджуватись на місці утворення, або
переміщуватись з ґрунтовим розчином у горизонтальному й
вертикальному напрямках, випадати у осад на деякій віддалі від
місця свого утворення.
За формою хімічні новоутворення розділяють на:
1) вицвіти й нальоти – хімічні речовини виступають на поверхні
ґрунту, на стінках розрізу у вигляді тоненької плівки;
2) кірки, примазки і патьоки - виступають на поверхні ґрунту, на
стінках тріщин і утворюють шар невеликої товщини;
3) прожилки й трубочки – речовини накопичуються в ходах
черв’яків, коренів, пор та тріщин у ґрунті;
4) конкреції та стягнення – скупчення різних речовин більшменш округлої форми;
5) прошарки – речовини накопичуються у великих кількостях у
певних шарах ґрунту.
Для гідроморфних ґрунтів зони Полісся характерними
новоутвореннями є своєрідні трубчасті конкреції, утворені навкруг
відмерлого коріння з фосфатів заліза (роренштейни) та вторинні
залізисті силікати у глинистих породах у вигляді мілких конкрецій
(рис. 8.8).

Рис. 8.8. Типові форми залізистих новоутворень
а - округлі стягнення - ортштейни; б — трубчасті стягнення –
роренштейни
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У ґрунтах лісостепової зони менш розповсюджені залізомарганцеві новоутворення, їх місце поступово з півночі на південь
займають карбонатні новоутворення у вигляді пухкого скупчення й
плям білозірки й різнобічного стягнення (рис. 8.9). Характерною
реакцією на виявлення хімічних новоутворень карбонатів є їх
скипання від 10 %-вого розчину соляної кислоти.
Легкорозчинні солі (NaCl, CaCl2, MgCl2, NaCl, MgSO4, Na2CO3,
Na2SO4 NaHCO3, Mg(HCO3)2, Ca(HCO3)2 та інші) накопичуються в
засолених ґрунтах степу й пустель у вигляді нальотів, вицвітів, білої
кірки та примазок, окремих кристалів солей.
Гіпс (СаSO4·2H2o) накопичується в засолених ґрунтах у вигляді
окремих прожилків, псевдоміцелію, конкрецій, іноді – шкоринки або
вицвіту на поверхні ґрунту білого або жовтуватого кольору.

а
б
Рис. 8.9. Карбонатні стягнення (а) й гіпсова конкреція (б) із ґрунту
Вапно (СаСО3, білого кольору) – найбільш розповсюджене у
вигляді плям і вицвітів розпливчатої форми, плісняви із скупчень
дуже тонких кристалів, білоочки, прошарків і псевдоміцелію у
тонких порах ґрунту, трубочок або борошнистого вапна у ходах
коренів, конкрецій, прошарків мергелю, товщиною в декілька
десятків сантиметрів. Накопичується у чорноземах, каштанових,
бурих напівпустельних, засолених і ін. ґрунтах. Визначають місце
накопичення за скипанням у 10 %-му розчині НСl.
Гідроксиди заліза (Fe3+), алюмінію, марганцю у комплексі з
органічними речовинами й сполуками фосфору у вигляді плям,
натікання, конкрецій, трубочок, ортзандів, ортштейнів іржаво-бурого, вохристого, кавового або чорного кольору накопичуються у піщаних підзолистих, дерново-підзолистих, заболочених, болотних
ґрунтах. Сполуки двохвалентного заліза (FeCO3 й ін.) накопичуються у болотних і заболочених ґрунтах у вигляді розпливчастих
плям та вицвітів. На свіжих зразках вирізняються легко у вигляді
блакитного, сизуватого або зеленкуватого кольору, на висушених зникають, тому що окислюються до бурого кольору.
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Кремнезем (SiO2) - білястого кольору, накопичується в сірих
лісових ґрунтах, опідзолених чорноземах, солодях у вигляді
присипок на поверхні структурних відмін. Розпізнається важко.
Гумусові речовини чорного або темно-бурого кольору накопичуються в середній частині профілю підзолистих і солонцюватих
ґрунтів, солонців, солодів та інших ілювіальних ґрунтів у вигляді
патьоків. Патьоки надають агрегатам глянцюватого вигляду.
Новоутворення біологічного походження (тваринного й
рослинного) зустрічаються в наступних формах: червоточини звивисті ходи - канали черв’яків; копроліти - екскременти дощових
черв’яків у вигляді невеликих шариків; кротовини - пусті або
заповнені ходи риючих тварин (ховрашків, бабаків, кротів і ін.); ходи
від коріння - згниле крупне коріння рослин; дендрити - узори мілких
корінців на поверхні структурних окремостей.
Включеннями у ґрунтах називають тверді морфологічні
елементи органічного, мінерального або антропогенного
походження, поява яких не пов'язана з ґрунтоутворювальним
процесом. До включень відносять: літогенні (валуни й інші уламки
гірських порід), біогенні (раковини, кістки тварин, залишки коренів
рослин, листя, хвоя), антропогенні (куски цегли, скла, вугілля,
черепки посуду й ін.). У промерзлих ґрунтах присутні кріогенні
включення у вигляді крупних кристалів льоду.
За кількістю включень і відособлень елементів розрізняють:
поодинокі (1-5 шт. на 1-2 дм3), часті (6-25), численні (> 25 шт. на
1-2 дм3).
Уламки гірський порід і включення. При наявності у
ґрунтовому профілі уламків твердих порід відмічають їх кількість,
форму, розміри, ступінь обкатування та вивітрювання.
Кількість уламків характеризують за наступною шкалою: 1
– нечисленні (1-5 % на 1-2 дм3); 2 – часті (6-25 %); 3 – численні
(26-50 %); 4 – переважаючі (> 50 %).
8.10. Мікроморфологія ґрунту
Мікроморфологію слід розглядати як метод вивчення ґрунту з
допомогою оптичних приладів, які доповнюють візуальні
дослідження. Нижня межа спроможності людського ока бачити
предмети розміром біля 200 мк. В мікроморфологічних
дослідженнях використовують такі прилади: ручні лупи (дозволяє
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бачити предмети діаметром 20 мк), світовий мікроскоп (0,52 мк) та
електронний мікроскоп (дозволяє бачити предмети діаметром 10 А
або 0,001 мк).
Детальну термінологію для мікроморфологічних описів
розробив австралійський вчений Бруер (Brewer, 1964). Основою
термінології Бруера є поняття матриці (S-matrix): "матеріал
внутрішньої частини первинного педа або не агрегованого матеріалу,
в якому зустрічаються власне ґрунтові ознаки; матриця складається
із плазми, зерен скелета та пустот, не зв'язаних ні з якими
ґрунтовими ознаками, крім відособленої плазми":
1) ґрунтова плазма являє собою ґрунтовий матеріал,
спроможний до переміщення або переміщень, до переорганізації або
концентрації у процесі ґрунтоутворення; 2) скелетні зерна ґрунтовий матеріал, який не піддається швидкому переміщенню,
концентрації і переорганізації ґрунтовими процесами; 3) порами
називається вільний простір між твердими ґрунтовими частками; 4)
до ґрунтових ознак, або новоутворень відносять ті, які відрізняються
від ґрунтової маси, в якій вони знаходяться походженням,
розходженнями в концентрації або розміщенні. Відокремлення
плазми є єдиним новоутворенням, яке зустрічається в плазмі самої
матриці.
Контрольні питання
1. Охарактеризуйте ґрунтовий профіль за генетичними символами,
прийнятими в Україні. 2. Охарактеризуйте генетичні символи
ґрунтового профілю, які прийняті в Росії. 3. Охарактеризуйте основні
показники будови ґрунтового профілю. 4. Охарактеризуйте градації
ґрунтового профілю за гранулометричним складом і пластичністю. 5.
Охарактеризуйте основні типи структури ґрунтового профілю. 6. Як
розрізняють ґрунтовий профіль за щільністю нашарування? 7.
Охарактеризуйте новоутворення й включення у ґрунтовому профілі.
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Частина 2
ВЛАСТИВОСТІ Й РЕЖИМИ ҐРУНТІВ
Характерна особливість ґрунту як природного тіла – складний
речовинний склад і закономірні зміни важливих параметрів,
наявність специфічних органічних речовин (гумусу), значна
розмаїтість сполук для більшості хімічних елементів.
Певна ритмічність надходження на поверхню ґрунту сонячної
енергії й вологи зумовлює біологічні ритми розвитку рослинності.
Особливо велике значення для розвитку рослинності й для
формування ґрунтового профілю мають температурний, водноповітряний, поживний, біохімічний і термоенергетичний ґрунтові
режими. Ці режими визначаються рядом фізичних, фізико-хімічних і
біохімічних властивостей ґрунтів – теплоємністю, теплопровідністю,
водопроникністю, поглинальною спроможністю, а також поєднанням
ґрунтових процесів.
Розділ 9
ХІМІЧНИЙ СКЛАД ҐРУНТІВ
9.1. Склад та вміст хімічних елементів у ґрунтах і
гранулометричних фракціях
До складу ґрунту входять майже всі елементи таблиці
Менделєєва, але відносний уміст їх коливається в значних межах.
Першу групу елементів ґрунту, яка переважає за масою,
утворюють кисень (55 %) і кремній (20 %). Другу групу вмістом у
межах від 10 до 5 % - алюміній (7 %), водень (5 %) і вуглець (5 %). У
третю групу в кількостях 1-5 % входять кальцій, залізо, калій, натрій,
магній. Четверта група у кількостях від 1 до 0,01 % складається з
титану, азоту, хлору, фосфору, марганцю, сірки, стронцію. На ці
елементи припадає 99,8 % загальної маси ґрунтів. А на долю всіх
інших сімдесяти семи елементів – так названих мікроелементів і
розсіяних елементів – припадає лише 0,2 % маси ґрунту. Незважаючи
на малий уміст у ґрунтах мікроелементів, їх роль у процесах
ґрунтоутворення й створення родючості досить значна. Відсутність
або нестача деяких із них (йоду, бору, марганцю, цинку, кобальту,
міді, молібдену й ін.) веде до поганого розвитку й захворювань
рослин, тварин і людей.
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У ґрунтах більше ніж у літосфері міститься вуглецю, водню,
азоту, фосфору, сірки й менше алюмінію, заліза, кальцію, магнію,
натрію, калію й інших елементів, що є наслідком процесів
вивітрювання й ґрунтоутворення.
Збагачення ґрунтів вуглецем, воднем, азотом, фосфором, сіркою
відбувається за рахунок надходження у ґрунти рослинних і тваринних залишків, де їх уміст значно вищий ніж у літосфері й ґрунтах.
Акумуляція спеціальних органогенів спостерігається лише у
визначених рослинних угрупуваннях. Так, наприклад, кремнезем
накопичується в попелі злаків; кальцій у великій кількості - у попелі
бобових рослин; акумуляція заліза, алюмінію й марганцю
притаманна рослинам вологих вічнозелених лісів і т.д. Ці
особливості складу попелу відбиваються, як буде показано далі, на
ґрунтоутворенні.
Процеси вивітрювання гірських порід, які ведуть до перевідкладання продуктів вивітрювання й утворення пухких осадових порід
різного хімічного складу, що покривають більшу частину суші є
передвісником утворення ґрунтів.
Хімічний склад пухких порід обумовлюється як хімічним
складом продуктів вивітрювання первинної гірської породи, так і
тими змінами, що перетерпіли продукти вивітрювання при
відкладанні. При цьому відсотковий уміст окремих хімічних
елементів або їх оксидів може бути змінений, як в абсолютних
величинах, так і у відносних за рахунок зменшення або збільшення
інших елементів.
Уміст кремнезему у пухких породах і ґрунтах майже завжди
вищий ніж у магматичних, але сильно коливається в залежності від
генетичного типу ґрунтоутворюючої породи, гранулометричного
складу. Збільшення кількості SiO2 пов’язано із збагаченням порід
кварцом у процесі вивітрювання, а також перевідкладанням
продуктів вивітрювання, їх сортуванням.
Збагачення кварцом відбувається не тільки внаслідок руйнування інших мінералів, але й у результаті утворення вторинного кварцу
із кремнезему, який відщеплюється в результаті вивітрювання.
У піщаних ґрунтах міститься більше 90 % кремнезему, у
суглинкових і глинистих його кількість знижується до 50-70 %, а
вміст Al2O3, Fe2O3 і інших оксидів зростає.
Найбільш рухомі серед продуктів вивітрювання ґрунтів прості
солі; їх розчинність тим більша, чим нижча валентність іонів. Тому
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основ у породах і ґрунтах у середньому менше, ніж у літосфері. У
вологому кліматі ґрунти збіднені основами, у посушливому – основи
накопичуються при випаровуванні вологи.
Карбонатні ґрунти містять значну кількість (до 15-20-30 і більше
%) карбонатів кальцію (СаСО3). У засолених ґрунтах поруч із
карбонатами кальцію багато сульфатів і хлоридів кальцію, магнію й
натрію.
Ґрунти, наслідують геохімічні риси вихідного матеріалу
ґрунтоутворюючих порід: якщо ґрунти, утворені на породі багатій
кремнеземом, то й вони складаються переважно з кремнезему; якщо
ґрунти розвинуті на піщаних породах, багатих кварцом, то й вони
складаються із кремнезему; ґрунти, розвинуті на карбонатній породі
– лесі, мають значно більше кальцію; на засолених породах
формуються засолені ґрунти й т.д. Але слід відмітити, що
материнська порода у процесі ґрунтоутворення змінюється. В
залежності від типу ґрунтоутворення відбуваються зміни у вмісті й
розподілі за профілем ґрунту різних хімічних елементів. У процесі
розвитку кожний тип ґрунту здобуває характерну диференціацію на
горизонти з відповідним хімічним складом. У порівнянні з
ґрунтоутворюючою породою верхні шари дерново-підзолистих
ґрунтів збагачені кремнеземом і менше містять окисів алюмінію й
заліза. У складі чорноземів переважають окисли, характерні для
материнської породи, їх склад майже не міняється. Для усіх ґрунтів
на відміну від гірських порід характерне накопичення органічної
речовини у верхніх горизонтах, яка є джерелом біологічно важливих
елементів – вуглецю, азоту, а також фосфору, сірки, кальцію.
9.2. Форми сполук хімічних макроелементів у ґрунтах і їх
доступність рослинам
Майже всі елементи, що є в ґрунті, виявляють в рослинах, їх поділяють на макроелементи (азот, фосфор, калій, сірка, кальцій, магній, натрій, хлор), необхідні для організму у великій кількості, і мікроелементи (бор, цинк, марганець, мідь, молібден, ванадій, кобальт,
залізо, кремній, алюміній), яких рослині потрібно дуже мало. Однак,
нестача будь-якого з них порушує життєдіяльність рослинного
організму, сповільнює або припиняє його ріст і розвиток.
Хімічні елементи знаходяться в ґрунтах у різних сполуках.
Кисень. Його сполуки найбільш різноманітні: він входить у
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склад ґрунтового гумусу, в більшість первинних і вторинних
силікатів і алюмосилікатів, оксидів, багатьох солей і кислот, а також
у склад води.
Водень присутній у ґрунтах у формі води й складі гумусових
речовин, а також у формі різних органічних і мінеральних кислот,
кислих солей і гідроксильного іона; частина водню в кислих ґрунтах
зв’язана з колоїдами.
Вуглець, представлений двома формами сполук: 1) різних
гумусових речовин; 2) вуглекислих солей.
Азот за своїм походженням тісно пов’язаний з гумусом ґрунту й
обов’язково входить у склад усіх органічних залишків рослин і
тварин, які поступають у ґрунти, а також накопичується в тілах
азотфіксуючих бактерій. Ця частина азоту особливо важлива в його
загальному балансі ґрунту, тому що лише деякі мікроби спроможні
безпосередньо поглинати азот повітря, переводячи його у зв’язану
форму (у складі органічних сполук).
Азот, доступний рослинам у формі амонію, нітратів, нітритів, які
утворюються при розкладанні азотних органічних речовин. Нітрити
практично не утворюють сполук із частками ґрунту і є перехідною
формою від нітратів до амонію. Основними формами азотних
сполук, які доступні рослинам для живлення є нітрати (NO3-) і амоній
(NH4+). Іон NH4+ легко поглинається ґрунтом із частковим переходом
у необмінний (фіксований) стан. Іон NO3- знаходиться переважно у
ґрунтовому розчині й легко використовується рослинами. У вологих
районах нітрати переносяться з потоком вологи у нижні горизонти,
вимиваються у ґрунтові води.
Запаси азоту у орному шарі ґрунту (0-20 см) змінюється від 2,32,5 т/га до 9-11 т/га. Та значна частина цього азоту знаходиться в
органічній формі й недоступна рослинам. За вмістом у рослинах азот
займає перше місце з елементів живлення, які містяться у ґрунтах.
Тому висока потреба рослин в азоті потребує поповнення його
запасів у ґрунтах. Ступінь потреби азоту злакових рослин у
залежності від його вмісту у ґрунті наведено у таблиці 9.1. При
цьому, (В.В. Церлінг, 1975) виділяє шість градацій умісту
макроелементів у ґрунтах.
Нестача азоту спричинює затримку росту і дуже слабкий
розвиток рослин, особливо листків і генеративних органів.
Фосфор входить у склад багатьох органічних сполук, без яких
неможлива життєдіяльність організмів. Рослини містять десяті долі
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відсотка Р2О5 на суху речовину. Поглинаючись у великих кількостях
рослинами, фосфор акумулюється у верхніх шарах ґрунту. Валовий
уміст його в чорноземах складає 0,35 % і більше.
Таблиця 9.1. Ступінь потреби злакових культур у поживних
речовинах за їх вмістом у ґрунті й листі у фазу колосіння
Вміст елементів у ґрунтах,
Вміст у листі злаків, % до сухої
Урожай, %
мг/кг
речовини
від
оптимального N-NO3
P
K
N
P
K
30
<5
8,7
25
<1,6
< 0,18
< 1,2
31-40
8
22,0
83
1,6-2,2
0,18-0,23 1,2-1,4
41-50
9-15
23-44
84-120
2,3-2,6
0,24-0,27 1,5-1,9
51-90
16-30
45-66
126-166
2,7-2,9
0,28-0,29 2,0-2,4
100
31-60
67-87
167-250
3,0-3,5
0,30-0,36 2,5-2,9
< 100
> 60
> 87
> 250
> 3,5
> 0,36
> 2,9
Примітка: за 100 % прийнято урожай 40 ц/га; N-NO3 – за компонентами
нітрифікації; Р – визначений за Ф.В. Чириковим, К – за А.Л. Масловою.

У ґрунтах фосфор міститься в органічних і мінеральних
сполуках. Органічні сполуки представлені фітином, нуклеїновими
кислотами, нуклеопротеїдами, фосфатидами, цукрофосфатами й ін.,
мінеральні – солями кальцію Са3(РО4)2, Ca10(OH)2(PO4)6,
Ca8H2(PO4)65H2O, CaHPO42H2O, магнію, заліза (FePO42H2O) й
алюмінію
AlPO42H2O,
Al2(OH)3PO4,
Al3(OH)3(PO4)2,
ортофосфорної кислоти. Фосфор у ґрунтах входить у склад апатиту,
фосфориту, вівіаніту, а також знаходиться у поглинутому стані у
вигляді фосфат-аніону.
Кислі ґрунти містять хімічно активні форми заліза й алюмінію,
тому фосфор тут більшою мірою знаходиться у вигляді фосфатів
заліза й алюмінію або зв’язаний з півтораоксидами у вигляді абсорбованих сполук, спроможних до часткового обміну їх фосфат-іонів.
Серед фосфатів заліза й алюмінію у ґрунтах частіше
зустрічаються варісцит (AlPO42H2O) та стренгіт (FePO42H2O). Ці
фосфати відносяться до класу середніх солей. При вивітрюванні вони
поступово трансформуються у більш основні і найбільш стійкі
форми,
наприклад,
аугеліт
Al2(OH)3PO4,
вавелліт
Al3(OH)3(PO4)25H2O. У слабокислих, нейтральних і слаболужних
ґрунтах переважають фосфати кальцію. Найбільш стійкою і менш
розчинною формою фосфатів кальцію є гідроксилапатит
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Ca10(OH)2(PO4)6. За зростанням розчинності кальцієві солі фосфатів
розміщуються так: трикальційфосфат Са3(РО4)2, октакальційфосфат
Ca8H2(PO4)65H2O, монетит CaHPO4, брушит CaHPO42H2O.
Забезпеченість ґрунтів рухомими формами фосфатів у залежності від вирощуваних культур за різними методами визначення
приведено у таблиці 9.2. Найбільш сприятлива реакція середовища
для засвоєння рослинами фосфат-іонів слабокисла (рН 6-6,5).
Застосування фосфорних добрив доцільно майже на усіх типах
ґрунтів України.
Таблиця 9.2. Забезпеченість ґрунтів рухомими формами фосфатів у
залежності від вирощуваних культур (мгР2О5 на 100 г ґрунту)
Забезпеченість
Дуже низька
Низька
Середня
Висока
Дуже низька
Низька
Середня
Висока
Дуже низька
Низька
Середня
Висока

зернові
просапні
За Чириковим
<2
<5
<5
< 10
5-10
10-15
> 10
> 15
За Мачигіним
< 1,0
< 1,5
< 3,0
< 3,0
1,5-3
3-4,5
> 3,0
> 4,5
За Аррейніусом
<8
< 15
< 15
< 30
15-30
30-45
> 30
> 45

овочеві
< 10
< 15
15-20
> 20
< 3,0
< 4,5
4,5-6
> 6,0
< 30
< 45
45-60
> 60

При достатньому живленні фосфором підвищується
зимостійкість, посухостійкість, прискорюється розвиток і
дозрівання рослин, підвищується вміст цукру в буряках і
винограді, крохмалю в картоплі, олії у насінні соняшнику.
Сірка входить до складу білкових речовин, ефірних масел.
Потреба рослин у ній невелика, значно менша, ніж у фосфорі.
Біологічна акумуляція сірки у верхніх шарах ґрунту залежить від
умов ґрунтоутворення. Валовий уміст SO3 у верхніх шарах ґрунтів
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змінюється в широких межах – від 0,01 до 2 % і більше. Сірка
знаходиться у ґрунтах у формі сульфатів, сульфідів і в органічній
речовині. Сульфати калію, натрію, магнію добре розчиняються у
воді, слабо поглинаються ґрунтами у формі SO42- й можуть
накопичуватися в умовах сухого клімату. У ґрунтах міститься
достатньо сульфатів для задоволення потреб рослин у сірці.
У рослині при нестачі сірки скорочується білковий синтез,
накопичуються водорозчинні сірка, нітрати, крохмаль,
геміцелюлоза, зменшується кількість гірчичної олії, пригнічується
діяльність утворювальних меристем.
Калій здійснює важливі фізіологічні функції в організмах.
Споживається рослинами у великих кількостях, особливо такими
культурними рослинами, як картопля, буряки, трави, тютюн.
Валовий уміст калію (К2О) у ґрунтах відносно високий. Він входить
до складу кристалічної решітки первинних і вторинних мінералів у
малодоступній для рослин формі. У ґрунтах важкого гранулометричного складу його вміст досягає 2 % і більше. Значно менше калію
у легких за гранулометричним складом ґрунтах. Біотит і мусковіт,
віддають калій досить легко і можуть слугувати джерелом мобілізації
доступного рослинам калію.
Калій міститься у ґрунтах також у поглинутому стані й формі
простих солей. Солі калію легкодоступні рослинам, але їх доля незначна. Основним джерелом калію для рослин є обмінний калій. Його
доступність тим більша, чим вищий ступінь насичення обмінним
калієм ґрунтів. Забезпеченість ґрунту обмінними формами калію в
залежності від вирощуваних культур приведено у таблиці 9.3.
Калій позитивно впливає на накопичення в рослині крохмалю,
цукру, бере участь в азотному обміні й синтезі білка, підвищує
міцність стебел, стійкість проти полягання й зменшує
уражуваність грибними хворобами. Калій поліпшує використання
сонячної енергії й відтік асиміляторів, знижує транспірацію й
підтримує тургор клітин.
Кальцій і магній – необхідні елементи живлення рослин – у
ґрунтах зустрічається у складі кристалічної решітки первинних
силікатів і алюмосилікатів в адсорбованій формі. Ці елементи є у
формі простих солей – особливо карбонатів, фосфатів і гіпсу. У
ґрунтах кальцій і магній знаходяться також в обмінно-поглинутому
стані. Кальцій серед поглинутих катіонів займає перше місце, магній
– друге. Іони кальцію й магнію переважають і у ґрунтовому розчині.
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Таблиця 9.3. Забезпеченість ґрунтів обмінним калієм у
залежності від вирощуваних культур (мг К2О на 100 г ґрунту)
Забезпеченість
Дуже низька
Низька
Середня
Висока
Дуже низька
Низька
Середня
Висока
Дуже низька
Низька
Середня
Висока

зернові, трави
просапні
За Чириковим
<5
< 10
< 10
< 15
10-15
15-20
> 15
> 20
За Пейве (ВІУА)
<3
<7
<7
< 10
7-10
10-15
> 10
> 15
За Протасовим
< 10
< 20
< 20
< 30
20-30
30-40
> 30
> 40

овочеві
< 15
< 20
20-30
> 30
< 10
< 15
15-20
> 20
< 30
< 40
40-60
> 60

Кальцій регулює кислотно-лужну рівновагу в клітині, змінює
колоїдний стан цитоплазми, збільшуючи в'язкість і, знижуючи
обводнення.
Нестачу кальцію для живлення рослин можна очікувати у
солонцюватих ґрунтах, де надходження цього елемента у рослини
сильно затримується присутністю значної кількості увібраного
натрію. Нестача магнію спостерігається у дерново-підзолистих
піщаних і супіщаних ґрунтах. Забезпеченість ґрунтів різного
гранулометричного складу рухомими формами магнію приведено у
таблиці 9.4.
При магнієвому голодуванні посилюються окислювальні
процеси, різко збільшується вміст води в рослинах, що спричинює
ламкість листків.
Натрій так, як і кальцій та магній, входить до складу первинних
мінералів. Натрій дуже поширений у ґрунтах у вигляді простих солей
– вуглекислих, сірчанокислих, хлористих. Добре реагують на
внесений у ґрунт натрій такі рослини, як буряки, люцерна,
капуста, ріпа, турнепс.
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Таблиця 9.4. Забезпеченість ґрунтів доступним магнієм
за методом Шахтшабеля
Забезпеченість
Висока
Середня
Низька

Легкі ґрунти
5,0
2,5-5,0
2,5

Уміст Mg, мг 100 г ґрунту
Суглинкові ґрунти
Глинисті ґрунти
7,0
12,0
3,5-7,0
7,0-12,0
3,5
7,0

Якщо вміст натрію у більшості культурних рослин коливається в
межах 0,05—0,3 % сухої речовини, то для кормових буряків він
становить 4,8 % у листках і 2 % у коренях, а для цукрових буряків —
3 % у листках і 0,4 % у коренях.
Натрій у живленні рослин відіграє ніби подвійну роль: він
може виконувати деякі функції калію і є елементом, необхідним
для оптимального росту й розвитку. Реакція буряків на натрій
зумовлена походженням цієї культури від дикого предка галофіту,
що ріс на приморських засолених ґрунтах. В результаті тривалого
пристосування до умов середовища буряки не тільки стали менш
чутливими до заміщення частини калію натрієм, а цей елемент став
необхідним для нормального росту й розвитку їх.
Хлор. Хлориди, як і сульфати, є основними солями ґрунтових
розчинів засолених ґрунтів. Надмір хлоридів негативно
позначається на якості врожаю багатьох рослин: в тютюну
знижується горючість листків, у картоплі — крохмалистість бульб; у
прядивних рослин погіршується якість волокна; у винограду, плодів і
овочів підвищується кислотність і зменшується цукристість.
Накопичення в рослинах великої кількості хлор-іона призводить
до збільшення процентного вмісту вологи в рослинах, розбухання
клітин і підвищення кислотності соку, пригнічення активності
ферментів, нагромадження органічних кислот, затримки
розвитку рослин, зменшення вмісту хлорофілу й фосфору,
посилення поглинання кальцію й аміаку. Льон, картопля, гречка,
люпин, тютюн, середела, смородина, щавель хворіють від надміру
хлору й кальцію. Цукрові буряки витривалі щодо хлоридів. Бавовник
в умовах карбонатних ґрунтів Середньої Азії порівняно
малочутливий щодо хлоридів. Чутливі щодо них цитрусові, персики
й конюшина.

185

9.3. Склад та вміст мікроелементів у ґрунтах, доступність їх
рослинам. Поліпшення хімічного складу за рахунок добрив
Хімічні елементи, які є в породах, ґрунтах і біологічних
об’єктах в незначних кількостях (n10-3 %) називаються мікроелементами. У ґрунтах мікроелементи присутні у різних формах: у
кристалічній решітці мінералів у вигляді ізоморфних домішок, у
формі солей і оксидів, у складі органічних речовин, в іонообмінному
стані й розчинній формі у ґрунтовому розчині (табл.. 9.5..
Таблиця 9.5. Уміст мікроелементів у ґрунтах України, мг/кг
Елемент
Літій
Берилій
Бор
Фтор
Фосфор
Сірка
Титан
Ванадій
Хром
Марганець
Кобальт
Нікель
Мідь
Цинк
Миш'як
Цирконій
Молібден
Срібло
Кадмій
Олово
Йод
Свинець

Чорноземи Каштанові
33,8
3,2
19,7
285,0
700,0
720,0
4780
145,0
286,0
885,0
13,2
72,1
28,9
62,0
5,9
299,0
4,2
0,5
0,5
3,2
4,0
13,2

34,2
4,0
30,0
158,0
700,0
720,0
4075
79,0
328,0
722,0
11,7
46,0
15,8
52,3
5,2
420,0
3,2
0,4
0,4
3,3
4,2
10,0

Солончаки
35,0
53,2
720,0
2120
83,0
670,0
9,6
29,5
20,2
54,6
2,4
7,2

Підзолисті
23,5
1,5
5,8
208,0
700,0
720,0
4045,0
63,5
180,0
715,0
8,4
23,2
15,3
41,3
3,0
150,0
1,7
0,1
0,7
2,9
5,8
11,5

Кларк у
земній корі
32,0
3,8
12,0
660,0
930,0
470,0
4500,0
90,0
83,0
1000,0
18,0
58,0
47,0
83,0
1,7
170,0
1,1
0,07
0,13
2,5
0,4
16,0

Екологічне значення мікроелементів. Мікроелементи це
переважно метали, які проявляють себе як каталізатори і знаходяться
у ґрунтах в органо-мінеральних або металоорганічних сполуках.
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Фізіологічне значення мікроелементів для рослин, тварин і людини
таке ж важливе, як і основних елементів живлення - вуглецю, кисню,
водню, азоту, фосфору, калію, кальцію, сірки, натрію.
При нестачі мікроелементів або при їх надлишку порушується
обмін речовин, зменшується продуктивність рослин, тварин,
виникають різні хвороби. Так, наприклад, якщо не вистачає людині
марганцю, то з’являються атеросклероз (ураження капілярних найвідповідальніших систем і судин) та інфекційна жовтуха. При нестачі
йоду з’являється важка хвороба щитовидної залози - ендемічний зоб,
злоякісні пухлини, токсикози у вагітних та інші.
Коли бракує кобальту тваринам, вони хворіють на сухотку, а
рослини зменшують кількість вітамінів, у людей з’являються хвороби крові. Багато терплять від цього рослини. При нестачі бору цукрові та кормові буряки уражає гнилизна серцевини, при нестачі заліза,
марганцю, магнію, міді виникає хлороз, що різко знижує продуктивність багатьох, особливо плодоягідних культур, промислової
троянди, винограду.
Пухирчата сажка у кукурудзи, смугастий гельмінтоспоріз у
ячменю, карликовість листя й плодів у плодоягідних культур,
борошниста роса у суниці, фітофтора у картоплі та інші хвороби наслідок нестачі мікроелементів.
Залізо. Без заліза у листках не утворюється хлорофіл, вони
хворіють хлорозом. При нестачі заліза зменшується утворення цього
пігменту й падає інтенсивність зеленого кольору рослин. Залізом
більш багата нетоварна частина урожаю. Майже половина його у
кукурудзі припадає на кореневу систему (44,1 % загального вмісту);
у зерні заліза тільки 15,7 %; інша частина припадає на листя, стеблі.
Навіть бідні ґрунти містять 2-3 % заліза. У більшості випадків у
польових умовах нема необхідності вносити його у вигляді добрива.
Незначний винос заліза навіть дуже високими урожаями культур
дозволяє їм задовольняти потреби у цьому мікроелементі. Більше
того, на кислих ґрунтах, де розчинність сполук заліза підвищується,
рослини іноді відчувають пригнічення від його солей, які
знаходяться у розчині.
На нейтральних і слабо лужних ґрунтах рухливість заліза різко
падає, і деякі рослини, наприклад, плодоягідні й ягідні, рідше
овочеві, відчувають його не достаток. Для підживлення рослин
використовують хелати – комплексні сполуки, які розчинні у воді.
Бор. Найбільш чітко роль бору проявляється у процесах
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запилення рослин. Без цього мікроелементу пилок не проростає й не
запилені квітки опадають. Тому при нестачі бору у всіх рослин різко
знижується продуктивність насіння. Крім того, при недостатній
кількості бору рослини хворіють гнилизною, бактеріозом, паршею,
спостерігається відмирання точок росту пагонів, коріння. Валовий
вміст бору у ґрунтах змінюється в межах від 0,15 до 5,5 мг на 100 г.
Рослинами може засвоїтись лише незначна його частина. Отже,
більшість ґрунтів забезпечені ним недостатньо. Доступність бору
рослинам знижується при вапнуванні кислих ґрунтів. Кількість
засвоєного бору знижується при рН нижчій 5 і вищій 7,5.
Джерелом забезпечення ґрунтів бором є органічні добрива,
попіл і деякі калійні солі. Деяка кількість бору поступає у ґрунти з
опадами у приморській зоні.
Марганець. Марганець присутній у всіх живих рослинах. Роль
цього мікроелементу пов’язана з регулюванням окислювальновідновлювальних процесів. Між марганцем і залізом у рослинах
підтримується деяке співвідношення: 1 до 1,5-2,5. Винесення
марганцю урожаєм становить 0,35-4,5 кг з 1 га. Уміст марганцю у
рослинах змінюється у межах 15-400 мг на 1 кг сухих речовин. Це
більше ніж будь-якого іншого мікроелемента.
Основні симптоми марганцевого голодування – сіра плямистість
листків, хлороз, пожовтіння країв листків, засихання молодих гілок у
плодово-ягідних культур.
Уміст марганцю у ґрунтах складає 0,01-0,4 %. Як і інших
мікроелементів його більше у гумусовому шарі й мулистій фракції.
Рослини засвоюють рухомий марганець, якого міститься: у дерновопідзолистих ґрунтах – 5-15 мг на 100 г сухого ґрунту; чорноземах –
0,1-7,5; бурих 0,15-7,5; сіроземах – 0,15-12,5. Кількість рухомого
марганцю зростає, якщо систематично вносити аміачні добрива. У
нечорноземній зоні рідко виникають потреби у внесенні цього
мікроелементу, часто спостерігається його надлишок.
Марганцеві добрива (до 5 кг/га марганцю у вигляді сірчанокислого марганцю) слід вносити на дерново-, слабо- й середньо
підзолисті піщані й супіщані ґрунти Полісся, на чорноземи карбонатні. На інших типах ґрунтів внесення цих добрив малоефективне.
Мідь. Мідь активізує синтез вітамінів групи В. Нестача міді
знижує синтез білків, в результаті чого суттєво знижується урожайність зерна. Уміст міді у рослинах досягає 2-12 мг на 1 кг сухої
речовини, виноситься урожаєм – 10-170 г з одного га. У ґрунтах мідь
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акумулюється у гумусовому шарі й знаходиться у вигляді органомінеральних сполук, а частково – в обмінно-поглинутому стані.
Валовий уміст міді у мінеральних ґрунтах 0,15-3 мг на 100 г. Уміст
рухомих сполук: 0,005-0,5 мг на 100 г – у дерново-підзолистих; 0,451,0 – чорноземах; 0,8-1,4 – каштанових, 0,6-1,2 – бурих; 0,25-1,0 –
буроземних ґрунтах. Найменший її вміст на торфових ґрунтах.
Мідь вносять у ґрунти з органічними добривами, ядохімікатами.
Її нестачу у ґрунтах компенсують обпудрюванням насіння: 20 г
сірчанокислої міді й 130 г тальку на 100 кг насіння, а для технічних
культур – відповідно 20 і 280 г.
Молібден. У рослинах молібден сприяє відновленню нітратів до
аміаку при синтезі амінокислот і білкових речовин. Він має важливе
значення для життєдіяльності бульбочкових бактерій, при його
відсутності вони фіксують атмосферний азот. Уміст Мо у сухій
речовині рослин дуже малий 0,1-0,3 мг на 1 кг. Дещо більший його
вміст у бобових рослинах. За вмістом молібдену рослини можна
розмістити так: бобові-олійні-злакові. Мо впливає на синтез
хлорофілу й каротиноїдів. При його нестачі листя зернобобових і
бобових культур жовтіє й відмирає.
Уміст рухомих сполук молібдену у ґрунтах України
збільшується з півночі на південь і становить від 0,14 до 0,58 мг/кг
сухого ґрунту. Великою рухомістю молібдену характеризуються
солонці. В інших ґрунтах він менш рухомий, у чорноземах –
малорухомий, у кислих ґрунтах – найменш рухомий. Вапнування
кислих ґрунтів мобілізує ґрунтові запаси цього мікроелементу.
Засвоєння його знижується в обидві сторони від інтервалу рН 5,5-7,5.
Запаси молібдену у ґрунтах поповнюються при внесенні органічних
та мінеральних фосфорних добрив. Іноді його запаси поповнюють
обпудрюванням насіння: 40 г солей молібдену та 200 г тальку на 100
кг насіння зернових і 9-10 г Мо і 100 г тальку – для 1 кг насіння
капусти, конюшини. Молібден відноситься до дуже токсичних
елементів за дією на живі організми, тому його застосування
потребує наукового обґрунтування у кожному конкретному випадку.
Мідь проявляє себе антагоністом у відношення до Мо, чим
користуються при лікування тварин отруєних молібденом.
Цинк. Цинк входить у фермент карбоангідразу, який активізує
процес розкладання вугільної кислоти. Стимулює утворення
ауксинів. Недостаток цинку веде до розпаду білків. Уміст його у
рослинах досягає 15-22 мг на 1 кг сухої речовини. Виноситься цинку
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врожаєм від 0,075 до 2,25 кг з 1 га. Цинкове голодування, помітне у
плодово-ягідних культур на карбонатних ґрунтах у посушливих
зонах. Валовий уміст цинку у ґрунтах складає 2,5-6,5 мг на 100 г
сухого ґрунту. Ґрунти України бідні рухомими формами цинку й
містять його від слідів до 0,30 мг/кг. Найбільше його у кислих
ґрунтах Передкарпаття, Карпат, Закарпаття, Західного Полісся.
Карбонати ґрунту зменшують розчинність сполук цинку.
Цинкові добрива рекомендується вносити тоді, коли вміст його
рухомих форм менший за 0,30 мг/кг сухого ґрунту. Застосовуються
цинкові мікродобрива у вигляді висушеної хлорсвинцевоцинкової
грязі у нормі 1-3 ц/га для основного внесення. Для підживлення
обприскуванням використовується сірчанокислий цинк нормою 250500 г/га на 200-400 літрів води. Досліджено, що бур’яни
накопичують цинку у 14-35 разів більше ніж культурні рослини,
тому приорювання бур’янів є джерелом поповнення цинку у ґрунтах.
Кобальт. Найбільше кобальту потрібно бобовим культурам для
посилення роботи бульбочкових бактерій. Уміст кобальту у рослинах
дуже малий 0,2-0,6 мг на 1 кг сухої речовини. Надходження його до
рослин, як і інших мікроелементів (крім молібдену), посилюється з
підкисленням реакції середовища. Середній уміст кобальту у ґрунтах
України становить 1,13-3,24 мг/кг у верхніх горизонтах і 0,76-2,76
мг/кг – у підорних горизонтах. Уміст рухомого кобальту зростає з
півночі на південь, але з глибиною профілю скрізь зменшується.
Вносити кобальт рекомендується на тих ґрунтах, де вміст його
рухомих форм менший 1,5 мг/кг сухого ґрунту. Вносять 0,01 %
водний розчин кобальтових сірчанокислих солей нормою 1000 л/га.
9.4. Нормування вмісту хімічних елементів у ґрунтах
Нормування вмісту металів у ґрунтах передбачає
встановлення граничнодопустимих значень у таких кількостях, при
яких тривала дія на ґрунт і вирощувані рослини не викликала б будьяких патологічних змін або аномалій в ході біологічних процесів і не
привела б до накопичення токсичних елементів у сільськогосподарських культурах та організмах тварин і людини при їх, вживанні.
Фітотоксичним вважається такий уміст металу у ґрунті, який знижує
продуктивність рослин на 10 % порівняно з чистим контролем
незабрудненим ґрунтом (табл. 9.6).
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Таблиця 9.6. Критерії оцінки рівня забруднення ґрунтів хімічними
елементами в Україні, рухомі форми, мг/кг (Організація і ведення еколого-

Елемент

Незабруднені,
фоновий
вміст

меліоративного моніторингу. ВДН 33-5.5-01-97)

Zn
Co
Cu
Cr
Ni
Mn
F

0,95
0,5
0,1
0,1
0,5-1,0
30,0-43,0
1-5

As
Hg
Pb
V
Mn
Cr3+
Cr6+
Sb
Cu
Ni
S

12,0
-

Слабо забруднені, фоновий
уміст – ГДК

Середньо
забруднені,
1-3 ГДК

Сильно
забруднені
3-10 ГДК

Рухомі форми
0,95-23,0
23,0-50,0
50,0-70,0
0,5-5
5,0-10,0
10,0-20,0
0,1-3,0
3,0-5,0
5,0-15,0
0,1-6,0
6,0-10,0
10,0-18,0
1,0-4,0
4,0-6,0
6,0-12,0
До 50,0
50,0-150,0
150,0-500,0
До 10,0
10,0-15,0
15,0-30,0
Валовий уміст
До 2,0
2,0-3,0
3,0-6,0
До 2,1
2,1-3,3
3,3-6,3
12,0-30,0
30,0-45,0
45,0-90,0
До 150,0
150,0-450,0 450,0-1500,0
До 1500,0
1500,0-4500,0 4500,0-15000,0
До 100,0
100,0-300,0 300,0-1000,0
До 0,05
0,05-0,15
0,15-0,50
До 4,5
4,5-13,5
13,5-45,0
До 55,0
55,0-80,0
80,0-160,0
До 85,0
85,0-120,0
120,0-250,0
До 160,0
160,0-480,0 480,0-1600,0

Дуже
сильно
забруднені
 10 ГДК
 70,0
 20,0
 15,0
 18,0
 12,0
 500,0
 30,0
 6,0
 6,0
 90,0
 1500,0
 15000,0
 1000,0
 0,5
 45,0
 160,0
 250,0
 1600,0

Контрольні питання
1. Що є спільного і відмінного між хімічним складом гірських порід і ґрунтів? 2. Які
хімічні елементи переважають у ґрунтах? 3. Які елементи відносять до
мікроелементів і мікроелентів? 4. Назвіть форми сполук хімічних елементів у
ґрунтах і їх доступність рослинам. 5. Який валовий уміст азоту, фосфору, калію,
сірки, кальцію, магнію у ґрунтах. Наведіть форми їх сполук, доступність рослинам і
рухомість? 6. Форми вмісту мікроелементів у ґрунтах. Від яких властивостей
залежить рухомість мікроелементів у ґрунтах? 7. Фізіологічне значення вмісту
мікроелементів у ґрунтах. 8. Як нормується уміст мікроелементів у ґрунтах?
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Розділ 10
ОРГАНІЧНА РЕЧОВИНА ҐРУНТУ
10.1. Джерела органічної речовини ґрунтів і їх фракційногруповий склад
Основними джерелами органічної речовини у ґрунтах, із яких
формуються гумусові речовини, є: 1) прижиттєві виділення
кореневої системи живих рослин; 2) органічні залишки рослин,
тварин і мікроорганізмів (ґрунтова флора й фауна слугує головним
фактором самого процесу гумусоутворення, особливо у цілинних
землях); 3) в орних ґрунтах суттєве значення для поповнення запасів
гумусу має внесення органічних добрив. Всі органічні речовини
ґрунту перетворюються мікроорганізм-мами й представниками
ґрунтової фауни протягом 1-2 років в мінеральні сполуки.
У складі органічної речовини ґрунту знаходяться всі сполуки
рослин, бактеріальної й грибної плазми, а також продукти їх
наступної взаємодії й трансформації. Це тисячі сполук, середній час
існування яких у ґрунті може змінюватися від доби до сотень і тисяч
років. Схему, яка характеризує систему органічної речовини ґрунту
приведено на рис. 10.1.

Рис. 10.1. Схема класифікації органічних речовин ґрунту
(за Д.С. Орловим, 1985)
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Виходячи з цього, органічна частина ґрунту знаходиться у
наступних формах: 1) майже не розкладені, або слабо розкладені
залишки переважно рослинного походження. Їх накопичення
утворюють лісові підстилки, торфові горизонти, степову повсть; 2)
органічні залишки в стадії глибокого перетворення, які неозброєним
оком спостерігачу бачаться у вигляді однорідної пухкої чорної маси
перегною. Але під мікроскопом можна побачити, що вся маса
складається з фізично й хімічно змінених рослинних залишків –
мілких обривків рослинної тканини, де майже не збережена кліткова
будова, а вся маса добре просочена новоутвореними органічними
сполуками. Колір таких залишків під мікроскопом, як правило, бурий
до чорного; 3) під мікроскопом не спостерігається слідів рослинних
тканин, а видно специфічне ґрунтове органічне утворення – гумус.
Це аморфні, прозорі й слабо зафарбовані в жовто-бурий колір
утворення, погано прозорі мають більш темний колір, цементують і
склеюють мінеральні частинки ґрунту.
Охарактеризовані форми органічної речовини у ґрунтах мають
поступові переходи й представлені, торфом, перегноєм, гумусом.
Торф – це накопичення рослинних органічних залишків, які
зберігають свою тканинну структуру, видиму неозброєним оком у
суцільній масі решток рослин, де зберігається кліткова будова.
Перегній – напіврозкладена маса органічних залишків,
тканинна кліткова будова яких помітна лише при розгляді під
збільшуваним склом.
Гумус – сукупність нових синтезованих високомолекулярних
органічних речовин, які втратили тканинну кліткову структуру.
Різні органічні організми відрізняються між собою вмістом
органічних речовин, склад яких приведено у таблиці 10.1.
Білки – високомолекулярні органічні сполуки, побудовані із
залишків 20 амінокислот. Складають основу процесів життєдіяльності усіх організмів. У травах уміст білків становить біля 10 %,
особливо багато їх є у бактеріях (40-70 %). У рослинних рештках
білки представлені протеїнами (прості білки) й протеїдами (складні
білки), які містять крім амінокислот, небілковий компонент.
Елементний склад білків, відносно постійний, %: С – 48-55; Н – 6-7;
О – 19-27; N – 16-29; S – 2. Молекула білку складається з одного або
декількох поліпептидних ланцюгів, кожний з яких містить не менше
100 амінокислотних залишків, сполучених між собою пептидними
ковалентними зв’язками.
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Таблиця 10.1. Уміст основних органічних речовин у рослинних
організмах, % від маси сухої речовини (за А.Е. Волобуцькою, 1964)
Рослинні
організми
Бактерії
Водорості
Лишайники
Хвойні дерева:
хвоя
деревина
Листяні дерева:
листя
деревина
Трави

Білки
40-70
10-15
3-5

Вуглеводи
целюлоза
інші
нема
є
5-10
50-60
5-10
66-80

5-10

Смоли,
воски, жири
1-40
1-3
1-3

Лігнін

5-7
0,5-1

15-20
45-50

15-20
15-25

20-30
25-30

15-0
2-12

4-10
0,5-1
5-20

15-25
40-50
25-40

10-20
20-30
15-35

20-30
20-5
15-20

5-15
5-15
2-10

Амінокислоти – органічні (карбонові) кислоти, що містять одну
або більше аміногруп (-NH2). Залежно від положення аміногрупи
розрізняють α-амінокислоти, β-амінокислоти, γ-амінокислоти й т.д.
Природні білки складаються тільки з α-амінокислот.
До класу білків відносять ферменти, які здійснюють усі
процеси перетворення органічних речовин у природі. Відомо більше
1000 ферментів, сутність яких зводиться до каталізу (прискорення)
хімічних реакцій.
Білкові речовини, які надходять із рослини у ґрунт, розкладаються досить енергійно. Їх, розклад відбувається за допомогою
бактерій, грибів і актиноміцетів. Першим продуктом цього розкладу
(після гідролізу речовини) є вільні амінокислоти, які частково
використовуються мікроорганізмами для побудови своїх тіл, тобто
вони знову переходять у білки. Друга частина амінокислот за
допомогою мікроорганізмів підлягає дальшому перетворенню у
оксикислоти з виділенням аміаку, який у свою чергу з’єднується з
кислотами і дає солі:
СО2 +2NH3 + H2O = (NH4)2CO3.
Вуглеводи діляться на три групи: моносахариди (глюкоза, фруктоза), дисахариди (сахароза), полісахариди (крохмаль, клітковина, геміцелюлоза). До полісахаридів належать пектини, пентозами, лігнін.
Велике значення для утворення гумусу мають клітковина та
геміцелюлоза. При аеробних умовах геміцелюлоза розкладається
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мікроорганізмами до повного окислення (утворення вуглекислоти й
води) легше й швидше, ніж клітковина. В анаеробних умовах при
розкладі геміцелюлози утворюються органічні кислоти – оцтова,
мурашина, масляна та ін.
Лігнін – це група високомолекулярних сполук своєрідного
хімічного складу. Від клітковини лігнін відрізняється більш високим
умістом вуглецю й меншою кількістю кисню. В аеробних умовах
лігнін розкладається відносно швидко, особливо актиноміцетами й
грибками. В анаеробних, навпаки, мінералізація його часто
проходить досить повільно, а при низькій температурі майже зовсім
припиняється. Значна частина лігніну перетворюється у гумінові
сполуки, внаслідок чого у ґрунті нагромаджуються гумінові кислоти.
Хімічний склад лігніну приведено у таблиці 10.2.
Таблиця 10.2. Елементарний склад деяких органічних сполук, % від
абсолютно сухої речовини
Сполуки
С
Н
О
N
Білки
49-55
6,5-7,3
19-24
15-19
Лігнін
62-69
5-6,5
26-44
нема
Целюлоза
44,4
6,2
49,4
нема
Жири (ліпіди) – велика група речовин, які мають гідрофобні
властивості і нерозчинні у воді. До складу жирів входять гліцериди
жирних кислот. У рештках хвойних дерев знаходяться смоли, що за
своїм складом близькі до терпенів та воски, до складу яких входять
складні ефіри жирних кислот і високомолекулярні одноатомні
спирти.
Жири рослинних решток у ґрунті розкладаються бактеріями й
грибами. У результаті їх перетворення (гідролізу) утворюються
гліцерин і вільні жирні кислоти. Якщо розклад відбувається в
аеробних умовах, то усі сполуки окислюються до СО2 і Н2О, а в
анаеробних мінералізація кислот відбувається частково й
утворюються високомолекулярні органічні сполуки.
Пігменти – органічні речовини, що обумовлюють забарвлення
частин рослин, а також мікроорганізмів. Найважливіші рослинні
пігменти – каротин, ксантофіл і хлорофіли. У зелених рослинах
хлорофіли складають біля 1 % сухої речовини й утворюють комплекс
із ліпідами й білками
Воски і смоли при анаеробних умовах розкладаються відносно
195

легко й швидко, але значно повільніше у порівнянні з вуглеводами.
При аеробних умовах воски майже не розкладаються й
ущільнюються. Як воски, так і смоли дають початок утворенню
бітумів, що особливо характерно для торфу. Смолисті речовини, які
мають різний хімічний склад, виділяються з дерев хвойних порід.
Дубильні речовини. У рослинних рештках є багато дубильних
речовин, особливо у корі деяких дерев і чагарників. Це група сполук,
які є похідними багатоатомних фенолів. Вони добре розчиняються у
воді й легко окислюються, а з білками дають нерозчинні й стійкі
проти бактеріального розкладу (гниття) сполуки. Після відмирання
клітин дубильні речовини окислюються й буріють.
10.2. Груповий та фракційний склад гумусу і його властивості
Гумусові речовини поділяються на дві великі групи: 1)
неспецифічні органічні речовини, які можуть бути виділені із
ґрунту, ідентифіковані й кількісно визначені (цукор, амінокислоти,
білки, органічні основи, дубильні речовини, органічні кислоти й т.п.).
У більшості мінеральних ґрунтів вони складають одиниці відсотків
загального вмісту органічної речовини; 2) специфічні гумусові
речовини (фульвокислоти, гумінові кислоти, гумін), які складають
приблизно 80-90 % загального вмісту органічної речовини в
більшості мінеральних ґрунтів.
Гумусові речовини мають такі основні властивості й
штрихи будови: 1) специфічний колір, який варіює від темнобурого, майже чорного до червонувато-бурого й оранжевого для
різних груп і фракцій гумусових речовин; 2) кислотний характер,
обумовлений карбоксильними групами; 3) уміст вуглецю від 36 до 62
%, азоту від 2,5 до 5 % у різних групах і фракціях; 4) наявність у всіх
групах циклічних фрагментів, які містять 3-6 % гетероциклічного
азоту; 5) наявність негідролізуємого азоту в кількості 25-35 % від
загального; 6) велика різнорідність речовин за молекулярною масою
в межах від 700-800 до сотень тисяч.
Основними групами гумусових речовин є гумінові кислоти
разом з ульміновою, креновою, фульвокислоти й ґрунтові гуміни
(не гідролізовані рештки) із невеликою кількістю воску, смол або
бітумів і інших речовин, близьких за природою до рослинного
походження. Найбільш важливі гумінова та фульвокислота.
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Гумінові кислоти (від лат. humus – земля, ґрунт) – неплавкі
аморфні темнозабарвлені речовини, що входять до складу органічної
маси торфу, ґрунту. За хімічною структурою група високомолекулярних оксикарбонових (карбонільних, метоксильних) ароматиних кислот. Склад гумінових кислот: С від 52 до 62 %, Н – 2,8-5,8, О
– 31-39, N – 2,6-5,1 %.
Коливання в елементному складі гумінових кислот пояснюється
тим, що вони не являються хімічно індивідуальними кислотами
певної будови, а представляють групу високомолекулярних хімічних
сполук, подібних за складом і властивостями (рис. 10.2).
Уміст С гумінових кислот, %
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Рис. 10.2. Вміст вуглецю гумінових кислот у різних типах ґрунтів
України: 1 – світло-сірий опідзолений легкосуглинковий, Лохвицький р-н.
Полтавської обл.; 2 - темно-сірий опідзолений ґрунт на лесах, біля Харкова;
3 - чорнозем опідзолений на лесах, Миргородський р-н Полтавська обл.; 4 чорнозем типовий товстий малогумусний на лесі, Сумська
сільськогосподарська дослідна станція; 5 - чорнозем звичайний
середньотовстий малогумусний на лесах, Синельниківський р-н
Дніпропетровська обл.; 6 - чорнозем південний на лесах, Новотроїцький р-н
Херсонської обл.; 7 - бурувато-підзолистий кислий поверхнево-глейовий
ґрунт, Коломийський р-н Івано-Франківська обл.

У гумінових кислот функціональні групи являють собою бокові
ланцюги лінійно-полімерного вуглецю, який визначає характер
взаємодії гумінових кислот із навколишнім середовищем. До
функціональних груп відносяться карбоксильні (СООН), фенолгідроксильні (ОН), метоксильні (ОСН2) й карбонільні (СО). Присутність
карбоксильної групи є основою для прирахування гумінових речовин
до кислот. Один із варіантів будови гумінової кислоти запропонував
С.С. Драгунов (рис. 10.3).
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Рис. 10.3. Будова молекули гумінової кислоти (за С.С. Драгуновим)
Спроможність водню карбоксильної й меншій мірі фенолгідроксильної груп замінюватися одно– й двовалентними катіонами
металів визначає велику вбирну здатність гумінових кислот.
Характерною особливістю гумінових кислот є їх полідисперсність (розмаїтість часток за величиною) і гетерогенність їх будови.
У зв’язку з цим молекулярна маса гумінових кислот, за різними
авторами, оцінюється від 400 до 3000. Водні суспензії гумінових
кислот мають рН рівне 3. Солі гумінових кислот з одновалентними
основами (літій, натрій, калій, амоній) розчинні у воді й утворюють
темно-кольорові золі (колоїдні системи). Гумати (солі) із двох- і
трьохвалентними катіонами нерозчинні й утворюють гелі.
Гумінова кислота створює у ґрунті складну систему різного
ступеню ущільненості й конденсації, яка у результаті життєдіяльності мікроорганізмів безперервно поновлюється. У гумінових
кислотах присутні й зольні речовини: Р, S, Fe, K, Ca та інші.
Гумінова кислота з катіонами К, Са, Mg, Na утворює солі, які мають
назву гумати. Отже, гумінові кислоти являють собою найбільш
цінну частину гумусу. Крім цього, велика їх роль в утворенні
ґрунтових агрегатів (структури).
Фульвокислота – це світло-жовті гумусові речовини, які залишаються у розчині після підкислення лужної витяжки з ґрунту й
випадання у осад темних гумінових кислот. Відрізняється від гумнової кислоти меншим умістом вуглецю і підвищеною кількістю води.
Елементний склад її такий: С – 44-50 %, О – 42-48, Н – 4,6-6,0, N –
2,5-5,5 %. У різних типах ґрунтів України вміст фульвокислот відрізняється і за даними різних авторів змінюється в межах 16,7-78 %.
Завдяки своїй кислотності фульвокислоти руйнівно діють на
мінерали ґрунту. Солі фульвокислот з одно- й двохвалентними
основами розчинні у воді, тому часто вимиваються у глибші
горизонти з інфільтраційним потоком при перезволожені. Отже,
фульвокислота знаходиться у ґрунті у вільному стані й сприяє
протіканню підзолоутворювального процесу.
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Гуміни – сукупність органічних сполук, що залишаються в
ґрунті після екстрагування лабільних компонентів кислотами, лугами
і органічними розчинниками, включаючи специфічні й неспецифічні
органічні речовини і їх органо-мінеральні (і мінерально-органічні)
похідні (Д.С. Орлов, 1990). Вони тісно пов’язані з мінеральною
частиною ґрунту. До складу гумінів можуть входити бітуми, які є
сукупністю жирів, високомолекулярних жирних кислот, смол і
восків. Уміст їх у гумусі значний до 2-4 % від загальної кількості, ще
більший у болотних ґрунтах - до 10-20 %.
Гуматомеланові кислоти – група гумусових речовин із
проміжними властивостями між фульвокислотами й гуміновими
кислотами.
10.3. Уміст гумусу в різних типах ґрунтів
Ґрунти різних типів, як і різних рівнів окультурення суттєво
різняться за кількісним умістом (табл. 10.3) і якісним складом
органічної речовини.
Найважливішими показниками стану гумусових речовин у
ґрунтах є: 1) розподіл у профілі; 2) уміст гумусу у верхньому
мінеральному горизонті (0-20 см), %; 3) тип гумусу у верхньому
горизонті за співвідношення СГК  ׃СФК; 4) запас гумусу у шарі 0-20
см, т/га; 5) збагачення гумусу ароматичними фрагментами за вмістом вуглецю, %; 6) збагачення азотом за ваговим співвідношенням С
: N; 7) вміст гідролізованого азоту %, до загального; 8) вміст у гумусі
вільних гумінових кислот, % до суми гумінових кислот; 9) вміст
гумінових кислот зв’язаних з кальцієм, % до суми ГК; 10) вміст
нерозчиненого залишку, % до загального гумусу.
Органічна речовина неоднаково розподілена у профілі ґрунтів.
Так, для дерново-підзолистих ґрунтів і червоноземів характерне різке
зниження гумусу з глибиною, для чорноземів звичайних – поступове
зниження, сіроземів – рівномірний уміст або поступове зниження. У
природі можна спостерігати інші види розподілу гумусових речовин
у профілі: бімодальний – із двома гумусовими горизонтами
(ілювіально-залізисто-гумусові підзоли), полімодальний (ґрунти на
вулканічному попелі) і деякі ін.
В залежності від співвідношення гумінових кислот до
фульвокислот (СГК  ׃СФК) розрізняють наступні типи гумусу:
гуматний (> 1,5), фульватно-гуматний (1-1,5), гуматно-фульватний
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(1-0,5), і фульватний (< 0,5).Типи ґрунтів суттєво відрізняються не
тільки запасами гумусу, але й його якісним складом (табл. 10.4).
Запаси гумусу в окремих шарах ґрунту або ґрунтового профілю в
цілому приблизно пропорційні вмісту гумусу у ґрунті. Це
використовується при порівняльно-балансових оцінках.
Таблиця 10.3. Уміст гумусу у різних типах ґрунтів
агроценозів України
Тип ґрунту, місце відбору зразків
Дерново-слабопідзолистий ґрунт,
Червоноармійський р-н
Житомирська обл.
Дерновий супіщаний,
Васильківський р-н Київська обл.
Темно-сірі лісові опідзолені,
Бориспільський р-н Київська обл.
Підзолисто-буроземні кислі
Мукачівський р-н Закарпатська обл.
Чорнозем звичайний, Широківський
р-н Дніпропетровська обл.
Чорнозем звичайний,
Первомайський р-н Миколаївська
обл.
Темно-каштановий ґрунт, цілина
“Асканія Нова”
Чорнозем міцелярно-карбонатний,
Татарбунарський р-н Одеська обл.
Чорнозем південний залишково
солонцюватий, Миколаївський р-н,
Миколаївської обл.
Лучно-чорноземний ґрунт,
Снігірівський р-н Миколаївська обл.
Лучно-каштановий ґрунт,
Скадовський р-н Херсонська обл.

0-10

Уміст гумусу у шарах ґрунту, %
10-20 20-40 40-60 60-80 80-100

1,06

0,97

0,27

0,19

0,07

0,03

1,32

1,21

0,98

0,52

0,12

0,02

1,84

1,59

1,24

0,75

0,51

0,45

2,36

1,68

0,84

0,43

0,27

0,09

3,91

3,79

3,01

2,16

1,25

0,22

5,39

4,56

3,89

3,72

2,24

1,88

6,04

3,67

2,93

2,54

1,38

0,99

2,96

2,77

2,32

1,50

1,08

0,73

1,77

1,56

1,27

0,77

0,72

0,55

2,92

2,41

1,61

1,36

0,94

0,69

2,66

2,40

2,18

1,88

1,09

0,85

Значною мірою на вміст гумусу й зміну його запасів у профілі
ґрунту в часі впливає господарська діяльність. Так, на зрошуваних
землях уміст гумусу при тривалому періоді зрошення у верхніх
горизонтах ґрунту знижується, накопичуючись у нижніх. У таблиці
10.5 приведено результати досліджень зміни запасів гумусу у
чорноземах південних Снігірівського району Миколаївської області
за 50-річний термін зрошення (Лозовіцький П.С., 2010).
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Таблиця 10.4. Якісний склад гумусу у верхніх горизонтах ґрунтів
(за І.В.Тюріним і М.М. Кононовою, 1963)
Ґрунти
Підзолисті й дерново-підзолисті
Сірі лісові
Чорноземи типові і звичайні
Темно-каштанові
Сіроземи
Червоноземи

Уміст
У % до гумусу
гумусу, Гумінові Фульво%
кислоти
кислоти
2,5-4,0
12-20
25-28
4,0-6,0
25-30
25-27
7,0-10,0
35-40
15-20
3,0-4,0
30-35
20
1,5-2,0
20-30
20-30
4,0-6,0
15-20
22-28

Відношення
гумінових до
фульвокислот
0,6-0,8
1,0
1,5-2,5
1,5-1,7
0,8-1,0
0,6-0,8

Таблиця 10.5. Зміна запасів гумусу у прошарках метрового профілю
чорнозему південного під впливом тривалого зрошення, т/га
Шар ґрунту,
см
0-20
20-40
40-60
60-80
80-100
0-100

1957

1962

1966

1987

1992

1998

2007

90,7
64,4
52,3
15,2
12,4
235,0

88,5
65,2
53,3
15,6
12,6
235,2

87,4
63,0
50,3
19,8
14,9
235,4

85,0
62,8
41,8
26,4
22,0
238,0

84,6
63,3
43,0
32,8
21,3
245.0

84.0
69,0
47,1
33,4
28,5
262.0

80.8
70,4
52,5
31.9
31,3
266,9

10.4. Взаємодія гумусових речовин із мінеральними
компонентами ґрунту, сільськогосподарськими хімікатами й
забруднювачами
Розглянемо основні типи взаємодії гумусових речовин із
компонентами мінеральної частини ґрунту, які сприяють утворенню
органо-мінеральних сполук.
1. Сорбція гумусових речовин мінеральними сполуками
твердої фази ґрунту може протікати з участю різних механізмів:
іонного обміну, хемосорбції, комплексоутворювальної сорбції,
інтерміцелярного поглинання органічних речовин із не дуже
високою молекулярною масою глинистими мінералами з
кристалічною решіткою, що розбухає. Утворені при цьому продукти
взаємодії називають сорбційними комплексами, глиногумусовими
комплексами, мінерало-органічними сполуками. Перераховані
201

назви треба розглядати як синоніми.
2. Утворення комплексно-гетерополярних солей спостерігається при взаємодії гумусових кислот із полівалентними металами:
Fe3+, Al3+, Cu2+, Zn2+ і ін. Характерна особливість цих сполук –
входження металу в аніонну частину молекули й неспроможність
його до реакції іонного обміну (рис. 10.4, б). В лабораторних умовах
1 г гумінових кислот зв’язує 50-150 мг заліза або 27-55 мг алюмінію
(Л.М. Олександрова, 1980). В природних умовах насиченість
гумінових кислот залізом і алюмінієм значно менша.

Рис. 10.4. Структурні формули: а – хелату кальцію з амінотриоцтовою
кислотою; б – хелату заліза з етилендіамінотетраоцтовою кислотою.
Координаційні зв’язки показані стрілками

Фульвокислоти ще в більшій мірі ніж гумінові кислоти
спроможні утворювати хелатні сполуки. За даними Н.А. Титової, на
1 мг вуглецю було зв’язано фульвокислотами до 670-760 мг Fe2O3, а
гуміновими кислотами – 300-350 мг Fe2O3. Залізо є більш сильним
комплексоутворювачем, ніж алюміній.
В умовах техногенних забруднень утворення комплексногетерогенних солей спостерігається з іонами металів-забруднювачів:
Zn, Cu, Cd, Co, Sr і ін.
Комплексно-гетерогенні солі можуть взаємодіяти з розчинними
фосфатами, багатьма пестицидами, змінюючи їх рухомість,
міжфазовий розподіл, надходження у рослини. Наприклад, для ряду
гербіцидів установлено зміну активності, а також спроможність до
руйнування при взаємодії з гумусовими речовинами ґрунту.
3. Утворення простих гетерополярних солей спостерігається
при взаємодії гумусових кислот з іонами лужних і деяких лужноземельних металів (Са2+, Мg2+), а також з іонами амонію (рис. 10.4, а).
Взаємодія
гумусових
речовин
із
хімікатами
й
забруднювачами. Гумусові речовини, які взаємодіють із
мінеральними компонентами твердої фази ґрунту, формують у
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значній мірі його сорбційні властивості. У зв'язку з цим будь-які
сполуки, що поступають у ґрунти ззовні, взаємодіють з органічною
речовиною як твердої фази, так і ґрунтового розчину.
Органічні речовини ґрунтів відіграють різноманітну роль у
перетвореннях окремих компонентів мінеральних добрив, хімічних
меліорантів, пестицидів і різноманітних забруднюючих речовин у
ґрунтах. Участь органічних речовин у взаємодії агрохімікатів і
забруднювачів із ґрунтом проявляється у наступному:
сприяють в кислих ґрунтах мобілізації елементів мінерального
живлення із важкорозчинних добрив, наприклад, фосфору з
фосфоритної муки, прискорюють розчинність вапна, гідролітичне
розщеплення деяких пестицидів і т.п.;
викликають перехід у ґрунтовий розчин сорбованих фосфатів,
заміщуючи останні у складі ґрунтового сорбційного комплексу;
беруть участь в обмінному й необмінному поглинанні катіонів,
зі складу мінеральних добрив і хімічних меліорантів, пестицидів,
радіонуклідів, важких металів. Сорбовані гумусові речовини
перешкоджають взаємодії агрохімікатів і токсикантів із мінеральною
частиною ґрунту, знижують масштаби міцної фіксації фосфатів і
деяких катіонів;
знижують перехід фосфатів добрив у важкорозчинні форми
внаслідок активної взаємодії з катіонами, які беруть участь в
осадженні фосфатів (Fe3+, Al3+, Ca2+ і ін.);
утворюють складні розчинні мінерально-гумусові сполуки, які
містять поруч із Fe або Al ще й фосфор, що створює умови для його
активної міграції;
катіони мінеральних добрив можуть утворювати у ґрунтах
розчинні гумати, наприклад, при використанні лужних добрив, які
містять амоній або калійних добрив у лужних ґрунтах. Ці взаємодії
впливають на стан гумусу й елементів мінерального живлення у
ґрунтах;
розчинені гумусові речовини можуть взаємодіяти з катіонами
важких металів, а також із штучними радіонуклідами. Ці реакції
підпорядковуються закономірностям утворення й поведінки простих
або комплексних гетерополярних солей і мають вплив на міграцію,
акумуляцію й надходження токсичних елементів.
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10.5. Гумусово-акумулятивні та гумусово-ілювіальні
горизонти ґрунту
Гумусово-акумулятивні горизонти утворюються у верхній
частині профілю ґрунту, куди надходить максимальна кількість
наземних і кореневих рослинних залишків. Вони позначаються
індексом Н. В результаті гуміфікації й накопичення гумусу ці
горизонти мають темний колір, який змінюється від майже чорного
або коричневого до палево-сірого або білясто-сірого. Найбільш
інтенсивне темне забарвлення спостерігається у верхній частині
гумусового горизонту, з глибиною воно послаблюється. У деяких
цілинних землях на поверхні є незначний шар не розкладених або
слабо розкладених органічних залишків (підстилка в лісі або волок у
степу). Це грубо-гумусовий горизонт або горизонт підстилки, він
позначається НЛ або НС.
Під лісовою рослинністю основна маса опаду поступає на
поверхню ґрунту, формується горизонт підстилки й грубого гумусу,
під яким розміщується невеликої товщини гумусовий горизонт Н. В
цьому випадку уміст гумусу з глибиною може зменшуватись.
Закріплення гумусу у верхніх горизонтах ґрунтів і його
акумуляція відбувається у випадку утворення слаборухомих органомінеральних сполук.
Якщо у складі гумусу переважають фульвокислоти й прості
органічні кислоти, то при їх надлишку утворюються у кислому
середовищі рухомі алюмо- і залізофульватні комплекси. Вони
можуть виноситись із підстилки й верхнього горизонту ґрунту.
Найбільш характерними вони є для підбурів. Горизонт з якого вимиті
органічні й мінеральні речовини позначається індексом Е і
розміщується під горизонтом НЛ.
При нейтралізації середовища рухомі алюмо- й залізофульватні
комплекси втрачають рухомість і випадають в осад. Збагачений ними
натічно-гумусовий горизонт має іржаво-буре забарвлення й
позначається індексом І і розміщується під горизонтом Е.
У підзолистих ґрунтах і підзолах, де випадання в осад
алюмозалізогумусових комплексів відбувається у більш глибоких
частинах профілю, формуються яскраво забарвлені іржаво-вохристі й
червонувато-бурі ілювіально-гумусові горизонти І. В деяких
випадках органо-мінеральні сполуки й комплекси гумінових і
фульвокислот мають рухомість в лужному середовищі. Вони
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диспергують і утворюють колоїдні розчини у випадках заміщення
водню й інших катіонів у функціональних групах натрієм. Цей
процес спостерігається у солонцюватих ґрунтах і солонцях. Насичені
натрієм гумати, фульвати й сорбційні комплекси різного складу у
вигляді колоїдних розчинів вилуговуються із верхнього горизонту й
випадають в осад при заміщенні натрію кальцієм, утворюючи
темнозабарвлені ілювіальні, збагачені мулом солонцеві горизонти Sl.
Вони залягають під горизонтом Е в середній частині профілю.
10.6. Екологічне значення гумусу в ґрунтоутворенні,
родючості та живленні рослин
В основі відтворення родючості ґрунту лежить біогеохімічний
кругообіг органічної речовини та окремі процеси й механізми, що
його складають. Родючість ґрунту залежить не тільки від умісту й
якості органічної речовини, але й від інтенсивності процесів
перетворення речовини в ґрунті та повноти участі різних груп
органічних речовин у цих процесах. Розглянемо функції груп
органічних речовин у процесі біогеохімічного кругообігу.
А. Функції, пов’язані з генезисом ґрунту, формуванням його
морфологічних ознак, речовинного складу й властивостей. 1)
Формування специфічного органічного профілю. 2) Утворення
агрегатів з участю гумусових і глинистих речовин. Взаємодія гумусу
з мінералами й формування мікробіологічно і термодинамічно
стійких структур. 3) Формування пошарової будови й вплив
гумусових речовин на водно-фізичні властивості ґрунту. 4)
Формування лабільних спроможних до міграції сполук і залучення
мінеральних компонентів ґрунту в біогеохімічний кругообіг. 5)
Формування
сорбційних,
кислотно-основних
і
буферних
властивостей ґрунту.
Б. Функції, пов’язані з прямою участю органічних речовин у
живленні рослин. 1) Джерело живлення вищих рослин
мінеральними елементами (N, Р, К, Са, мікроелементи). 2) Джерело
органічного живлення для гетеротрофних організмів і вплив на
біологічну й біохімічну активність ґрунту. 3) Джерело СО2 у
приземному шарі повітря й вплив на продуктивність фотосинтезу. 4)
Джерело біологічно активних речовин у ґрунтах, які впливають на
ріст і розвиток рослин, мобілізацію елементів живлення й т. д.
В. Санітарно-захисні функції органічної речовини. 1)
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Прискорення мікробіологічної деградації пестицидів, каталітичний
вплив на швидкість розкладу пестицидів. 2) Закріплення
забруднюючих речовин у ґрунтах (сорбція, комплексоутворення й
т.д.), зниження надходження токсикантів у рослину. 3) Посилення
міграційної спроможності токсикантів.
Роль різних груп органічної речовини у виконанні окремих
функцій у різних ґрунтах і при різному їх сільськогосподарському
використанні, неоднакова. Наприклад, роздільна оцінка можливої
величини вивільнення азоту за рахунок мінералізації із груп
органічних залишків і гумусових речовин у цілинних дерновопідзолистих ґрунтах і чорноземах (із використанням величини СВП середнього часу перебування вуглецю у складі даної фракції гумусу
або гумусу в цілому й надходження опаду) показують, що з
органічних залишків азоту вивільнюється на порядок більше, ніж із
гумусових речовин. До основних заходів з регулювання кількості й
складу гумусу відносяться: систематичне внесення у ґрунт достатньо
високих норм органічних добрив у вигляді гною й торфових
компостів, застосування зелених добрив (люпин, горох і ін.),
наповнення сівозмін травами до 30 % площ, вапнування кислих
ґрунтів, гіпсування солонців, дотримуватись рекомендованої
агротехніки, застосовувати меліорацію.
10.7. Показники оцінювання гумусного стану ґрунтів
Найбільш важливі показники оцінювання гумусного стану
ґрунтів, розроблені Д.С. Орловим і Л.А. Гришиною (1981). У
таблиці 10.6 приведені найменування показників, градації рівнів
показників (або характер їхнього прояву) і межі величин для кожного
з виділених рівнів показників. Число виділених рівнів — від 3 до 5.
Цього досить для великих угруповань ґрунтів і переходу від
результатів приватних аналізів до узагальнених характеристик.
Автори вважали, що межі величин повинні виражатися простими (як
правило) цілими числами, що полегшує користування ними.
Ступінь гуміфікації оцінюється як частка гуміфікованого
матеріалу (точніше, гумінових кислот) у складі органічної речовини.
Це дуже важливий показник, що вказує, наскільки повно органічні
залишки перетворюються в гумінові речовини. Так, у торфах при
високому відношенні Сгк : Сфк ступінь гуміфікації є малим, оскільки
накопичуються переважно мало розкладені рослинні тканини. Тип
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гумусу оцінюють за відношенням Сгк:Сфк. Це гуматно-фульватне
відношення, або відношення умісту вуглецю гумінових кислот до
умісту вуглецю фульвокислот. Оскільки ця величина безрозмірна, її
можна обчислити за результатами аналізу групового складу гумусу
незалежно від способу їхнього вираження.
Обговорюючи поняття ступеня гуміфікації, не можна не брати
до уваги ту обставину, що ГК різних природних об'єктів неоднакові
й, наприклад, при однаковій частці ГК у гумусі підзолу й чорнозему
останньому все-таки приходиться приписувати більш високий
ступінь гуміфікації, тому що самі ГК чорнозему пройшли значно
більш повний шлях трансформації. З огляду на це, Т. А. Горелова
(1982) запропонувала використовувати для торфів показник
гуміфікації торфу (ПГТ), що обчислюється за формулою:
ПГТ = СГК· Е.
де: Сгк — частка вуглецю ГК у % до Сзаг; Е — оптична щільність
розчину ГК, виміряна при 465 нм і приведена до концентрації 1
мг/100 мл і довжині кювети 1 см. За даними досліджень Горелової,
для характеристики торфів рекомендовано наступну шкалу ПГТ:
Межі ПГТ
Ступінь гуміфікації
<0,5
дуже низька
0,5—1,5
низька
1,5—2,5
середня
2,5—3,5
висока
3,5—4,5
дуже висока
Таблиця 10.6. Показники оцінювання гумусного стану ґрунтів
(за Орловим, Гришиною, 1981)
Показник
Товщина підстилки (для
лісових ґрунтів), см
Уміст гумусу у
верхньому горизонті, %

Запас гумусу в шарах
0—20 см (0—100 см), т/га

Рівень, характер проявів
дуже товста
товста
середньої товщини
малої товщини
дуже високий
високий
середній
низький
дуже низький
дуже високий
високий
середній
низький
дуже низький
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Межі величин
>10
5—10
2—5
<2
>10
6—10
4—6
2—4
<2
>200 (>600)
150—200(400—600)
100—150 (200—400)
50—100 (100-200)
<50 (<100)

Продовження табл.10.6
Показник

Рівень, характер проявів

Межі величин

Ступінь гуміфікації
органічної речовини,
Сгк/Сзаг·100 %

дуже висока
висока
середня
слабка
дуже слабка
дуже висока
висока
середня
низька
дуже низька
гуматний
фульватно-гуматний
гуматно-фульватний
фульватний
дуже високий
високий
середній
низький
дуже низький
дуже високий
високий
середній
низький
дуже низький
високий
середній
низький
дуже висока
висока
середня
низька
дуже низька

>40
30—40
20—30
10-20
<10
<5
5—8
8—11
11—14
>14
>2
1—2
0,5—1
<0,5
>80
60—80
40-60
20—40
<20
>80
60—80
30—60
10—30
<10
>20
10—20
<10
>0,20
0,10—0,20
0,08—0,10
0,03—0,08
<0,03

Збагачення гумусу
азотом, С : N

Тип гумусу,
Сгк : Сфк
Уміст «вільних» гумінових
кислот, % до суми ГК

Уміст гумінових кислот,
зв'язаних із Са2+,
% до суми ГК

Уміст міцно зв'язаних
гумінових кислот,
% до суми ГК
Оптична щільність
гумінових кислот
0, 001% ГК
Е465
нм ,1см

Контрольні питання
1. Назвіть основні джерела органічної речовини у ґрунтах і її форми. 2.
Назвіть основні групи органічних речовин у рослинних рештках і їх
елементний склад. 3. Назвіть процеси перетворення органічних решток у
ґрунтах. 4. Назвіть основні концепції утворення гумусу. 5. Що таке гумус,
основні групи гумусових речовин у ґрунті? 6. Чим характеризуються
гумінові та фульвокислоти? 7. Назвіть найважливіші показники стану
гумусових речовин у ґрунтах. 8. Які запаси гумусу у різних типах ґрунтів і
його якісний склад? 9. Назвіть основні функції, які виконуються різними
групами органічних речовин у процесі біогеохімічного кругообігу у
ґрунтах. 10. Як регулюється гумусовий стан ґрунтів? 11. За якими
показниками оцінюється гумусовий стан ґрунтів?
208

Розділ 11
КОЛОЇДИ, ЇХ ВЛАСТИВОСТІ ТА ПОГЛИНАЛЬНА
ЗДАТНІСТЬ ҐРУНТУ
Спроможність ґрунту поглинати іони й молекули різних
речовин із розчину й утримувати їх називається вбирною
здатністю ґрунтів. Вчення про вбирну здатність ґрунтів
розвивалося на основі застосування знань із колоїдної хімії.
Особливо великий вклад у вивчення цього питання внесли К.К.
Гедройц, Г. Вігнер, С. Матсон, Е.Н. Гапон у 1920-1930 рр. Пізніше ці
питання вивчали О.Н.Соколовський, А.Ф. Тюлін, І.Н. АнтіповКаратаєв, С.Н. Алешін, Н.І. Горбунов, Д. Ді-Глерія, Ф. Келлі й ін.
11.1. Склад і походження колоїдів ґрунту
Колоїди (від грец. κόλλα - клей та είδος – вигляд) - найменші
частинки речовини, які мають розмір від одної десятої до одної
тисячної долі мікрона (0,1-0,001 мк).
Ґрунтові колоїди за фізичним станом можуть бути аморфними, кристалічними й перехідними. За хімічним складом колоїди
поділяють на групи: мінеральні, органічні та органо-мінеральні.
З мінеральних, які займають домінуюче місце у ґрунті,
найбільш поширені колоїди кремнезему (SiO2), глинозему й півтораоксидів заліза. Вони утворюються у ґрунті при хімічному вивітрюванні різних мінералів. З польових шпатів утворюється окис силіцію
у формі колоїду SiO2Н2О, а з біотитової слюди – гідроокис заліза
Fe(OH)3nH2O. З мінеральних колоїдів поширені також сполуки
Al(OH)3nH2O i MnO2nH2O та ін.
Важливою групою мінеральних колоїдів у ґрунті є вторинні
мінерали: монтморилоніт, нонтроніт, каолініт, галуазит, гідроокиси
заліза – лімоніт та глинисті мінерали. Походження цих колоїдів буває
різним. Вони утворюються з ґрунтоутворюючої породи або в
результаті процесів звітрення мінералів і ґрунтоутворення.
Глинисті мінерали за А.А. Роде, мають кристалічну будову у
формі пластинок, товщина яких від 0,01 до 0,05 мк. На поверхні
кристалічних часток цих мінералів знаходяться катіони алюмінію й
заліза. Вони притягують із розчину різні аніони і найбільше
гідроксильні іони – ОН, внаслідок чого з Fe3+ і Al3+ утворюються
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нерозчинні колоїдні сполуки гідроокисів заліза та алюмінію Fe(OH)3
і Al(OH)3.
Поверхня глинистих мінералів може нести негативний заряд
унаслідок порушення зв’язків на краях кристалів, ізоморфних
заміщень у сітках тетраедрів і октаедрів. Цей механізм утворення
заряджених поверхонь проявляється в неоднаковій мірі у різних
глинистих мінералів. Так, для каолініту, галуазиту, пірофіліту
порушення зв’язків на краях кристалу не спричиняє заміщення. Для
монтморилоніту характерне заміщення: Mg2+ замість Al3+; Al3+
замість Si4+; Fe2+ замість Al3+. Для інших мінералів також характерне
ізоморфне заміщення: у бейделіті – Al3+ замість Si4+; у сапоніті –
3Mg2+ замість 2Al3+, Al3+ замість Si4+; у вермикуліті – Al3+ замість
Si4+, та гідратація Mg2+ між сіткою; іліті – Al3+ замість Si4+, Mg2+
замість Al3+; у хлориті заміщення Al3+ замість Si4+, гідратація Mg2+ у
міжрядний простір кристалічної решітки. Завдяки наявності
негативного заряду глини спроможні до обмінного поглинання
катіонів, кількісною мірою якого є ємність катіонного обміну (ЄКО),
яка вимірюється в мг-екв. на 100 г речовини (ґрунту, мінералу,
мулистої фракції).
Глинисті мінерали можуть притягувати своєю поверхнею аніони
SiO3 і РО4 та аніони гумінової кислоти, що має карбоксильну групу
СООН та ін. Усі вони утворюють з іонами Fe3+ і Al3+ нерозчинні
сполуки.
Колоїднодисперсні мінерали (монтморилоніт, іліт, каолініт,
галуазит та інші) убирають у свої кристалічні решітки ряд
мікроелементів (Cu2+, Zn2+ та ін.). Негативний заряд у кристалічних
глинистих мінералів не залежить від рН. Колоїди, що несуть тільки
негативний заряд, називають ацидоїдами, а ті, що несуть тільки
позитивний заряд – базоїдами.
Поверхня аморфних мінералів (групи оксидів) має величину й
заряд, які залежать від рН. Такі колоїди називають амфолітоїдами.
При дуже кислих умовах деякі мінерали цієї групи можуть нести
позитивний заряд. Негативний заряду амфолітоїдів може досягати
20-40 мг-екв на 100 г при рН = 8. Аморфні форми мінералів можуть
відігравати значну роль у формуванні сорбційних і колоїдних
властивостей ґрунтів, покриваючи плівкою кристалічні мінерали.
Органічні колоїди ґрунтів складаються з гумусових речовин
(гумінової та фульвової кислот, лігніну, протеїну, клітковини, смол
та ін.), а органо-мінеральні – з органічних та мінеральних сполук.
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Колоїди гумусу мають у своєму складі карбоксильну групу
(СООН). Водневі іони цих груп завжди розташовані на поверхні
колоїдних часток. Через те при змішуванні гумінових кислот із
водою водневі іони карбоксильної групи будуть віддалятися від ядра,
тобто надходити у воду й утворювати на колоїдній часточці
дифузний шар. У зв’язку з цим на поверхні колоїдної часточки
залишиться група СОО, від якої вони й одержують негативний заряд.
Базоїдні властивості органічних колоїдів пов’язані з наявністю у
складі активних аміногруп. Для гумусових колоїдів характерна
висока ємність катіонного обміну, яка досягає 400-500 мг-екв. на 100
г і більше повітряно-сухої речовини.
Органічні колоїди знаходяться у ґрунті в осадженому стані внаслідок зв’язування з полівалентними катіонами. Їх пептизація, тобто
перехід у стан колоїдного розчину (золю), відбувається під впливом
лугів за рахунок утворення гумусових солей лужних металів.
Органо-мінеральні колоїди, представлені переважно сполуками
гумусових речовин із глинистими мінералами й осадженими
формами півтораоксидів.
Утворення органо-мінеральних сполук у вигляді колоїдів
викликано наступними типами взаємодії гумусових речовин із
компонентами мінеральної частини ґрунту: 1) сорбція гумусових
речовин мінеральними сполуками твердої фази ґрунту; 2) утворення
комплексно-гетерогенних солей з металами: Fe3+, Al3+, Fe2+, Cu2+,
Zn2+ і ін.; 3) утворення простих гетерогенних солей при взаємодії
гумусових кислот з іонами лужних і деяких лужноземельних металів
(Са2+,, Mg2+), а також з іонами амонію. Колоїди цієї групи мають
високу, але дуже різну ємність катіонного обміну (сотні мг-екв. на
100 г).
Гідрофобні властивості ґрунтових колоїдів проявляються в
пониженні змочування, яку їм можуть придавати органічні речовини
типу ліпідів, якщо вони покривають поверхню ґрунтових часток.
Відомо, що гідрофільність ґрунтових колоїдів знижується при
пересушуванні торф’яних ґрунтів. Це зменшує їх змочування й
погіршує водно-фізичні властивості.
11.2. Будова й властивості колоїдів
Колоїдна частка складається з ядра, іоногенного і дифузного
шарів. Ядро у свою чергу складається з молекул, що утворюють
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міцелу (рис. 11.1).

Рис. 11.1. Схема будови ґрунтових колоїдів (за Горбуновим):
а – колоїдної міцели; б – гумінової кислоти; в – кремнезему;
г – гідрооксиду заліза

Ядро колоїдної міцели покрите двома шарами іонів –
внутрішнім і зовнішнім, із протилежними зарядами. Внутрішній шар,
який пов’язаний з ядром і визначає потенціал даного колоїду, а
зовнішній шар вважається компенсуючим. У ґрунтах іони, які
визначають потенціал колоїду, мають від’ємний, а іони
компенсуючого шару – позитивний заряди.
Усі компенсуючі іони на колоїдній міцелі називають
обмінними, або вбирними катіонами, а сума усіх вбирних катіонів
– вбирною місткістю ґрунту.
Нерухомий шар міцели складається з іонів, що визначають
потенціал, а також іонів, які щільно прилягають до нього. Ті іони,
що знаходяться далі від нерухомого шару (їх небагато), разом із
середовищем створюють дифузний шар. Останній існує доти, поки є
вода, а при її втраті іони переходять у нерухомий шар.
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Ядро разом із шаром іонів, який визначає потенціал,
називають гранулою. Останню разом із нерухомим шаром
компенсуючих іонів називають часткою. Якщо кількість від’ємних
зарядів на такій часточці (без дифузного шару) перевищує кількість
позитивних іонів, вона має від’ємний заряд.
Дифузний шар складається також з іонів, які легко заміщуються.
Якщо електричний заряд високий, то колоїдні міцели
відштовхуються одна від одної.
По відношенню до води колоїди бувають гідрофільні, тобто
такі, що легко адсорбують своєю поверхнею воду, добре
набухають і можуть у такому стані перебувати довгий час. Такі
колоїди дуже насичені гідратованими катіонами. Гідрофільність
колоїдів посилюється при наявності у ґрунтовому розчині
одновалентних катіонів, особливо натрію. При зволоженні таких
ґрунтів спостерігається їх запливання, розрідження ґрунтової маси,
що супроводжується різким погіршенням умов росту і розвитку
рослин.
Гідрофобні колоїди – це такі, які не адсорбують своєю
поверхнею молекул води і характеризуються незначним
набуханням і здатністю переходити у осад. Гідрофобні колоїди
ґрунтів представлені двох- і трьохвалентними катіонами (кальцій,
магній, алюміній), енергія взаємодії яких (заряд) перевищує енергію
диполю води.
Органічні колоїди переважно гідрофільні, а мінеральні –
гідрофобні.
Колоїди у стані розчину називають золями, а у стані коагуляції –
гелями.
Перехід колоїдів із стану золю в осад, тобто у гель, шляхом
злипання окремих колоїдних міцел у суцільну масу, в результаті
чого від золю відділяються молекули води, називають коагуляцією.
У цей момент колоїдні часточки втрачають електричний заряд,
настає ізоелектрична точка, через що міцели злипаються
(коагулюються).
Процес переходу колоїдів із стану гелю у золь називають
пептизацією.
Найхарактерніша особливість колоїдів – при нерозчинності у
воді постійно вступають у хімічні реакції, але тільки ті молекули або
іони, що є на поверхні колоїдної частки.

213

11.3. Природа та види поглинальної здатності ґрунту
Вбирною здатність називають властивість вбирати й
утримувати на поверхні ґрунту розчинені та завислі у воді тверді речовини або їх частини, а також колоїдні розпилені часточки
мінерального або органічного походження, суспензії, гази.
Сукупність усіх мінеральних, органічних і органо-мінеральних
колоїдів, які приймають участь у процесах поглинання (вбирання), К.К. Гедройц назвав ґрунтовим вбирним комплексом (ГВК).
11.3.1. Механічна здатність поглинання
Це найбільш простий вид поглинання, пов'язаний з наявністю у
ґрунтах найтонших пор і капілярних ходів. Ґрунт, як пористе тіло,
спроможний затримувати мілкі тверді частинки, зважені у воді, яка
фільтрується через профіль ґрунту.
Затримання у профілі ґрунту часток, які вимиваються з
верхніх горизонтів у нижні, розміром, який є більшими за діаметр
пор ґрунту, називають механічним убиранням. Цей процес
характеризує фільтраційну здатність. Якщо через ґрунт пропускати
каламутну суспензію, то одержимо чистий фільтрат. Механічною
вбирною здатністю зумовлюється збереження у ґрунтах найбільш
цінної колоїдної фракції.
11.3.2. Молекулярне або фізичне поглинання
Фізичне поглинання – це позитивна або негативна адсорбція
частинками ґрунту цілих молекул різних речовин. Фізичне
поглинання залежить від сумарної поверхні твердих часток ґрунту.
Загальна поверхня часток різко зростає із зменшенням їх розміру.
Чим більше у ґрунті дрібнодисперсних часток, тим більша поверхня,
на якій відбувається поглинання.
Прикладом фізичного поглинання твердих часток із розчину
може бути затримування ґрунтом різних красильних речовин при
пропусканні крізь нього розчину. Після поглинання ґрунтом розчин
фарби може бути зовсім або частково знебарвлений.
Зміна концентрації речовини на поверхні розділу двох фаз, яка
зумовлена особливими властивостями поверхневого колоїдного
шару називається адсорбцією.
214

Прикладом адсорбції можна назвати опріснення мінералізованої
поливної води при зрошенні ґрунтів. Це особливо відчутно
проявляється при першому поливі, коли біля 70 % натрію поливної
води переходить і затримується у ґрунті. При адсорбції натрій
концентрується на поверхні колоїдів твердої фази ґрунту й
утримується з великою силою.
Якщо молекули речовини притягуються й адсорбуються
поверхнею, тобто відбувається збільшення концентрації
речовини, то таку адсорбцію називають позитивною. Так
поглинаються молекули багатьох органічних сполук – спиртів,
органічних кислот і основ, високомолекулярних органічних речовин,
а з мінеральних сполук – луги.
Для розчинних мінеральних солей і неорганічних кислот характерна негативна молекулярна адсорбція. Зменшення концентрації
речовини біля дисперсної фази й збільшення у дисперсному
середовищі називають негативною адсорбцією. В результаті фізикного поглинання створюється просторова неоднорідність розчину.
Прикладом негативної адсорбції у ґрунтах може бути вимивання
й перенесення водою униз по профілю аніонів хлору, сульфатів,
нітратів і інших. Саме тому, мінеральні добрива не рекомендується
вносити у ґрунти завчасно, бо всі поживні речовини промиються
униз.
11.3.3. Хімічне поглинання
Спроможність катіонів твердої фази ґрунту у процесі
обмінної реакції утворювати нерозчинні або малорозчинні солі з
аніонами розчину і накопичувати їх у ґрунтах називається
хімічним поглинанням. При цьому у ґрунтах утворюється новий
елемент твердої фази, наприклад, реакція ґрунтового розчину з
фосфатом добрива:
2Al3+ + Ca(H2PO4)2 → 2AlPO4↓ + Ca2+ + 4H+.
Прикладом осадової сорбції реакції може слугувати внесення у
ґрунт багатий карбонатами кальцію (СаСО3) фосфорнокислого
натрію Na3(PO4)2 у результаті чого з’явиться нерозчинна сіль трикальцієвий фосфат Са3(РО4)2 за реакцією:
3СаСО3 + 2Na3(PO4)2 = Са3(РО4)2 + 3 Na2СО3.
До хімічного виду поглинання відносять комплексоутворювальну сорбцію полівалентних катіонів із ґрунтового розчину
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при їх взаємодії із сорбованою органічною сировиною за рахунок
утворення координаційних зв’язків. Процеси хімічного поглинання
відіграють суттєву роль у формуванні глино-гумусових компонентів
або взаємодії алюмосилікатів із гумусовими сполуками. При
утворені сполук даного типу значна роль належить адгезійним
взаємодіям мінеральних і гумусових компонентів. Під адгезією (лат.
adhaesio – прилипання) розуміють склеювання поверхні різного
складу й будови під дією адгезійних сил. Адгезійні процеси
відіграють важливу роль при формуванні ґрунтової структури (Л.М.
Александрова).
Найчастіше процеси хімічного поглинання природним шляхом
спостерігається у карбонатному горизонті темно-каштанових ґрунтів,
чорноземів південних, де фіксується накопичення важкорозчинного
у воді кальциту за схемою:
2NaHCO3 + CaCl2 = 2NaCl + CaCO3 + H2O + CO2.
У кислих дерново-підзолистих ґрунтах і червоноземах, які
містять багато вільних півтораоксидів, хімічне поглинання фосфорної кислоти протікає шляхом утворення фосфатів алюмінію й заліза:
Al(OH)3 + H2PO4 → AlPO4 + 3H2O;
Fe(OH)3 + H2PO4 → FePO4 + 3H2O.
Треба відмітити, що аніони різних солей за ступенем їх
розчинності у ґрунтовому розчині можна поділити на такі групи: 1)
аніони, солі яких легко розчиняються у воді, наприклад, Сl-, NO3-,
NO2- і тому не можуть вбиратися ні шляхом хімічного, ні фізичного
поглинання, але мають властивість вбиратися біологічно; 2) аніони,
солі яких менше розчиняються у воді, наприклад, НСО3- і SO42-, які з
катіонами утворюють малорозчинні солі СаSO4·2H2O та СаСО3 і
тому випадають в осад; 3) аніони, солі яких важкорозчинні, як,
наприклад, РО43-, НРО4, Н2РО4, а також деякі органічні і кременеві
кислоти, утворюють важкорозчинні сполуки, які осідають і
закріплюються в ґрунті.
11.3.4. Біологічне поглинання
Процес закріплення розчинених речовин водного розчину
ґрунту у тілах організмів (рослин, мікроорганізмів, тварин, які
живуть у ґрунті) називають біологічним поглинанням.
Біологічне поглинання, пов’язане з наявністю у ґрунтах коріння
живих рослин і мікроорганізмів, які вбирають із ґрунтового розчину
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азот і зольні елементи і переводять їх у різні органічні сполуки своїх
тіл. Саме завдяки цьому, поживні речовини охороняються від
вилуговування із ґрунту. В результаті біологічної діяльності у
ґрунтах накопичуються органічні речовини, які містять необхідні для
живлення рослин елементи: N, P, K, S і ін. Важлива особлива риса
біологічного поглинання – вибірковість. Вона виражається в тому,
що коріння рослин і мікроорганізмів засвоюють із ґрунту, головним
чином, ті елементи, яких їм не вистачає. Завдяки такій вибірковій
біологічній здатності рослини споживають із ґрунту усі необхідні
макро- й мікроелементи з тих шарів ґрунтового профілю, де вони
наявні. Більшість мікроорганізмів потребує для живлення й побудови
своїх тіл тих елементів, що і вищі рослини. Використовуючи в якості
джерела живлення й енергетичного матеріалу відмерлу органічну
речовину, мікроорганізми розкладають їх, переводять органічну
речовину у мінеральну, доступну для рослин форму.
11.3.5. Фізико-хімічне поглинання або обмінна адсорбція.
Обмінною вбирною адсорбцією називають обмін деякої
частини катіонів, які містяться у твердій фазі ґрунту, на
еквівалентну кількість катіонів із водного розчину з яким вони
стикаються.
При взаємодії ґрунту з будь-яким розчином солі відбувається
обмінна реакція: катіон солі поглинається ґрунтом, а у розчин
витісняється в еквівалентній кількості катіон ґрунту. Наприклад,
якщо невелику кількість дерново-підзолистого ґрунту помістити на
паперовий фільтр лійки та полити його розчином хлористого калію,
то у фільтраті буде збиратися розчин соляної кислоти. Реакція
протікає за рівнянням:
ППКН + КСl ППКK + HCl.
Якщо у аналогічному досліді використовувати зразок
насиченого кальцієм чорноземного ґрунту, то реакція обміну
катіонами буде протікати за наступною схемою:
ППКСа + КСl ППККК + СаCl2.
Як свідчать приведені рівняння реакції, у ґрунті відбувається
явище фізичного поглинання катіонів (адсорбція), а у ґрунтовому
розчині відбувається перетворення одних речовин в інші, тобто
хімічне явище.
Вивчаючи фізико-хімічну вбирну здатність К.К. Гедройц устано217

вив, що катіонний обмін між ґрунтом і розчином відбувається в еквівалентних відношеннях, тобто кількість витіснених із ґрунту катіонів
і поглинутих ґрунтом з розчину - рівновеликі; обмін катіонів проходить дуже швидко, майже миттєво; реакція обміну зворотна. Енергія
вбирання зростає із збільшенням атомної ваги та валентності катіонів. У фізико-хімічному обміні приймають участь переважно дрібнодисперсні колоїдні частки ґрунту. В цьому випадку, вбираються з
розчину не молекули, а катіони солей, а у розчин переходять із ґрунту інші катіони, які знаходилися у вбирному ґрунтовому комплексі.
11.4. Ґрунтовий поглинальний комплекс
Катіони (від грец. καά – донизу та ίών – той, що йде), тобто
позитивно заряджені іони, які знаходяться на поверхні ґрунтових
часточок (колоїдів) і здатні обмінюватися на інші катіони, що
знаходяться у ґрунтовому розчині, називаються обмінними або
увібраними. Величина вбирного комплексу залежить від кількості у
ґрунті колоїдів, зокрема, органічних. У зв’язку з цим у глинистих
ґрунтах вбирний комплекс більший, а у піщаних – менший. Особливо велику вбирну здатність мають перегнійні сполуки (гумус).
Ємність поглинання (обміну) ґрунтів визначається вмістом у їх
складі високодисперсних часток і їх кількістю. Різні за величиною
мінеральні часточки ґрунту відрізняються за спроможністю до
фізико-хімічного поглинання катіонів (табл. 11.1).
Таблиця 11.1. Ємність поглинання різних гранулометричних фракцій
ґрунтоутворюючої породи (мг-екв/100 г ґрунту)
Породи
Глина
Суглинок

50-10
8,8
1,4

10-5
9,2
1,8

Діаметр часток у мікронах
5-1
1-0,54 0,54 -0,4 0,4-0,28 0,28-0,22 < 0,22
13,4
45,4
46,3
45,8
52,0
73,0
3,0
20,6
97,7
98,3
102,0

У часток більших 1 мікрона ємність вбирання катіонів незначна,
у менших 1 мікрона – різко зростає. Чим більше у ґрунті мінеральних
колоїдних і мулистих часток, тим вища ємність поглинання катіонів.
Ґрунти важкого гранулометричного складу з високим вмістом
дрібнодисперсних часток мають більшу ємність вбирання, ніж легкі
піщані й супіщані.
Ємність поглинання залежить також від мінералогічного складу
дрібнодисперсної фракції ґрунту й пов’язаної з ним будови
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абсорбуючих часток. Чим більше у мінеральній частині ґрунту
мінералів монтморилонітової групи й гідрослюд, тим вища ємність
поглинання. При великій кількості у складі дрібнодисперсної фракції
каолініту, аморфних гідрооксидів заліза й алюмінію ємність
поглинання значно менша. Ступінь насичення обмінними катіонами
найбільша у високодисперсних компонентах ґрунтів (табл. 11.2).
Таблиця 11.2. Ємність обміну компонентів ґрунту
Компоненти
Ємність обміну, мг-екв/100 г
ґрунту
Каолініт
3-15
Галуазит 2Н2О
5-10
Галуазит 4Н2О
40-50
Гідрослюди
20-50
Хлорит, іліт
10-40
Монтморилоніт
60-150
Вермикуліт
100-150
Гумінові кислоти:
підзолистих ґрунтів
350
чорноземних ґрунтів
400-500
Гумус ґрунту в середньому
100-200
Величина ємності поглинання в значній мірі залежить і від
умісту у ґрунті гумусу. Гумусові речовини володіють більш високою
вбирною спроможністю, ніж глинисті мінерали. Так, у гумінових
кислотах, які були виділені із різних ґрунтів, ємність поглинання
катіонів (при рН = 7) досягає 350-500 мг-екв/100 г ґрунту. Найбільша
поглинальна спроможність глинистих мінералів: монтморилоніту 60-150, каолініту - 3-20 мг-екв/100 г. Органічна речовина відіграє
важливу роль в обмінному вбиранні катіонів у ґрунтах.
Чим вищий уміст гумусу у ґрунті, тим більша ємність вбирання
катіонів. У багатих гумусом чорноземів вбирна здатність значно
вища у порівнянні з дерново-підзолистим ґрунтом. Верхні шари
ґрунту містять більше органічної речовини, тому і мають більш
високу ємність вбирання, ніж нижні шари ґрунтового профілю.
Більш високу ємність поглинання мають багаті гумусом
чорноземи, особливо, глибокі. У ґрунтах, які розміщені на північ і
південь від чорноземів, кількість гумусу й ємність поглинання
зменшується (рис. 11.2).
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Рис. 11.2. Ємність поглинання профілю різних типів ґрунтів
України:
1 – дерново-слабопідзолистий піщаний, Шосткінський р-н. Сумської обл.; 2 –
дерновий середньо підзолистий легк суглинковий, Макарівський р-н Київської обл.; 3
– світло-сірий опідзолений легкосуглинковий, Лохвицький р-н. Полтавської обл.; 4 –
сірий опідзолений середньо- важкосуглинковий, Вінницька сільськогосподарська
станція; 5 – темно-сірий опідзолений важкосуглинковий, біля Харкова; 6 – чорнозем
типовий важко-суглинковий, поблизу Тернополя; 7 – чорнозем звичайний
легкоглинистий, Красноградський р-н Харківської обл.; 8 – чорнозем південний
легкоглинистий, Новотроїцький р-н Херсонської обл.; 9 - дерново-слабопідзолистий
глеюватий глинисто-піщаний ґрунт, м. Радомишль Житомирської обл.; 10 дерново-карбонатний ґрунт на елювії крейдяних відкладів, м. Червоноармійське
Рівненської обл.

Висока ємність поглинання чорноземів зумовлена підвищеним
умістом органічних і мінеральних колоїдних часток, переважанням
серед мінеральних колоїдів глинистих мінералів монтморилонітової
групи, а також нейтральною та слабо лужною реакцією. У дерновопідзолистих ґрунтів ємність вбирання значно нижча. Це пов’язано з
меншим умістом органічної речовини і з підвищеною кількістю в
дрібнодисперсній фракції вільних півтораоксидів, а також із кислою
реакцією середовища. Найменша ємність вбирання має місце у
супіщаних і піщаних ґрунтах (3-5-7 мг-екв/100 г ґрунту). Це
пов’язано з дуже малим умістом колоїдів у дрібнодисперсній фракції
мінеральної частини та низьким умістом органічної речовини.
Кожному типу ґрунту характерні певні катіони: для чорноземів і
каштанових ґрунтів – кальцій і магній, підзолистих – водень і
алюміній, засолених – натрій, болотних – залізо трьохвалентне.
Зазначені катіони є основними, переважаючими, крім них можуть
бути й інші увібрані катіони: у чорноземах – натрій і водень,
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підзолистих - кальцій і магній, аміак, калій, солонцях – кальцій,
магній та ін. (табл. 11.3).
Склад обмінних катіонів впливає на фізичні й хімічні властивості ґрунту, на умови росту сільськогосподарських культур, дію
добрив, склад ґрунтового розчину.
Таблиця 11.3. Вбирна здатність деяких типів ґрунтів
Ємність вбирання,
Переважаючі
мг-екв/100 г ґрунту
катіони
Дерново-підзолисті піщані
3-6
Са2+ > Mg2+, Н+
Дерново-підзолисті середньо суглинкові
10-30
Са2+, Н+ > Mg2+
Сірі лісові середньо суглинкові
15-30
Са2+ > Mg2+ > Н+
Чорноземи типові важко суглинкові
30-70
Са > Mg
Чорноземи південні суглинкові
15-37
Са2+ > Mg2+
Каштанові суглинкові
15-30
Са2+ > Mg2+ > Na+
Сіро-бурі суглинкові
7-20
Ca2+ > Mg2+, Na+, K+
Червоноземи суглинкові
10-18
Н+ > Mg2+ > Ca2+
Тип ґрунту

Коли у складі увібраних катіонів переважає кальцій (наприлад, у чорноземах), який має сильну коагулюючу спроможність, то
ґрунтові колоїди знаходяться в коагульованому стані, що сприяє
утворенню водостійких агрегатів і створенню доброї структури
ґрунту. Увібраний кальцій осаджує органічні й мінеральні колоїди,
сприяє збереженню накопиченню їх у ґрунті й збільшенню ємності
вбирання.
Насичення ґрунту натрієм обумовлює лужну реакцію, утворення
соди, несприятливої для розвитку багатьох рослин, веде до сильного
диспергування ґрунтових колоїдів. В результаті розпилення дрібнодисперсної фракції ґрунту, зменшується водостійкість агрегатів,
погіршуються фізичні властивості, водний і повітряний режим, ґрунт
стає в’язким і клейким, а при висиханні утворює щільну масу, яка
важко обробляється.
У підзолистих ґрунтах й червоноземах уміст увібраних катіонів
водню часто досягає 40-70 % від суми увібраних основ. Ґрунти з
увібраними воднем і алюмінієм є найбільш кислими, без структурними; вони мають несприятливі фізичні властивості, легко запливають. Іони водню викликають поступове руйнування мінералів ГВК.
Ґрунт збіднюється колоїдною фракцією, погіршується структура й
зменшується ємність поглинання.
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В умовах тривалого зрошення уміст катіонів вбирного
комплексу змінюється навіть при поливах прісною дніпровською
водою. У темно-каштанових ґрунтах дещо зменшується уміст
увібраного кальцію, зростає уміст увібраного магнію й натрію,
знижується відсотковий уміст увібраного кальцію при незначному
зростанні суми увібраних катіонів. При зрошенні мінералізованими
водами цей процес посилюється, тому тривало зрошувані ґрунти
півдня України зазнають більш значних змін, в сторону зменшення
умісту увібраного кальцію й зростання увібраного натрію та магнію.
Загальна кількість увібраних основ (катіонів), виражена у мгекв на 100 г ґрунту, називається ємністю поглинання, або ємністю
обміну (позначається Е) і розраховується за формулою:
Е = Са2+ +Mg2+.+ Na+ + K+
(11.1)
Загальну кількість всіх обмінних катіонів, крім водню та
алюмінію, називають сумою обмінних основ. В залежності від
наявності у складі ГВК іонів водню й алюмінію розрізняють ґрунти
насичені (Н+ і Al3+ відсутні) й ненасичені основами.
Крім описаних, у склад ґрунтового вбирного комплексу входять
практично усі катіони, які є необхідними для живлення рослин:NH4+,
мікроелементи. Але їх доля в сумі обмінних катіонів незначна, до
декількох відсотків.
Сумарний уміст двох увібраних катіонів (кальцію й магнію)
характеризується як сума обмінних основ і позначається
латинською буквою S. Вимірюється у мг-екв на 100 г ґрунту або %.
Сума обмінних основ (кальцій + магній) поділена на ємність
вбирання, виражена у відсотках, характеризується, як ступінь
насичення ґрунту основами:
V % = S/ E 100
(11.2).
При визначенні ступеню осолонцювання ґрунтів використовується вміст увібраних катіонів у відсотках, який розраховується за
наступною формулою:
Са, % = (Са, мг-екв / Е)  100
(11.3).
За аналогічною схемою розраховується вміст інших увібраних
катіонів.
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11.5. Класифікація ґрунтів за ступенем солонцюватості
Солонцюватість ґрунтів залежить від наявності обмінних
лужних катіонів натрію й магнію, підвищений уміст яких веде до
пептизації мулу, трансформації й деградації мінеральної й органічної
частини ґрунту, погіршення їх водно-фізичних властивостей.
Природна солонцюватість ґрунтів є генетичною характеристиккою умов, у яких ґрунт утворювався. Вона оцінюється за вмістом
обмінного натрію, магнію та глибиною залягання солонцевого
горизонту. Вторинна солонцюватість ґрунтів виникає внаслідок
збільшення вмісту іонів натрію, калію та магнію у ґрунтовому
вбирному комплексі при антропогенному навантаженні: зрошенні,
підйомі рівня ґрунтових вод, підтопленні земель.
У степовій зоні України поширені ґрунти, у вбирному
комплексі яких поряд із кальцієм і магнієм є від 3-5 до 10-20 %
увібраних катіонів натрію й більше. При великій кількості у
ґрунтовому вбирному комплексі катіонів натрію та магнію вони
характеризуються, як солонцюваті. Солонцюватими за Mg2+ є ґрунти,
у яких уміст останнього перевищує 20 % від суми катіонів, а за Na+ –
при його вмісті вищому за 3 % (табл.. 11.4).
Таблиця 11.4. Класифікація ґрунтів за ступенем солонцюватості
Ступінь солонцюватості, %-екв.
НесолонСлабо
Середньо
Сильно
цюваті солонцюваті солонцюваті
солонцюваті
Ступінь солонцюватості ґрунтів за Na, % від ємності ГВК
Високо-гумусні
5-10
10-15
15-205
Мало-гумусні
3-5
5-10
10-15
3
Увібрані катіони
Ступінь солонцюватості, %-екв
Са2+
80-60
60-45
45-30
 80
Mg2+
20-30
30-40
40-50
 20
Na+
5-10
10-15
15-20
5
Ґрунти

Солонці
 20
 15
 30
 50
 20

Контрольні питання
1. Що називають колоїдами? 2. Як характеризуються колоїди за складом і
походженням? 3. Які властивості мають ґрунтові колоїди? 4. Що таке міцела? 5.
Якими колоїдними властивостями володіють вторинні глинисті мінерали: каолініт,
монтморилоніт, хлорит, галуазит, іліт? 6. Що таке ґрунтовий вбирний комплекс? 7.
Які існують види вбирної спроможності ґрунтів? 8. Яка ємність поглинання
увібраних катіонів різних типів ґрунтів? 9. Як класифікуються ґрунти за ступенем
натрієвого осолонцювання? 10. Як класифікуються ґрунти за ступенем магнієвого
осолонцювання?
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Розділ 12
СТРУКТУРА ТА ЗАГАЛЬНІ ФІЗИЧНІ Й ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІ
ВЛАСТИВОСТІ ҐРУНТУ
12.1. Структура ґрунту
Здатність ґрунту розпадатися на структурні елементи або
агрегати за величиною, формою, міцністю й зв'язністю
називають її структурою. Це зовнішнє вираження, або оформлення
ґрунтових агрегатів (грудочок).
12.1.1. Основні типи структури ґрунтів
Розрізняють три основних типи структури: у вигляді куба структурні окремості рівномірно розвинуті у всіх трьох напрямках,
перпендикулярно осям; у вигляді призми - окремості розвинуті
переважно по вертикальній осі; у вигляді плити - окремості
розвинуті переважно за двома горизонтальними осями і вкорочені по
вертикалі. У залежності від характеру ребер, граней та розміру
виділяються й більш мілкі одиниці, які приведено у класифікації
структурних агрегатів ґрунту для морфологічного опису виконані
С.А. Захаровим (рис. 12.1, табл. 12.1).

Рис. 8.9. Типи структури ґрунтів (за С.А. Захаровим):
І — кубічна (1 - крупно грудкувата; 2 - грудкувата; 3 - мілко
грудкувата; 4 - пилувата; 5 – крупна горіхоподібна; 6 - горіхова; 7 – мілка
горіхоподібна; 8 - крупнозерниста; 9 - зерниста; 10 - порошкова; 11
структурні окремості, нанизані на коріння); II – призматична (12 стовпчаста; 13 - стовпоподібна; 14 – крупна призматична; 15 призматична; 16 – мілка призматична; 17 – тонко призматична); ІІІ плитоподібна (1 8- сланцева; 19 - пластинчаста; 20 - листова; 21 —
лускувата; 22 — мілка лускувата).
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Таблиця 12.1. Класифікація структурних агрегатів
(за С.А. Захаровим.)
Рід
Вид
Розміри, мм
Тип 1. Кубічної форми - рівномірний розвиток за трьома осями
Грані й ребра погано виражені:
І. Брилиста - неправильної форми й 1. Крупно брилиста
>100
нерівної поверхні
2. Мілко брилиста
100-50
II. Грудкувата - неправильної
1. Крупногрудкувата
50-30
форми, нерівна, округлої і
2. Грудкувата
30-10
шорсткуватої поверхні, грані не
3. Дрібногрудкувата
10-0,5
виражені
4. Пилувата
<0,5
Грані й ребра добре виражені:
III. Горіхувата - більш або менш
1. Крупна горіхоподібна
>10
правильної форми, поверхня граней 2. Горіхоподібна
10-7
відносно рівна, грані й ребра гострі 3. Мілка горіхоподібна
7-5
IV. Зерниста — майже правильної 1. Крупнозерниста
5-3
форми, іноді округлої з гранями
2. Зерниста
3-1
та шорсткуватими і матовими або
3. Дрібнозерниста
1-0,5
гладкими
блискучими
Поперечний
(порошкова)
Тип.йII.
Призматична — розвиток
переважно по
діаметр, мм
осі
Грані йвертикальній
ребра погано виражені
V. Стовпоподібна - невірної форми 1 .
>50
2.
Стовпоподібна
50-30
з слабо вираженими нерівними
Крупностовпоподібна
3. Дрібностовпоподібна
<30
гранями і закругленими ребрами
Грані й ребра добре виражені
VI. Стовпчаста - правильної
1. Крупностовпчаста
>50
50-30
форми, із досить добре вираженими 2. Стовпчаста
<30
гладкими боковими вертикальними 3. Дрібностовпчаста
VII.
Призматична
– з верхньою
рівними,
1. Крупнопризматична
>50
гранями
з округленою
2. Призматична
50-30
часто
глянцевими
основою
і плоскоюповерхнями,
нижньою з
3. Дрібнопризматична
<30
гострими ребрами
4. Олівцева - при
<10
довжині
>50мму напрямку двох
Тип III. Плитчаста - розвинута
переважно
VIII. Плитчаста - шаруватагоризонтальних
з більш 1. Сланцювата
>50
осей
5-3
або менш розвинутими площинами 2. Плитчаста
3-1
спайності, часто різного кольору і 3. Пластинчаста
4. Листова
<1
різного характеру поверхні
IX. Луската - з порівняно
1. Шкаралупчаста
>3
2. Груболускувата
3-1
невеликими зігнутими
3. Дрібнолускувата
<1
горизонтальними площинами
спайності і часто гострими ребрами
(деякі подібні до луски риби)
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Від структури в значній мірі залежить пористість, водо- й
повітропроникність, вологоємкість, опір ґрунту при обробітку,
повітряний і тепловий режими, а також розвиток
мікробіологічних процесів.
Різним генетичним горизонтам ґрунтів притаманна певна форма
структури. Так, грудкувата й зерниста структура притаманна
дерновим горизонтам, пластинчасто-листова - елювіальним,
горіхоподібна й призматична - ілювіальним (сірим лісовим ґрунтам).
12.1.2. Агрономічне значення структури ґрунту
Ґрунти, в яких агрегати з їх природними межами відсутні,
називаються безструктурними. Безструктурний ґрунт має
несприятливий фізичний режим. Вода й повітря у ґрунті є
антагоністами. Пористість і вологоємкість представлені малими
величинами. Унаслідок поганої водопроникності безструктурний
ґрунт погано всмоктує воду, утворюється поверхневий стік, який
веде до ерозії ґрунтів. У таких ґрунтах спостерігається недостатня
кількість запасів вологи. Весною й восени пори ґрунту заповнені
водою, а доступ повітря до кореневої системи рослин значно
знижений або зовсім відсутній. З підвищенням температури завдяки
тонкопористій структурі відбувається інтенсивне випаровування
вологи й висушування ґрунту на значну глибину. Після дощу або
поливу поверхня безструктурного ґрунту запливає, різко зростає
липкість. Після чергового висихання такий ґрунт сильно
ущільнюється, на поверхні утворюється кірка, яка утруднює ріст і
розвиток рослин. При більш значному висушуванні утворюються
глибокі тріщини, які викликають розрив кореневої системи рослин.
Розрізняють дві категорії безструктурних ґрунтів: гранулярну
(можна розрізнити окремі зерна) та масивну (частки дуже сильно
прилипають одна до однієї, тріщини або поверхні ослаблених
зв'язків відсутні (S.W. Buol, F.D. Hole, R.J. Mecracken, 1973).
Типовим прикладом безструктурного стану ґрунту є пухкий
пісок. Між структурними й безструктурними ґрунтами зустрічаються
перехідні, у яких структура виражена слабо.
В агрономічному вираженні ґрунт вважається структурним,
коли грудкувато-зернисті водотривкі агрегати розміром від 10 до
0,25 мм складають більше 55 %.
Структурний ґрунт має високу пористість і вологоємкість,
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водопроникність на значну глибину, опади повністю усмоктуються,
відсутній поверхневий стік, виключаються ерозійні процеси.
Наявність значної кількості капілярних пор усередині агрегатів і пор
аерації сприяє одночасному суміщенню анаеробних і аеробних
процесів.
В залежності від розміру агрегатів структуру поділяють на:
брилисту - більше 10 мм; макроструктуру - 10-0,25 мм; грубу
мікроструктуру - 0,25-0,1 мм; тонку мікроструктуру - менше 0,01
мм (рис. 12.2.).

1

2

3

4

Рис.12.2. Схема різних форм структури ґрунту
1 - безструктурний ґрунт; 2 - мікроструктурний (агрегатний);
З - грудкувато-зернистий; 4 – брилистий

Структура ґрунту змінюється протягом вегетаційного
періоду під впливом механічних, фізико-хімічних та біологічних
чинників.
12.1.3. Руйнування та відновлення структури ґрунту
Механічне руйнування ґрунтових агрегатів зумовлюється дією
різних знарядь і машин під час обробітку ґрунту, особливо сухого
або надмірно зволоженого. Руйнується структура ґрунту й під час
зливових дощів силою крапель води.
Фізико-хімічне руйнування ґрунтових агрегатів складніше,
воно спричиняється опадами, в розчині яких є певна кількість іонів
водню і незначна кількість карбонату амонію. Водневий і амонійний
іони витискують із вбирного колоїдного комплексу кальцій, після
чого під впливом води розпадаються не тільки макро-, а й мікроструктурні агрегати. На структуру ґрунтових агрегатів негативно
впливають деякі мінеральні добрива, одновалентні катіони, яких
витискують із вбирного комплексу кальцій, магній та інші.
Біологічне руйнування ґрунтових агрегатів полягає в тому,
що у верхньому горизонті при аеробних умовах швидко руйнується
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органічна речовина, яка є цементом, що склеює пісок і глину в
агрегати. Цей процес окислення, або мінералізації, призводить до
вилучення з ґрунту поживних для рослин речовин, а структурні
агрегати поступово втрачають міцність.
Для відновлення структури ґрунту необхідно поповнювати
органічну масу за рахунок висівання зернових, бобових, сидеральних
культур, багаторічних трав. Пшениця, соняшник, кукурудза
утворюючи розгалужену глибоку кореневу систему можуть мати
сильний вплив на утворення структури ґрунту. Картопля, капуста,
цибуля, що мають слабку кореневу систему не можуть мати
суттєвого впливу на утворення структури ґрунту.
Багаторічні трави (особливо бобові) сильніше оструктурюють
ґрунт, ніж однорічні сільськогосподарські культури. Це пояснюється
тим, що багаторічні трави утворюють більш сильну й більш
розгалужену кореневу систему. Так, сухі кореневі залишки після
люцерни третього року життя в умовах Інгулецької зрошувальної
системи мають масу до 18 т/га. Вони містять значну кількість білків,
вуглеводів і ін. сполук, сприятливих для діяльності мікроорганізмів і
формування гумусових речовин. Кореневі залишки однорічних
сільськогосподарських культур хоч і містять значну масу (кукурудза
на зелену масу - до 8,5 т/га, горох – 3,0-3,5 т/га, озима пшениця – до
3,2 т/га, кормові буряки – до 2,7 т/га, ярі зернові – 2,0-2,5 т/га,
картопля, томати – до 1,1 т/га), але у своєму складі мають переважно
клітковину, яка менш придатна для гумусоутворення.
Позитивний вплив на створення структурних агрегатів мають
органічні добрива, активна життєдіяльність ґрунтової фауни черв'яків, комах і ін.
Мінеральні добрива також позитивно впливають на покращення
структури ґрунту, бо після удобрення ґрунту рослини розвивають
більш сильну й розгалужену кореневу систему й залишають у ґрунті
більше кореневих та пожнивних решток.
Останнім часом для створення структурних агрегатів ґрунту
застосовуються синтетичні полімерні сполуки.
12.2. Фізичні властивості ґрунтоутворюючих порід і ґрунтів
До основних фізичних властивостей ґрунту відносять
щільність скелету ґрунту, щільність твердої фази й пористість.
Щільністю скелету ґрунту називають масу одиниці об'єму
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сухого ґрунту, взятого у природному стані..
Щільність скелету ґрунту розраховують за
формулою:
dV = P/V,
(12.1)
де: dv - щільність скелету ґрунту, г/см3; Ρ - маса сухого ґрунту
непорушеної структури у визначеному об'ємі, г; V - об’єм ґрунту,
см3.
При визначенні щільності скелету ґрунту вимірюється маса
ґрунту в одиниці об'єму з усіма порами, тому величина щільності
ґрунту завжди менша за щільність твердої фази. У мінеральних
ґрунтах і материнській породі щільність змінюється у широких
межах від 0,9 до 1,8 г/см3, а у торфових ґрунтах від 0,15 до 0,4 г/см.
На щільність ґрунту впливає мінералогічний, гранулометричний
склад, уміст органічних речовин, структурність, будова і механічний
обробіток, який суттєво змінює щільність ґрунту у орному шарі.
З щільністю ґрунту тісно пов'язаний водний, повітряний і
тепловий режим ґрунту. Для більшості сільськогосподарських
культур оптимальною щільністю на суглинкових і глинистих ґрунтах
є 1,00-1,25 г/см3. Оцінка щільності скелета ґрунту виконується за
шкалою запропонованою Н.А. Качинським (табл. 12.2)
Таблиця 12.2. Оцінка щільності скелета ґрунту
Щільність, г/см3
<1
1,0-1,1
1,2
1,3-1,4
1,4-1,6
1,6-1,8
1,2-1,3
1,3-1,5

Оцінка ґрунту суглинкового й глинистого складу
Ґрунт набухлий, або багатий органічними речовинами
Типові величини для культурного переораного ґрунту
Ґрунт ущільнений
Рілля сильно ущільнена
Типові величини для підорних горизонтів різних ґрунтів
Сильно ущільнені ілювіальні горизонти, переважно
підзолистих ґрунтів, солонців і солодів
Значення орного шару садових і лісових піщаних ґрунтів
Для піщаних польових ґрунтів

Щільністю твердої фази ґрунту називають відношення
твердої частини до маси води у тому ж об'ємі при 4 ºС.
Залежить щільність твердої фази ґрунту від хімічного, мінералогічного складу й визначається середньою щільністю речовин, які
складають даний тип ґрунту. У склад мінеральної частини ґрунту у
якості основних мінералів входять кварц, польові шпати, глинисті
мінерали, які мають щільність у межах 2,40-2,80.
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Рідше зустрічаються залізисті мінерали з щільністю до 4 г/дм3.
Значення щільності твердої фази ґрунтів і материнської породи - 2,62,8, щільність гумусу - 1,20-1,40 г/см3. Чим багатший ґрунт або його
прошарок на гумус, тим менша щільність твердої фази (2,40-2,50
г/см3). Фактичні дані щільності ґрунту і її твердої фази широко
застосовуються у ґрунтознавстві, землеробстві й сільськогосподарській меліорації ґрунтів. На основі показників щільності ґрунту
розраховують запаси у ній солей, гумусу, води, поживних речовин.
Пористість - це сумарний об'єм пор між частинками
твердої фази ґрунту, які утворилися між ними внаслідок
нещільного їх прилягання. Пористість виражають у відсотках
загального об'єму ґрунту.
Кількість, величина та форма порожнин, які при певних умовах
можуть бути заповнені водою, визначають продуктивність ґрунту й
здатність пропускати крізь себе воду. Для мінеральних ґрунтів
інтервал показників пористості складає 25-80 %.
Загальну пористість ґрунту (n) визначають за показником
щільності ґрунту і її твердої фази за формулою (12.2):
n, % = (1 – dV/d) 100,
(12.2),
де: 1 - загальний об'єм пор ґрунту; dV - щільність ґрунту; d щільність твердої фази ґрунту.
Відношення dV/d складає об'єм твердої фази ґрунту.
У ґрунтових горизонтах пори можуть бути різної форми й
діаметру. У залежності від величини пор розрізняють капілярну й
некапілярну пористість. Капілярна пористість зумовлюється
наявністю у ґрунті глинистих частинок і їх ущільненістю, вона рівна
об'єму капілярних проміжків ґрунту; некапілярна - структурністю
ґрунту або наявністю піску і вимірюється об'ємом крупних пор. Сума
обох видів пористості складає загальну пористість ґрунту. Величина
пористості залежить від структурності, щільності, гранулометричного складу ґрунту. Чим більш структурний ґрунт, тим більша його
пористість. Погіршення структури призводить до зменшення
пористості. Розпушування ґрунту збільшує загальну пористість. Між
пористістю та щільністю є зворотна залежність: чим щільніший
ґрунт, тим менша його пористість.
Пористість верхніх горизонтів більшості ґрунтів становить 55-65
%. У торфі пористість значно вища - 85,2 %, у піщаному ґрунті –
тільки 30,4, в суглинковому - 45,1, глинистому - 52,7 %. З глибиною
ґрунтового профілю пористість зменшується.
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З пористістю ґрунту пов'язані водопроникність і повітропроникність, вологоємність і повітроємність, аерація. На основі
загальної пористості можна судити про ступінь ущільнення орного
шару на основі шкали запропонованої Н.А. Качинським (табл. 12.3).
Таблиця 12.3. Оцінка пористості ґрунту
Пористість, %
55-65
Більше 70
50-55
<50
25-40
45-50

Оцінка
Окультурений орний шар
Ґрунт набухлий
Задовільна для орного шару
Незадовільна для орного шару
Характерна для ущільнених ілювіальних, шарів
Характерна для орного шару піщаних ґрунтів

12.3. Фізико-механічні властивості ґрунту
До них відносяться пластичність, липкість, набухання, осідання,
зв'язність, твердість або опір здавлюванню й розклиненню, опір
зрушенню при обробітку, тертя й ін., які визначають, в основному,
технологічні властивості. Знання їх необхідно для вірної конструкції
сільськогосподарських знарядь та машин, розрахунку опору ґрунту
при обробітку й руху машин.
Пластичність - це здатність ґрунту у вологому стані
набувати й зберігати надану йому форму без утворення тріщин
після зовнішнього впливу. Перезволожені й сухі ґрунти не володіють
пластичністю. Зумовлюється вона певним гранулометричним
складом і насамперед наявністю у ґрунті колоїдних часток та
механічних фракцій розміром менше 0,001 мм у діаметрі.
Пластичність проявляється тільки при певному ступені зволоження
ґрунту. Глинисті й суглинкові ґрунти мають значно вищу
пластичність у порівнянні з піщаними й супіщаними. За числом
пластичності судять про гранулометричний склад ґрунту: 0 - пісок; 07 - супісок; 7-17 - суглинок; більше 17 - глина.
Липкість - це здатність ґрунту чи породи у зволоженому
стані прилипати до поверхні знарядь виробництва. Проявляється
вона тоді, коли зчеплення між ґрунтовими частинками менше, ніж
між ґрунтом і предметами, які з ним контактують. Прилиплий до
робочих частин сільськогосподарських знарядь ґрунт викликає часто
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настільки великий опір, що робота протікає з великими затратами
енергії, а інколи її доводиться припиняти.
Набухання — збільшення об'єму ґрунту при зволоженні. У
результаті гідратації ґрунтові частинки й утворені на їх поверхні
оболонки пухко зв'язаної води зменшують сили зчеплення між ними,
відбувається відділення одне від одного, що веде до збільшення
загального об'єму ґрунту. Цю властивість мають ґрунти, які містять
велику кількість колоїдів, що зв'язують воду. Ґрунти, які містять
велику кількість увібраного натрію (солонці), набухають більше, ніж
ті, що містять багато увібраного кальцію. Набухання ґрунтів
залежить також від умісту глинистих мінералів. Так, за даними Н.І.
Горбунова, набухання глинистих мінералів змінюється наступним
чином: монтморилоніт – 96 % до початкового об’єму, гідрослюда –
12 %, каолініт – 4,5 %, кварц – 0 % до початкового об’єму. Необхідно
відмітити, що набухання порід, що не просідають більше, ніж тих,
що просідають, а важких лесованих суглинків півдня України
більше, ніж лесів північної частини України. Лесоподібні суглинки
півдня України можуть збільшувати свій об’єм при набуханні на
20,9-120 %, а леси Київської обл. – на 5,7, Сумської обл. – на 8,8 %.
Осідання ґрунту - зменшення об'єму ґрунту при висиханні. Це
зворотній процес набуханню. Межа осідання відповідає повній
утраті води ґрунтом або породою й переходом із напівтвердої у
тверду консистенцію. Осідання залежить від тих же факторів, що й
набухання і має пряму кореляцію з ним. Осідання лесових порід
Полісся, Придніпровської рівнини при природному тиску може
складати до 30 см, а в межах Придніпровської височини,
Причорноморської низовини, південно-східної частини Українського
кристалічного масиву, Приазовської рівнини 50-100 см і більше, у
степовому Криму – 80-350 см.
Зв'язність ґрунту визначається опором ґрунту тим
зовнішнім силам, які намагаються роз'єднати ґрунтову масу й
залежить від гранулометричного складу та вмісту у ньому
глинистих часток, кількості перегною, обмінних основ і
вологості ґрунту. Меншу зв'язність ґрунту у порівнянні з
безструктурними мають структурні й окультурені ґрунти. Чим
менша зв'язність ґрунту, тим менший опір його при обробітку.
Твердість — опір, який чинить ґрунт проти вертикального
проникнення у нього будь-якого тіла. Висока твердість ґрунту є
ознакою поганих фізико-хімічних і агрофізичних властивостей, яка
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часто знижує схожість насіння, чинить механічний опір розвитку
кореневої системи рослин, впливає на їх, розвиток, змінює водний,
повітряний і тепловий режими. Вимірюється спеціальними
приладами — твердомірами.
Питомий опір - зусилля, яке витрачається на підрізання
шару, його перевертання й тертя робочою поверхнею плуга. У
залежності від гранулометричного складу, фізико-хімічних
властивостей, вологості й агрогосподарського стану землі питомий
опір ґрунтів змінюється у межах 0,2-1,2 кг/см3.
Фізична стиглість ґрунту — стан, при якому він найкраще
обробляється, тобто добре кришиться, розпадаючись на структурні
агрегати при найменшій затраті тяглової сили. Залежить в основному
від зволоження. При фізичній стиглості спостерігається більша
аерація і кращий тепловий режим ґрунту, що забезпечує добрий
розвиток рослин.
Біологічна стиглість ґрунту — стан оброблюваного ґрунту, в
якому, крім показників фізичної стиглості, вже почалась активна дія
мікроорганізмів. При цій стиглості можна проводити сівбу деяких,
навіть вибагливих до тепла культур, як правило при температурі
орного шару 6-10 і більше градусів.
Контрольні питання
1. Дайте визначення й охарактеризуйте структуру ґрунту. 2. Як
класифікується структура ґрунту за Захаровим? З, Що Ви розумієте під
термінами руйнування й відновлення структури ґрунту 4. Який вплив
гранулометричного складу на агрономічні властивості ґрунту? 5.
Охарактеризуйте основні фізичні властивості ґрунту. 6. Як оцінюються
ґрунти за щільністю? 7. Як оцінюються ґрунти за пористістю? 8.
Охарактеризуйте основні фізико-механічні властивості ґрунту. 9. Яке
практичне значення фізичних властивостей ґрунтів і яка залежність цих
властивостей від гранулометричного складу, вмісту гумусу?
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Розділ 13
ВОДНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВОДНИЙ РЕЖИМ ҐРУНТУ
До водних властивостей ґрунтів відносять вагову та об’ємну
вологість, вологість в’янення рослин, запаси вологи, продуктивну
вологість, вологоємність, вологопровідність, потенціал ґрунтової
вологи, швидкість і висоту капілярного підняття води, фільтрацію
води.
13.1. Форми й види води у ґрунті. Доступність її рослинам
Усі ґрунти містять у собі воду в тій або іншій кількості, яка
буває в різних станах: пароподібному, рідкому та твердому.
Види води у ґрунтах і породах мають таку класифікацію: І вода у вигляді пари; II фізично зв'язана вода: 1) міцно зв'язана вода,
або адсорбційна, 2) слабко-зв'язана вода; III - вільна вода: 1)
капілярна вода: а) вода кутів пор або капілярно нерухома вода, б)
підвішена вода або капілярно рухома вода, в) власне капілярна вода
або вода капілярна легко рухома; 2) гравітаційна вода; а) вода, яка
просочується униз або інфільтраційна вода; б) вода підземного
водоносного шару; IV - вода в твердому стані; V - кристалізаційна і
хімічно зв'язана вода.
Пароподібна вода. Пароподібною називається волога, айсорбована поверхнею ґрунтових часток. Величина її досить мінлива й
залежить від пружності пари води у ґрунтовому повітрі. Водяних
парів у ґрунтовому повітрі небагато (не більше 0,001 %), але роль їх
важлива, бо це єдина форма води, яка може пересуватися у ґрунті
навіть при малій вологості. Рух водяних парів відбувається в
напрямку від горизонту з більшою пружністю до горизонту з
меншою пружністю. Уночі спостерігається рух пари з глибин ґрунту
вверх, вдень, навпаки, цей рух приймає зворотній напрямок.
Фізично зв'язана вода включає два види: міцно зв'язану або
гігроскопічну та слабко-зв'язану або плівкову воду.
Гігроскопічна або міцно зв'язана - це вода, яка суцільним або
переривчастим шаром товщиною в одну молекулу обволікає
частинку ґрунту.
Кількість вологи, яку може увібрати з повітря ґрунт, залежить
від ступеня насиченості повітря вологою, стану роздрібненості
ґрунту (гранулометричного складу), кількості у ньому колоїдів і
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органічних речовин. Чим більше повітря, насичене вологою, а ґрунт
важчого гранулометричного складу, тим більше він може ввібрати у
себе гігроскопічної вологи.
Молекули води на частинках ґрунту дуже ущільнені й
утримуються з великою силою (до 10000 ат.), через що гігроскопічна
волога не доступна для рослин.
Найбільшу кількість вологи, яку може увібрати з повітря
ґрунт, називають максимальною гігроскопічністю. Кількість такої
вологи для окремого ґрунту є величиною постійною. Гігроскопічна
волога має підвищену щільність (до 1,4), низьку електропровідність,
не розчиняє речовини скелета ґрунту, замерзає при низькій
температурі (від - 4 до - 78° С).
За даними П.Ф. Мельникова величина максимальної гігроскоппічності різних фракцій глини є різною. Чим менші розміри часток,
тим більшу вони мають гігроскопічність. Так, частки розміром 0.010,005 мм мають максимальну гігроскопічність 0,4 %, а сума усіх
часток, менших за 0,001 мм - 27,6 %. Величина максимальної
гігроскопічності ґрунтів змінюється в межах від 2-3 до 12-15%.
Плівкова, або слабко-зв'язана, вода, як і гігроскопічна, утримується на поверхні часток ґрунту внаслідок взаємодії електромолекулярних сил частки і води. Плівкова вода обволікає зерна ґрунту
суцільним шаром товщиною в декілька рядів молекул. Товщина плівки може бути різною, але не виходить за межі кількох долів мікрона.
Кількість вологи на поверхні часток ґрунту більшу за
гігроскопічну, тобто коли молекули води обволікають кожну
дисперговану частку кількома шарами, називають плівковою.
Гігроскопічна й плівкова вода не підпадає під дію сили тяжіння.
Вона не заповнює цілком пори ґрунту або породи і тому не передає
гідростатичного тиску. Плівкова вода утворюється тільки при
наявності в породі рідкої води. У такій формі вода у ґрунті ще не
може рухатись під дією власної ваги, але вона уже може
пересуватись у рідкому стані від часток із товстішою плівкою до
часток з тоншою плівкою вологи. Рухається плівчаста вода дуже
повільно і переміщується від більш вологих шарів до менш вологих.
При збільшенні її кількості вона поступово переходить у вільну
воду, яка може бути використана рослиною.
Капілярна вода - це вода, яка затримується й пересувається
у найтонших пористих трубочках ґрунту – капілярах під дією
сил поверхневого натягу. При незначному перевищенні макси235

мальної молекулярної вологоємності зайва вода розміщується в
кутах між частками ґрунту. Капілярно-рідка вода в кутах пор
утримується силами поверхневого натягування, які перевищують
силу земного тяжіння. Тому, краплини вільної води, які займають
кути пор, не можуть пересуватися під дією сили тяжіння.
При повному насиченні пор водою утворюється капілярна, або
капілярно-легкорухома вода. Вона заповнює тільки найтонші
капіляри між механічними елементами та мікроструктурними
агрегатами ґрунту і рухається під впливом меніскових сил у різних
напрямках. В окремих видах ґрунтів капілярні сили настільки великі,
що переважають сили власної ваги води. При цьому перебування
вільної води у ґрунті фактично визначається сукупним впливом
власної ваги й ваги капілярної. Капілярна вода може утворюватися в
ґрунтах і породах, складених частками діаметром менше 2-2,5 мм. У
дрібнозернистих породах вільна вода заповнює не тільки пори й
порожнини до певного рівня, але й піднімається дрібними
капілярами на деяку висоту над вільним рівнем ґрунтової води.
Капілярну воду за станом і рухомістю А.А.Роде поділив на
капілярно підвішену; яка утримується різницею поверхневих тисків
між нижнім і верхнім менісками, і плівково-підвішену, яка підвішена
й утримується у капілярах між плівковими пробками.
Капілярна волога може бути ще й стиковою. Така волога
характерна для крупнозернистих (піщаних, багатих гравієм) ґрунтів,
у яких пори дуже великі й не можуть утримувати капілярними
силами значних стовпчиків води. Швидкість руху води у ґрунтових
капілярах тим вища, чим більший діаметр капілярних пор. Висота
капілярного підняття тим більша, чим менший діаметр пор ґрунту,
але до відомих меж. Капілярна вода легко засвоюється рослинами.
Гравітаційна вода. Гравітаційна вода - запаси води у ґрунтах
більші ніж ті, що утримуються капілярами і які під силою
тяжіння стікають униз. Така вода вільно рухається під дією
власної ваги зверху вниз ґрунтового профілю, досягає рівня
ґрунтової води або водонепроникного горизонту, нагромаджується у
породі й може переходити у річковий стік. Гравітаційна вода
доступна для рослин і може бути у рідкому стані при плюсовій, або
твердому - при мінусовій температурі. Кількість гравітаційної вологи
визначається як різниця між водомісткістю й загальною
вологоємкістю ґрунту.
Хімічно зв'язана й кристалізаційна вода. В цій групі
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виділяють цеолітну, кристалізаційну та конституційну або хімічно
зв'язану воду.
Цеолітна вода - вода, яка зв'язана з мінералами, але порівняно
не міцно фізичними силами, її важко відрізнити від гігроскопічної.
Ця вода виділяється з гірських порід при низьких температурах,
кількість її обумовлена вологістю підземної атмосфери.
Конституційна або хімічно зв'язана вода - вода у складі
вторинних глинистих мінералів. У таких мінералах вода не
зберігає своєї молекули, а розпадається на іони – Н+ і ОН-. Найбільш
поширеною сполукою у природі з такою водою є каолініт
(Н2Al2Si2O3H2O) та ін. Розрізняють конституційну воду, яка є
частиною мінералу і може бути виділена тільки при нагріванні до
400° С і більше. При цьому решітка мінералу руйнується.
Кристалізаційна вода - вода у вигляді молекул, яка є складовою частиною кристалічної решітки деяких мінералів (наприклад,
гіпс CaSO42Н2О), яку можна відділити від мінералу і при нижчій
температурі (150-200° С), ніж кристалізаційну. При цьому, мінерал,
втрачаючи кристалізаційну воду, не руйнується, але змінює деякі
свої властивості, а іноді перетворюється в інший мінерал.
Вода у твердому стані, тобто у вигляді льоду знаходиться у
ґрунтах при температурі 0° С і нижче. Вода в такому стані відіграє
роль цементу ґрунту або породи. Але слід пам'ятати, що при
замерзанні не вся вода ґрунту переходить у твердий стан. Частина
води, тобто фізично зв'язана — гігроскопічна та плівкова (і частково
капілярна), залишаються у рідкому стані, тому що температура
замерзання цих видів води значно нижча за 0° С.
13.2. Вологість ґрунту
Вологість - кількісний уміст води у ґрунті, виражений у
відсотках або частках одиниці щодо маси або об'єму висушеного
при температурі 105°С ґрунту.
Вода у ґрунті є головним його компонентом і одним із головних
факторів родючості та вивітрювання мінералів, що сприяє
протіканню біологічних та біохімічних процесів. Нестача води у
ґрунті, як і поживних речовин, негативно впливає на розвиток
рослин і врожай. Регулювання оптимального водно-поживного
режиму, стосовно різних ґрунтів і рослин, є основою розробки
раціональної агротехніки, із наступним отриманням високих і
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стабільних врожаїв. Саме тому визначення вологості ґрунту є
найбільш розповсюдженим ґрунтовим аналізом, який використовують для встановлення часу обробітку ґрунту й висівання рослин,
терміну призначення поливів, розрахунку водоспоживання сільськогосподарських культур, прогнозування урожайності й ін. Зразки
можна брати з відкритих розрізів, очищаючи стінки шурфу перед
узяттям зразка на 4-5 см або за допомогою бура.
Зразки до глибини 1 м відбирають у п'ятикратній повторності
кожні 10 см, глибше – трьохкратній. Зразки ґрунту кладуть у
металеві бюкси, які щільно закривають і доставляють у лабораторію,
де його висушують при температурі 105 ° С, попередньо зваживши.
Уміст вагової вологи вираховують у відсотках від маси
абсолютно сухого ґрунту за формулою:
W,% = (a/рc)100,
(13.3)
де: W, % - відсотковий уміст вологи; а - кількість води у зразку, г; рс - маса
абсолютно сухого ґрунту, г.

Загальний уміст вологи у ґрунті називають абсолютною
вологістю. Розрахунок маси абсолютно сухого ґрунту (Рс) при
відомій вологості (W, %) виконують за формулою:
Рс = 100рв:(100 + W),
(13.4)
де: рв - наважка вологого ґрунту, г.

Уміст об'ємної вологи (Wv) у ґрунті визначають за формулою:
Wv = W d1
(13.5)

де: Wv - вологість у відсотках від об'єму ґрунту; d1 - щільність скелета ґрунту, г/см ;
W - вагова вологість ґрунту, %.

Вологість ґрунту змінюється як у часі, так і у профілі ґрунту.
Запаси вологи у шарі ґрунту визначають у міліметрах водного
стовпа за наступною формулою:
W, мм = (W ·h ·d1·10)/100,
(13..6)
де: W, мм - вологість у мм у шарі ґрунту товщиною h, cм; d1 - щільність скелета
ґрунту, г/см3; h - товщина шару ґрунту, см; 10 коефіцієнт переводу см у мм.

Продуктивною вологою називають всю наявну у ґрунті
кількість води, яка перевищує вологість в'янення рослин. Тільки
при наявності її рослини можуть рости. Продуктивну вологість
визначають у мм або відсотках та в м3/ra за формулою:
Wпр. = d ·h (W – Wзас),
(13.7)
де: Wзас - вологість засихання рослин, % сухої маси

Вологість в'янення рослин – ступінь зволоження ґрунту, при
якій починається стійке засихання рослин. На основі даних вологості
в'янення рослин і загального умісту вологи у ґрунті вираховують
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запаси продуктивної вологи. Вологість в’янення рослин (вагова)
змінюється в значних межах від 1-2 % у піщаних ґрунтах до 20-22 %
в глинистих.
Різниця між вологістю засихання рослин і найменшою
вологоємкістю ґрунту називають активною вологою.
За вмістом продуктивної вологи (у мм) ґрунти оцінюються так:
для шару 0-0,2 м: запаси добрі - >40 мм; задовільні - 20-40;
незадовільні - <20 мм. Для шару 0-1 м: запаси дуже добрі - >160;
добрі - 160-130; задовільні - 130-90; погані - 90-60; дуже погані - <
60 мм.
13.3. Вологоємкість ґрунту
Вологоємність - це здатність ґрунту вміщувати й
утримувати у собі певну кількість води. Розрізняють найменшу
(НВ), максимально-гігроскопічну, капілярну, повну, загальну,
польову вологоємність.
Максимально-гігроскопічна вологоємність - це найбільша
кількість вологи, яку може увібрати ґрунт при умові повного
насичення повітря парами (при відносній вологості 94 %).
Капілярна вологоємність - це кількість вологи у ґрунті, яка
заповнює капіляри й утримує в них вологу при неглибокому
заляганні рівня ґрунтових вод. Уміст капілярної вологи у ґрунті
рівний загальній вологоємності мінус волога засихання рослин.
Польова вологоємність - це кількість води, яку може увібрати
та утримувати ґрунт після стікання гравітаційної води при
зволоженні ґрунту зверху за умови відсутності випаровування та
глибокого залягання рівня ґрунтової води.
Загальна (за Качинським), або найменша (за Роде), або
гранична польова (за Розовим), або польова вологоємкість (за
Долговим) – це кількість вологи, яку ґрунт утримує після
зволоження при вільному відтоку гравітаційної води. Різні назви
однієї і тієї ж дуже важливої гідрологічної константи вносять багато
плутанини. За пропозицією А.Ф. Вадюніної рекомендується вживати
термін Качинського "загальна вологоємкість", тому що він включає в
себе усі основні категорії ґрунтової вологи (крім гравітаційної). Для
піщаних і супіщаних ґрунтів найменша вологоємність складає від 5
до 20 %, для суглинкових і глинистих - від 20 до 45 %.
Повна вологоємність, або водомісткість - це запаси вологи у
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ґрунті, які він може вмістити, коли заповнені усі пори при
відсутності відтоку. Вона визначається за формулою:
W,% = n/dV,
(13.8)

де: W, % - повна вологоємкість, %; n - загальна пористість ґрунту, %; dV - щільність
скелета ґрунту, г/см3.

13.4. Вологопровідність ґрунту
Вологопровідність - вид перенесення вологи від більш вологих
ділянок ґрунту до менш вологих, пов'язаний з транзитною
системою капілярних пор і зумовлений товщиною водних плівок.
Ґрунт має об'ємну й поверхневу вологопровідність: об'ємна пов'язана
з транзитною системою капілярних пор, поверхнева - обумовлена
товщиною водної плівки h. Об'ємна провідність є вищою за поверхневу внаслідок того, що вода, яка знаходиться у сфері дії поверхневих сил ґрунтових часток, має деякі інші властивості: велику
в'язкість, потенціал у плівці нижчий потенціалу води у капілярах і ін.
13.5. Висота капілярного підйому води
Водопідіймальна здатність ґрунту - спроможність ґрунту
викликати підняття вологи у капілярах. Капілярний підйом
ґрунтових вод у породу й ґрунти має різні значення для рослин. У
посушливих умовах при недостатній кількості вологи незасолені
ґрунтові води є джерелом, яке поповнює запаси продуктивної
вологи, підвищує родючість ґрунту. В інших природних умовах
високе стояння ґрунтових вод (менше 1 м) може викликати
заболочення ґрунту, особливо в умовах достатнього зволоження.
Мінералізовані ґрунтові води при інтенсивному випаровуванні з
поверхні ґрунту сприяють засоленню ґрунту.
Висота капілярного підйому води залежить від вологості,
гранулометричного складу, структури ґрунту, від кількості й складу
солей у ґрунтових водах і ґрунтах, а також від температури. Вона
тим більша, чим вища дисперсність ґрунту, нижча температура, тому
що поверхневий натяг, який визначає величину меніскових сил, із
підвищенням температури знижується. Кожний ґрунтовий профіль
має свою висоту капілярного підйому води Н. Максимальна висота
підняття ґрунтової вологи у капілярах для різних порід приведена у
(табл. 13.1).
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Таблиця 13.1. Граничні висоти капілярного підняття прісних вод у
деяких породах
Породи

Розмір часток, мм

Гравій, жорства
Гравій - жорства
Пісок, крупнозернистий
Пісок, крупнозернистий
Пісок,
Пісок,
дрібнозернистий
середньозернистий
Пісок, тонкозернистий
Пил

8-4
4-2
2-1
1-0,5
0,5-0,25
0,25-0,10
0,10-0,05
0,05-0,01

Висота капілярного
підняття, мм
16
26
64
155
270
529
1012
2011

Висоту капілярного підйому води легко визначити на
відкритому ґрунтовому розрізі у полі. Ґрунт над капілярною каймою
через 1-2 години підсихає, світліє, а на рівні її і нижче залишається
вологим, темним. Висоту капілярного підйому замірюють від рівня
ґрунтової води до межі змочування.
13.6. Водопроникність ґрунтів
Водопроникність ґрунту - здатність вбирати й пропускати
крізь товщу профілю атмосферні або поливні води у глибші
горизонти або на рівень ґрунтової води. Цей процес складається з
поглинання ґрунтом води, проходженням її від шару до шару вглиб
горизонту з одночасним поповненням вологозапасів і фільтрації води
через усю ґрунтову товщу, якщо вона насичена вологою.
Початкова велика швидкість усмоктування води відповідає
процесові заповнення великих тріщин і пор. Кінцева низька швидкість
усмоктування – відповідає повільному проникненню води в тонкі
тріщини й капіляри ґрунту. У природних умовах обидва процеси
протікають одночасно, тільки перший переважає на початку надходження води на поверхню ґрунту, другий — наприкінці. Швидкість
усмоктування води при дощуванні (природному й штучному)
характеризується згасаючою кривою гіперболічної форми (рис. 13.1).
Усмоктування води трактується в літературі як здатність
ґрунту сприймати воду, яка подається на його поверхню, і
проводити її від шару до шару в ненасичених горизонтах. Під
фільтрацією води розуміють здатність ґрунту пропускати її
через шари, насичені водою.
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Швидкість усмоктування, мм/хв.
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Рис. 13.1. Швидкість усмоктування води незасоленим ґрунтом (мм/хв.)

Найбільш чітко ця думка виражена Н. А. Качинським (1934) поверхневі горизонти ґрунту першими насичуються водою, і тоді,
коли у відношенні їх уже можна застосувати поняття про фільтрацію
води, нижчі шари, що підстилають ці горизонти будуть тільки
усмоктувати воду.
З характеру приведеної кривої (рис. 13.1) випливає досить
важливий висновок: при подачі води на поверхню ґрунту суцільним
потоком або інтенсивним дощем, що заливає відразу всю поверхню
ділянки, відбувається швидке усмоктування води верхніми шарами
ґрунту й насичення їх до повної вологоємності. Швидкість
усмоктування води шарами, що залягають нижче, при цьому буде
залежати вже не тільки від напору води на поверхні ґрунту або
інтенсивності дощу, але й від фільтраційних властивостей насичених
водою верхніх горизонтів. У зв'язку з цим на загальний процес
усмоктування води ґрунтом із плином часу більше впливає швидкість
фільтрації. Цим і пояснюється поступовий перехід кривої швидкості
усмоктування в криву швидкості фільтрації води.
Після припинення надходження води зверху відбувається
перерозподіл її у ґрунтовому профілі й стікання у нижні шари.
Процес характеризується коефіцієнтом водовіддачі – стікання
вільної (гравітаційної) води із водонасиченого горизонту.
Коефіцієнт водовіддачі – відношення об’єму води, що стікає до
загального об’єму ґрунту, в якому вона містилась.
Переміщення вільної води у ґрунтах і породах зверху униз
обумовлено різницею напору (тиску) зверху й унизу фільтруючого
шару. Швидкість руху води зростає зі збільшенням різниці напору й
зменшенням довжини фільтраційного шляху, тому що з останнім
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пов'язана протидія, яку випробовує вода при пересуванні.
Залежність швидкості фільтрації від величини напору була
виявлена Дарсі у 1856 p., він же виразив її математичною
формулою, яка отримала назву закону Дарсі: витрати води на
фільтрацію за одиницю часу прямо пропорційні різниці напору на
обумовленій довжині ґрунтової колони й площі поперечного
розрізу потоку і зворотно пропорційні довжині шляху фільтрації:
Q = K∙S∙T(H/l),
(13.9)
де: Q - витрати води, м3, см3, мм; К - коефіцієнт фільтрації; S - площа
поперечного розрізу потоку води, см2; Т - час фільтрації, с, хв., г., доба; Н різниця гідростатичного тиску між верхнім і нижнім кільцями фільтруючої
колонки - утрати тиску, см; l - довжина шляху фільтрації, см.

Відношення втрати тиску Н до довжини шляху фільтрації (1)
носить назву гідравлічного градієнта або п'єзометричного похилу (І):
І = Н/l,
(13.10)
Підставляючи це значення, отримуємо:
Q = K∙S∙T∙1,
(13.11)
З останньої формули виводять коефіцієнт фільтрації або витрату
води на одиницю площі S за одиницю часу Т на одиницю ухилу І при
даній температурі t
Kt = Q/S T I,
(13.12)
Закон Дарсі виражають і рівнянням швидкості фільтрації:
v = Kl,
(13.14)
де: v - швидкість фільтрації, мм/хв., см/с, м/добу.

13.7. Водний режим ґрунту і його типи
Водним режимом ґрунту називають сукупність усіх явищ
надходження вологи у ґрунт, її переміщення, утримання у
горизонтах профілю і її витрачання. Г.М. Висоцький установив
чотири типи водного режиму — промивний, періодично промивний, не
промивний і випотнілий. А.А. Роде розвиваючи вчення Г.М.
Висоцького, виділив 6 типів водного режиму, які розділені на ряд
підтипів (табл. 13.2). Нині виділяють ще й застійний та іригаційний
типи водного режиму ґрунтів.
1. Мерзлотний тип. Має місце у районах розповсюдження
багаторічної мерзлоти. Мерзлий шар ґрунту й породи є водотривам і
зумовлює наявність надмерзлотної верховодки. Тому верхня частина
ґрунту, який розмерзається протягом вегетації, насичена водою.
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Таблиця 13.2. Класифікація типів водного режиму ґрунтів
(за А.А. Роде)
Тип
Мерзлотний
Промивний

Підтип
Атмосферного
живлення

Грунтовоатмосферного
живлення (з близькими
до поверхні водами)

Грунтовоатмосферного
живлення з додатковим
паводковим ( з
близькими до поверхні
водами)

Періодично
промивний

Атмосферного
живлення
Атмосферного
живлення з додатковим
поверхневим

Непромивний

Атмосферного
живлення
Грунтовоатмосферного
живлення (з близькими
до поверхні водами)
Атмосферноґрунтового живлення (з
близькими до поверхні
водами)

Десуктивновипотнілий
Випотнілий

Клас
Не розроблена
Повного насичення (болотний)
Капілярного насичення
(напівболотний)
Періодичного капілярного насичення
(тайговий)
Наскрізного найменшого насичення
(південно тайговий)
Повного насичення (грунтовоболотний)
Капілярного насичення (грунтовонапівболотний
Періодичного капілярного насичення
(грунтово-тайговий
Повного насичення (заплавноболотний)
Капілярного насичення (заплавнонапівболотний)
Періодичного капілярного насичення
(заплавно-тайговий)
Періодичного капілярного насичення
(лучно-лісостеповий)
Чергування наскрізного найменшого
насичення (лісостеповий
Періодичного капілярного насичення
(лучно-потускулярний)
Чергування наскрізного й не
наскрізного найменшого насичення
(степовий потускулярний)
Не наскрізного найменшого
насичення (степовий)
Періодичного капілярного насичення
(лучно-степовий)
Капілярного насичення (лучний)
Повного насичення(болотносолончаковий)
Капілярного насичення
(солончаковий)

2. Промивний тип водного режиму буває у тих широтах, де
опадів випадає більше, ніж витрачається, тобто вода промиває
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профіль ґрунту. При цьому у верхньому горизонті розчиняються
деякі сполуки і вимиваються вглиб або й зовсім виносяться у річки
та водоймища. Таке явище спостерігається у північних широтах,
покритих підзолистими й дерново-підзолистими ґрунтами. У цих
умовах 30 % вологи затримується кроною дерев, 5 % - витрачається
на поверхневий стік, 10 % - на фізичне випаровування й використання трав'янистою рослинністю, 10 % - внутрішній ґрунтовий стік, 30
% - використовується корінням дерев, 15 % - інфільтрація на рівень
ґрунтової води. В подібних умовах формуються червоноземи та
жовтоземи. Болотний підтип водного режиму формується при
близькому до поверхні заляганні ґрунтових вод, слабкій
водопроникності ґрунту і материнських порід. Характерний для
підзоло-болотних і болотних ґрунтів. При великих поливних нормах
(500 м3/га і більше) промивний тип водного режиму спостерігається і
на зрошуваних ґрунтах півдня України.
3. Періодично промивний тип, характерний для природних зон
із коефіцієнтом зволоження 0,8-1,2, коли середня багаторічна сума
опадів рівна випаровуванню. Для цього водного режиму характерне
чергування обмеженого промочування ґрунтового профілю в сухі
роки й наскрізного промочування у вологі. Промивання ґрунтів
надлишком опадів створюється 1-2 рази у декілька літ. Такий водний
режим, характерний сірим лісовим ґрунтам, чорноземам опідзоленим
і вилугуваним. Водозабезпеченість ґрунтів хитка.
4. Непромивний тип водного режиму характерний для зон, де
коефіцієнт зволоження менший одиниці, коли випаровування рівне
інфільтрації води у ґрунт. Вода атмосферних опадів у цих широтах
не промиває зверху суцільний шар ґрунту. Між верхнім зволоженим
шаром ґрунту (до 70 см) і ґрунтовими водами залишається не
зволожений горизонт. Обмін вологою відбувається шляхом
переміщення води у формі пару. Такий водний режим розвивається у
степових ґрунтах - чорноземах та каштанових, бурих
напівпустельних, сіро-бурих пустельних ґрунтах. При такому типі
водного режиму 15 % вологи затримується кроною рослинності, 25
% - використовується на фізичне випаровування і 60 % складає
волога, яка використовується рослинним покривом. Річним
вологообміном охоплюється товща ґрунту від 4 м (степові
чорноземи) до 1 м (пустельно-степові, пустельні ґрунти). Запаси
вологи, які накопичені за рахунок опадів в осінньо-зимовий період і
при таненні снігу, інтенсивно використовуються на транспірацію й
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фізичне випаровування з весни до осені. У напівпустельній і
пустельній зонах без зрошення землеробство неможливе.
5. Випотнілий тип водного режиму - це коли випаровування
більше інфільтрації води у ґрунт. Вся волога, яка поступає у ґрунти
з опадами використовується на випаровування. Крім того, на
випаровування використовується і ґрунтова вода. Цей тип водного
режиму характерний для пустельних зон із близьким заляганням
ґрунтових вод, де розвиваються солончаки. Для водного режиму
характерне переважання висхідних потоків вологи у ґрунтах за
рахунок підживлення з рівня ґрунтових вод капілярами. При високій
мінералізації ґрунтових вод у ґрунти поступають легкорозчинні солі
й ґрунт засолюється.
6. Застійний тип водного режиму характерний для ґрунтів
болотного типу, які формуються при високому заляганні ґрунтових
вод. При цьому типі водного режиму кількість опадів перевищує
сумарне випаровування. Позитивна різниця атмосферних опадів
спочатку створює умови для утворення верховодки, а пізніше
зумовлює заболочення ґрунту. Цей тип водного режиму характерний
для депресій рельєфу в умовах гумідного клімату.
7. Іригаційний тип водного режиму. Створюється при
додатковому зволожені ґрунту зрошувальними водами. В період
поливу формується промивний тип, який змінюється пізніше не
промивним і навіть випотнілим, внаслідок чого у ґрунтах періодично
створюється спадні й висхідні токи вологи.
Контрольні питання
1. Охарактеризуйте типи й форми води у ґрунті. 2. Охарактеризуйте
вологість ґрунту. 3. Який зв'язок із гранулометричним складом ґрунту і
водними властивостями? 4 Охарактеризуйте водні властивості ґрунту. 5.
Який зв'язок між потенціалом ґрунтової вологи й вологістю ґрунту та між
потенціалом ґрунтової вологи й вологопровідністю? 6. З якими фізичними
властивостями ґрунтів пов'язана об'ємна й поверхнева вологопровідність? 7.
Охарактеризуйте водоутримуючу здатність різних типів ґрунтів? Від яких
властивостей ґрунту вона залежить? 8. Яка існує залежність між глибиною
залягання рівня ґрунтової води, її мінералізацією, типом ґрунту та
швидкістю й висотою капілярного підйому води, вторинним засоленням
ґрунтів? 9. Охарактеризуйте терміни: критичний рівень залягання ґрунтових
вод; зона аерації. Який між ними зв'язок? 10. Охарактеризуйте типи водного
режиму ґрунту.
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Розділ 14
ПОВІТРЯНІ ВЛАСТИВОСТІ Й РЕЖИМ ГРУНТУ
Ґрунтове повітря відрізняється кількісним і якісним складом від
атмосферного. В ньому при нормальній аерації у десятки раз більше
вуглекислого газу, ніж в атмосферному повітрі. Ґрунтове повітря
знаходиться у тісній взаємодії з твердою, рідинною й живою фазами
ґрунту. Кисень у ґрунтах інтенсивно поглинається корінням рослин і
мікроорганізмами в процесі дихання. При відсутності газообміну у
ґрунтовому повітрі кількість кисню може падати до десятих часток
відсотка, а вуглекислоти – збільшується до десяти і більше відсотків.
Відсутність кисню веде до відмирання коріння й загибелі рослин.
Ґрунтове повітря забезпечує живі організми киснем при умові постійного обміну з атмосферним повітрям. Процес обміну ґрунтового
повітря з атмосферним називають газообміном або аерацією.
14.1. Фізичний стан ґрунтового повітря
Ґрунтовим повітрям називають суміш газів і летких
органічних сполук, які заповнюють вільні від води пори ґрунту. За
фізичним станом ґрунтове повітря ділять на вільне, адсорбоване та
розчинене.
Вільне повітря знаходиться в ґрунтових крупних капілярних і
некапілярних порах, має рухомість, спроможне вільно переміщатися
у ґрунті й обмінюватися з атмосферою. Найбільшого значення для
життя рослин і ґрунтових процесів набуває повітря, яке знаходиться
в крупних некапілярних порах, практично завжди вільних від води.
Крупні некапілярні пори зумовлюють постійну аерацію ґрунту при
вологості, яка відповідає польовій вологоємкості. При надлишковій
вологості такі пори містять воду. При підсиханні ґрунту від
перезволоженого до абсолютно сухого стану кількість повітря
безперервно зростає і в кінці цього процесу ґрунт із трьохфазної
системи (тверде тіло + вода + повітря) перетворюється у двохфазну
(тверде тіло + повітря).
Повітря сорбоване ґрунтом. Сухі ґрунти, спроможні поглинати
значну кількість газів, які знаходяться у ньому. При цьому відбувається декілька процесів: адсорбція – згущення газу на поверхні
ґрунтових часток; абсорбція – фізико-хімічне поглинання газів
твердою й рідинною фазами ґрунту з утворенням розчинів;
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хемосорбція – поглинання за рахунок хімічної взаємодії між ґрунтом
і газом. Наприклад, при взаємодії Н2О + СО2 на СаСО3 утворюється
Са(НСО3)2. Сорбція газів і парів залежить від їх будови. Гази з
полярною будовою молекул поглинаються тим енергійніше, чим
вищим буде їх дипольний момент (аміак, сірководень, водяний пар).
У газах неполярної будови дипольний момент рівний нулю, тому їх
адсорбується ґрунтом значно менше. Сорбція газів пропорційна їх
тиску і зворотно пропорційна температурі. З усіх складових частин
ґрунту найбільшу поглинальну спроможність до газів має гумус,
півтораоксиди, найменшу – кварц, вапно, гіпс.
Адсорбція газів ґрунтом спостерігається при вологості меншій
максимальної гігроскопічної, а найбільшою - в абсолютно сухих
ґрунтах.
Повітря розчинене у воді. Найбільш розчинні гази - аміак,
сірководень, вуглекислота. Розчинність кисню невелика (табл. 14.1).
Розчинність газів у воді зростає із збільшенням їх парціального тиску
та з пониженням температури й зменшується з підвищенням
мінералізації ґрунтової води.
Таблиця 14.1. Розчинність газів у воді (г/дм3) при різній
температурі й атмосферному тиску 101 кПа
Температура º С
10
15
20

О2
0,038
0,034
0,031

СО2
1,134
1,019
0,878

Н2S
3,329
2,945
2,582

NH4
910
802
711

Гази суттєво міняють властивості ґрунтового розчину. Так,
збільшення вмісту СО2 у ґрунтовому повітрі веде до його збільшення
у розчині й цим самим сприяє підвищенню розчинності карбонатів,
фосфатів, гіпсу й інших мінеральних складових частин ґрунту.
Властивості ґрунтового розчину зумовлені розчиненими газами
та їх співвідношенням. Дощові й талі води містять багато розчиненого кисню, що надає окислювальні властивості ґрунтовому розчину.
В міру проникнення цих вод у глибину ґрунтового профілю кисень
витрачається на дихання фауни, коріння рослин і мікроорганізмів, а
ґрунтовий розчин набуває відновлювальних властивостей. У профілі
ґрунту є окислювально-відновлювальна межа, вище якої протікають
процеси окислення, а нижче її – процеси відновлення.
В залежності від температури ґрунту й активності в ній
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біохімічних процесів уміст кисню у ґрунтових розчинах змінюється в
межах від 0 до 14 мг/л. Висока насиченість киснем (6-14 мг/л)
ґрунтового розчину відмічається ранньою весною, коли ґрунти
перезволожені талою водою збагаченою киснем, а витрата
останнього у ґрунтах ще невелика внаслідок низької біологічної
активності.
14.2. Повітряні властивості ґрунтів
Основні повітряні властивості ґрунтів повітроємність,
повітропроникність і аерація.
Повітроємність – спроможність ґрунту утримувати при
визначеному фізичному стані ту або іншу кількість повітря.
Уміст повітря виражають у відсотках від об’єму ґрунту.
Повітроємність – величина динамічна. При повному насиченні всіх
пор у ґрунті водою присутнє тільки розчинене повітря. В міру
підсихання ґрунту кількість повітря в ньому зростає.
Повітроємність при вологості ґрунту, яка відповідає польовій
вологоємності, є суттєвою фізичною характеристикою. Величина її
рівна різниці між загальним об’ємом пор і об’ємом пор зайнятих
водою. Якщо об’єм, зайнятих повітрям пор при загальній вологоємності є меншим 10-15 % від об’єму ґрунту, а аерація ґрунту
недостатня, то це вимагає здійснення меліоративних або агротехнічних заходів для поліпшення його властивостей. Максимальну
повітроємність мають абсолютно сухі ґрунти, коли величина її
складається з адсорбованого повітря і вільного, яке заповнює усі
пори. Оптимальні умови для газообміну створюються при вмісті
повітря у мінеральних ґрунтах 20-25 %, а в торф'яних – 30-40 %.
Кількість повітря або газу поглинутого сухим ґрунтом, виражене
в мг або мг на 100 г адсорбенту, називають адсорбційною ємністю
ґрунту. За величиною ємності поглинання газів можна судити про
ступінь дисперсності ґрунту й ємність поглинання катіонів. За
даними досліджень, коефіцієнт кореляції між цими величинами 0,80,9. Ємність поглинання має значення при внесенні у ґрунти
газоподібних добрив і його дегазації.
Поглинуте повітря в сухому ґрунті витісняється водою при
швидкому його зволоженні (зрошення, сильні зливи). Стискаючись,
поглинуте повітря розвиває велику динамічну силу, спричиняє
руйнування структури ґрунту.
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Повітропроникність ґрунту. Швидкість проникнення повітря
або газу у товщу ґрунтів називають повітропроникністю. У природних умовах це відбувається під впливом атмосферного тиску або
води, яка затоплює поверхню ґрунту під час танення снігів, зливових
дощів і т.д. За міру повітропроникності ґрунту приймається кількість
повітря в мг, яке проходить під визначеним тиском за одиницю часу
через площу перерізу ґрунту 1 см2 при товщині шару в 1 см.
Манометричний
метод
визначення
повітропроникності
базується на врахуванні часу t вирівнювання градієнту тиску у
посудині, яка є сполученою послідовно з ґрунтом і атмосферою
(прилад Еванса й Кархама).
Н.Ф. Добряков установив реометричним методом, що через 60
хв. після максимального зволоження (додавання 20 мм води у
верхню частину циліндра з ґрунтом) структурні ґрунти відновлюють
свою повітропроникність, безструктурні – різко знижують і не
відновлюють її протягом години. На основі цього він класифікував
ґрунти за структурним станом (табл. 14.2).
Таблиця 14.2. Повітропроникність ґрунтів у залежності від їх
структурності
Структурний стан ґрунту
Добре структурні
Середньо структурні
Слабо структурні
Безструктурні

Повітропроникність ґрунту через 60 хв.
після його зволоження, мг/хв
> 60
40-60
20-40
0-20

13.3. Газообмін між ґрунтом і атмосферою (аерація)
Газообмін між ґрунтом і атмосферою зумовлений дифузією газів,
зміною температури ґрунту протягом доби, зміною барометричного
тиску, витісненням повітря із ґрунту при випаданні опадів або при
зрошенні, а також вітром. Значення цих явищ неоднакове. Одні
дослідники вважають головним постійно діючим фактором
газообміну дифузію газів (Роммель), інші – зміну температури ґрунту
протягом доби – “дихання ґрунту (А.Г. Дояренко). Але в ґрунтах
одночасно з дифузією відбувається і повітрообмін.
За даними А.Г. Дояренко при середній пористості ґрунту й
звичайному добовому коливанні температури за рахунок “дихання”
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замінюється атмосферним повітрям 10-12 % ґрунтового (від
загального вмісту), що задовольняє добову потребу рослин у кисні.
Інтенсивність аерації визначає й наявність вільних, не
заповнених водою пор ґрунту. У суглинкових ґрунтах, якщо пори,
через які здійснюється газообмін займають менше 10 % об'єму
ґрунту, інтенсивність аерації недостатня, при 10-15 % - задовільна і
при 15-25 % - добра для рослин. Структурний ґрунт забезпечує
нормальну аерацію.
Обмін повітря у ґрунтах А.Г. Дояренко визначив як процес
виділення ґрунтового повітря в добовому циклі зміни температури
ґрунту і назвав його “диханням” ґрунту. Удень ґрунт нагрівається,
повітря в ньому розширюється й частина його витісняється в
атмосферу; уночі при охолодженні ґрунтів повітря стискається й
частина поступає з атмосфери у ґрунт. Нині під терміном “дихання”
розуміють виділення ґрунтом СО2.
Інтенсивність дихання ґрунту залежить від його властивостей,
гідротермічних умов, характеру рослинності, агротехнічних заходів.
Виділення СО2 ґрунтом посилюється при окультуренні земель у
зв'язку з активізацією біологічних процесів і поліпшенням умов
аерації. За літературними даними торф’яно-глейові ґрунти тундри
виділяють СО2 у кількості 0,3 т/га в рік, підзолисті хвойних лісів –
від 3,5 до 30, бурі й сірі лісові – від 20 до 60, степові чорноземи – 4070 т/га в рік.
Дифузійний обмін. Звичайною або концентрованою дифузією
називають процес переміщення компонентів газової суміші у
напрямку від більшої до меншої концентрації. Кількість речовини
(Q), яка переноситься дифузійним потоком, підпорядковується
першому закону Фіка:
Q = - DSt(dc/dx),
(14.1)
де: знак “-“ означає перенесення речовини в сторону зменшення
концентрації; D – коефіцієнт дифузії, який дорівнює кількості речовини, яка
дифузує через шар площею в 1 см 2 із товщиною в 1 см за час t = 1 с при
dc/dx = 1 (в абсолютній системі одиниць розмірність D = см 2/с); dc/dx градієнт концентрації вздовж напрямку дифузійного потоку х; S – площа
перетину, см2.

Коефіцієнт D визначають за рівнянням:
D = Q / (Stdc/dx).
(14.2)
Коефіцієнт дифузії газу в атмосферу (Dг) визначають або його
значення беруть із довідникових фізичних величин (табл. 14.3).
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Таблиця 14.3. Величина коефіцієнтів дифузії (Dг) для системи газповітря (при t = 0 ºС і Р = 101 кПа)
Dг, см3/с
0,178
0,634
0,139
0,198
0,198

Система
Кисень-повітря
Водень-повітря
Вуглекислота-повітря
Аміак-повітря
Пар води-повітря

Швидкість дифузії V0 виражають відносним коефіцієнтом
дифузії: V0 = D / Dг.
(14.3)
Різниця парціального тиску кисню й вуглекислоти в атмосферному й ґрунтовому повітрі є головною причиною газообміну. Із
ґрунту в атмосферу дифундує вуглекислота, а із атмосфери у ґрунт –
кисень. Б.Кінопом установлено, що на швидкість процесу впливає
градієнт концентрації, пористість ґрунту і його вологість.
Виділення вуглекислоти із ґрунту в атмосферу, як свідчать дані
табл. 14.4, для ґрунтів, що мають одну й ту ж пористість,
збільшується прямо пропорційно градієнту концентрації, складаючи
від одиниць до перших десятків літрів на квадратний метр СО2 в
день. При одному й тому ж градієнті концентрації і збільшенні
пористості ґрунту виділення вуглекислоти також зростає і в значно
більшому ступені ніж це випливає із коефіцієнта пропорційності: при
збільшенні пористості в 3 рази (від 20 до 60 %) кількість виділеної
вуглекислоти збільшується більш ніж в 9 разів.
Коефіцієнт дифузії вуглекислоти змінюється також у зв’язку з
умістом у ґрунтах вологи і зменшенням вільної пористості.
14.4. Склад ґрунтового повітря
Вільне або адсорбоване повітря, яке виділяють із ґрунту,
аналізують. Незважаючи на постійний зв'язок ґрунтового повітря з
атмосферою,
воно
характеризується
рядом
особливостей,
нехарактерних атмосферному.
Склад атмосферного повітря досить постійний і вміст його
основних компонентів змінюється незначно. В атмосферному повітрі
вміст компонентів в об'ємних відсотках такий: 78,08 азоту (N2), 20,95
кисню (О2), 0,93 аргону (Аr), 0,03 вуглекислого газу (СО2).
Ґрунтове повітря характеризується значною динамічністю О2 та
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СО2. Їх, уміст у ґрунтах дуже коливається у відповідності з
інтенсивністю поглинання кисню й виділенням вуглекислого газу, а
також швидкістю газообміну між ґрунтом і атмосферою. У
ґрунтовому повітрі вміст СО2 може бути в десятки й сотні раз вищим
ніж в атмосферному, а концентрація кисню може знижуватись з 20,9
% до 15-10 % і нижче. При вмісті кисню у ґрунтовому повітрі нижче
10 % рослини розвиваються погано. Необхідно відмітити, що чим
вища температура, тим більше необхідно кисню для нормального
розвитку рослин. При падінні вмісту кисню у перезволожених
заболочених ґрунтах до 1-2 % ріст коріння уповільнюється,
поглинання води й поживних речовин послаблюється, припиняється
ріст надземної частини (Геннадієв, Глазовська, 2005).
В орних добре аерованих ґрунтах із сприятливими фізичними
властивостями вміст СО2 у ґрунтовому повітрі протягом вегетації
рослин не перевищує 1-2 %, а вміст О2 не буває нижчим 18 %. При
перезволожені в орному шарі важкого за гранулометричним складом
ґрунту вміст СО2 може досягати 4-6 % і більше, а О2 падати до 17-15
% і нижче. У заболочених ґрунтах спостерігається ще більш висока
концентрація СО2 і нижча концентрація кисню (табл. 14.4).
Таблиця 14.4. Вміст СО2 і О2 у ґрунтовому повітрі, % об'єму у червні
ДерновоДерновоДерновоЧорноземно- Дерновий
Глибина ,
підзолистий підзолистий
підзолистий
лучний ґрунт, глейовий
см
ґрунт, яра
глейовий
ґрунт, ліс
заплава
ґрунт, лука
пшениця ґрунт, лука
Ільїн, Чабану, Гречин,
Гречин, Стратонович, 1968
1972
1964
10
0,4/20,5
0,5/20,4
2,5/17,7
2,5/18,3
25
0,5/20,6
0,7/20,3
2,7/17,1
2,5/18,5
16,8/2,9
50
0,6/20,2
1,1/19,9
2,2/17,5
3,2/17,8
19,5/2,2
100
2,5/18,3
1,2/19,9
1,4/19,2
6,6/13,8
150
3,1/17,5
1,3/18,7
1,4/18,8
5,8/13,4
200
3,5/17,5
1,4/19,5
1,4/19,0
15,2/15,5
Примітка: в чисельнику – СО2, в знаменнику – О2

Азот ґрунтового повітря мало відрізняється від атмосферного.
Деякі зміни у вмісті азоту відбуваються в результаті зв'язування його
бульбочковими бактеріями, проявом денітрифікації. У ґрунтовому
повітрі виявляється й інший характерний продукт денітрифікації –
оксид азоту (N2O).
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За літературними даними, у ґрунтовому повітрі постійно наявні
в незначних кількостях (1·10-9 -1·10-12 %) леткі органічні сполуки
різної природи (етилен, метан і ін.). З погіршенням аерації ґрунту у
ґрунтовому повітрі накопичується етилен в концентраціях, які
перевищують рівень токсичності для коріння рослин (0,001 %). У
ґрунтовому повітрі заболочених і болотних ґрунтів можуть
знаходитись в помітних кількостях аміак, водень, метан.
14.5. Повітряний режим ґрунтів
Повітряним режимом ґрунтів називають сукупність усіх
явищ надходження повітря, переміщення його в профілі ґрунту,
зміни складу й фізичного стану при взаємодії з твердою, рідинною
і живою фазами ґрунту, а також газообмін ґрунтового повітря з
атмосферним.
Повітряний режим ґрунтів має добові, сезонні, річні й
багаторічні коливання й знаходиться в прямій залежності від
властивостей ґрунтів (фізичних, хімічних, фізико-хімічних,
біологічних), погодних умов, характеру рослинності у агроценозах –
вирощуваної культури, агротехніки її вирощування. Найбільш
сприятливо повітряний режим складається у структурних пухких
ґрунтах, куди атмосферне повітря швидко проникає й перерозподіляється у профілі.
Регулюють повітряний режим ґрунту з допомогою
агротехнічних і меліоративних заходів. На заболочених ґрунтах
агротехнічні заходи можна застосовувати тільки після корінного їх
поліпшення – осушення. Необхідність поліпшення аерації ґрунту
виявляють при вивченні основних показників повітряного режиму:
умісту або запасів ґрунтового повітря, повітропроникності,
швидкості дифузії газів, дихання ґрунту, складу ґрунтового повітря.
Всі ці показники тісно взаємозв’язані, але кожний окремо не повною
мірою характеризує умови аерації.
Вміст повітря у легких ґрунтах (піщані, супіщані), а також у
суглинкових, які мають агрономічно цінну структуру, підтримується
у верхніх горизонтах протягом вегетації рослин на досить високому
рівні – 20-25 % об’єму ґрунту. У безструктурному ґрунті важкого
гранулометричного складу вміст ґрунтового повітря залежить від
стану ущільнення й зволоження ґрунту. Навіть при оптимальній
вологості в таких ґрунтах рослини можуть відчувати нестаток О2 і
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надлишок СО2. В перезволожених ґрунтах вміст повітря падає нижче
критичної величини (менше 15 % об’єму ґрунту).
Прямий вплив кисню на рослини проявляється в актах дихання.
При відсутності вільного кисню у ґрунтах розвиток рослин
припиняється. Оптимальні умови для рослин створюються при вмісті
О2 в ґрунтовому повітрі біля 20 % (рис. 14.1).
Великої шкоди завдає рослинам ґрунтова кірка, яка утворюється
на безструктурних ґрунтах. Вона має значну щільність і низьку
пористість. За даними Н.П. Поясова ґрунтова кірка вже при вологості
17 % (22,2 % об’єму ґрунту) перешкоджає нормальній аерації.
Значення пор аерації для здійснення газообміну змінюється в
залежності від властивостей ґрунту і їх температурного режиму.
Сприятливим для суглинистих дерново-підзолистих ґрунтів є
ґрунтове повітря, коли вміст у ньому СО2 не перевищує 2-3 %, а
концентрація кисню не падає нижче 19-18 % при температурі вищій
15 ºС.

Рис. 14.1. Відсоткове накопичення маси сухих проростків у
залежності від співвідношення вмісту у ґрунті О2 та СО2:

1 – для кукурудзи; 2 – для ячменю. За 100 % прийнято масу проростків, які
розвинулися у дерново-підзолистому ґрунті при вмісті 20 % О2
(за даними І.П. Гречіна та М.В. Курликової)

В перегнійно-торф’яних ґрунтах для нормального газообміну
мінімальна величина пор аерації має складати 35 % об’єму ґрунту
при температурі вищій 15 ºС, а при температурі 10-15 ºС – 30 %
об’єму ґрунту.
Усі заходи з обробітку ґрунту, поліпшення його властивостей,
збільшення загального об’єму пор і пор аерації, посилюють
інтенсивність
газообміну,
зменшують
концентрацію
СО2,
збільшують вміст О2 у ґрунтах. Поліпшення аерації ґрунтів заходами
обробітку буде тим тривалішим, чим кращий структурний стан
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ґрунту. Отже, всі заходи з окультурення ґрунту мають велике
значення в покращанні його повітряного режиму.
Від загального об’єму пор, їх розмірів залежить швидкість
проходження повітря й інших газів через ґрунт. Якщо в ґрунті
переважає капілярна пористість, то повітропроникність після рясного
зволоження практично відсутня.
Добова динаміка СО2 і О2 розповсюджується до глибини 30-50
см у залежності від коливання температури. Відновлення складу
ґрунтового повітря в добовому циклі можливе на 10-15 %.
Річний цикл динаміки О2 і СО2 у ґрунтовому повітрі
характеризується максимальним умістом О2 і мінімальним умістом
СО2 весною і на початку літа. Восени й зимою ґрунти звільнюються
від раніше накопиченого вуглекислого газу. Протягом вегетаційного
періоду при оптимальній вологості з підвищенням температури
ґрунту вміст СО2 у ґрунтовому повітрі збільшується, а вміст О2
зменшується. При високій температурі й низькій вологості (близькій
до вологості засихання) склад ґрунтового повітря мало відрізняється
від атмосферного.
У ґрунтах нормального зволоження вміст О2 у ґрунтовому
повітрі зменшується від верхніх горизонтів до нижніх, кількість СО2
при цьому, навпаки, із глибиною – збільшується. У ґрунтах із
утрудненим газообміном максимальні концентрації СО2 і мінімальні
О2 характерні для верхньої й середньої частини профілю ґрунту.
Практика інтенсивного землеробства свідчить, що застосування
глибокого передпосівного розпушення ґрунту поліпшує аерацію й
забезпечує отримання високих запланованих врожаїв.
Контрольні питання
1. Які особливості ґрунтового повітря у порівнянні з атмосферним? 2. Яка
розчинність газів у воді. Від яких факторів вона залежить? 3. Що таке
газообмін у ґрунті, від яких факторів він залежить? 4. Яка повітропроникність ґрунтів у залежності від їх структурності? 5. Охарактеризуйте
повітряні властивості ґрунту. Які оптимальні умови аерації ґрунту? 6. Що
таке повітряний режим ґрунту, які його показники? 7. Яке значення
ґрунтового повітря для продуктивності сільськогосподарських культур? 8.
Які застосовують заходи для регулювання повітряного режиму ґрунтів?
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Розділ 15
ТЕПЛОВІ ВЛАСТИВОСТІ Й ТЕПЛОВИЙ РЕЖИМ ҐРУНТІВ
Сукупність явищ надходження, переносу, акумуляції й віддачі
тепла називають тепловим режимом ґрунту. Тепловий режим
поруч із водним визначає динаміку ґрунтоутворювальних процесів,
впливає на розчинність і осадження різних сполук у ґрунтах, життєдіяльність мікроорганізмів і ґрунтової фауни. Від теплового режиму
ґрунту залежить ріст і розвиток рослин, формування продуктивності
в агроценозах: проростання насіння, розвиток кореневої системи, час
проходження стадій розвитку, інтенсивність фотосинтезу.
15.1. Теплові властивості ґрунтів і методи їх визначення
Радіаційний баланс. Земля отримує сонячну енергію у вигляді
прямої (Q) і розсіяної (q) сонячної радіації. У верхні шари атмосфери
від Сонця поступає 1312 Дж/м2/с, до поверхні Землі тепла поступає
значно менше. Частина тепла, короткохвильового випромінювання,
втрачається за рахунок відбиття від поверхні Землі. Як і кожне
нагріте тіло, Земля втрачає тепло за рахунок його випромінювання у
атмосферу (ІЗ). Разом із цим тепло, яке випромінюється хмарами (ІХ),
поступає на поверхню Землі. Різниця довгохвильового випромінювання поверхнею ґрунту й випромінювання атмосфери дорівнює
ефективному випромінюванню (ІЕФ):
ІЕФ = ІЗ - ІХ.
(15.1)
Алгебраїчна сума притоку й витрати сонячної енергії
поверхнею ґрунту називається радіаційним балансом (Rб):
Rб = (Q + q) (1 – A) - ІЕФ.
(15.2)
Спектр прямої і розсіяної сонячної радіації складається з
короткохвильової (0,28-4 мкм) і довгохвильової (4-40 мкм), при
цьому відрізок від 0,38 до 0,71 мкм містить і фотосинтетичну
активну радіацію (ФАР). ФАР зростає з 4·108 Дж/м2 за сезон на
широті > 60º до 25-60·108 Дж/м2 на широті 50-40º північної широти,
збільшуючись зі сходу на захід. Радіаційний баланс може бути
позитивним і від'ємним. Цим визначається нагрівання або
охолодження поверхні ґрунту. Для радіаційного балансу характерна
добова й річна періодичність. Після полудня він має максимальні
значення, а вночі – мінімальні (від'ємні); у річному циклі
максимальні показники фіксуються літом, а мінімальні – зимою.
257

Сонячна радіація, яка досягла поверхні ґрунту, перетворюється у
теплову. Потенційний господарський цінний урожай сільськогосподарських культур збільшується із зростанням ФАР.
Альбедо поверхні ґрунту (А). Сонячна радіація (пряма і
розсіяна) частково відбивається від поверхні ґрунту. Потік відбитої
радіації, виражений у % від тієї, що поступила на поверхню Землі,
називають альбедо (А). Чим воно вище, тим менше нагрівається
поверхня землі. Альбедо ґрунту залежить від його кольору, шорсткості поверхні, вологості і рослинного покрову. Альбедо для
чорнозему вологого складає 8, чорнозему сухого – 14, снігу – 80,
піску білого – 40 % (табл. 15.1).
Таблиця 15.1. Альбедо різних ґрунтів, порід і рослинного покриву
(за А.Ф. Чудновським, 1959)
Об’єкт досліджень
Чорнозем, сухий
Чорнозем, вологий
Сірозем, сухий
Сірозем, вологий
Глина, суха
Глина волога
Пісок, білий і жовтий

А, %
14
8
25-30
10-12
23
16
34-40

Об’єкт досліджень
Пшениця, яра
Пшениця озима
Трави зелені
Трави висушені
Бавовник
Рис
Картопля

А, %
10-25
16-23
26
19
20-22
12
19

Тепловий баланс Землі – співвідношення між надходженням
і витратами енергії на земній поверхні та в атмосфері. Основне
джерело енергії – сонячна радіація. Сонячна радіація, яка залишилася
на поверхні Землі в результаті трансформації (радіаційний баланс),
витрачається на випаровування вологи із ґрунту (ЕL), турбулентний
обмін з атмосферою (Р) та на нагрівання ґрунту (В). Рівняння
теплового балансу має вигляд:
Rб = ЕL + Р +В,
(15.3)
де: Е – випаровування, мм; L – прихована теплота випаровування (60 кал на
1 мм води або 2512 Дж на 1 мм води).

У всіх ґрунтово-кліматичних зонах найбільша кількість
радіаційного тепла витрачається на випаровування (до 70-80 % ) і це
особливо відчутно у південних районах при наявності вологи у ґрунтах.
На тепловий баланс впливають тимчасові явища – випадання дощів із
температурою вищою або нижчою температури поверхні ґрунту,
танення снігу й ін. Тепловий баланс залежить від географічного
258

положення, рельєфу, часу року та доби, властивостей ґрунту,
рослинності, метеорологічних умов і ін.
Турбулентний теплообмін. – процес передачі тепла у
просторі, зумовлений різницею температур об’єктів, між якими
він відбувається. З потоком повітря переноситься тепло від ґрунту у
атмосферу і зворотно (уночі). Теплообмін виникає внаслідок різниці
температур поверхні ґрунту і навколишнього шару атмосфери. У
місцях, які захищені від вітру (на полях між лісовими смугами,
лісових галявинах, в балках і т.д.) порівняно з відкритою місцевістю
величина Р менша. Тепловий потік у ґрунт В складає 7-20 % від
загальної величини Rб і зростає з півночі на південь. Найбільше його
значення припадає на 11-13 год. У нічні години ґрунт втрачає тепло і
величина В може бути від’ємною. Виходячи з того, що всі складові
теплового балансу пов’язані між собою, збільшення компонентів ЕL
супроводжується відповідними змінами величини Р і В.
Зміну теплового балансу ґрунту визначають експериментально.
Спочатку визначають притік тепла у ґрунт:
В = [К + (tº1- tº2)] / l,
(15.4)
де: К – температуропроводність ґрунту; tº1і tº2 – температура верхнього і
нижнього шарів ґрунту завтовшки в (l) см; l – товщина шару ґрунту, см.

Величину втрат тепла
визначають за формулою:
Р = R0 – EL – B.

за

рахунок

турбулентного

обміну

(15.5)

15.2. Температура ґрунту
Температура ґрунту визначається припливом сонячної
радіації, тепловими властивостями самого ґрунту, рельєфом,
рослинним і сніговим покривом.
Вплив рельєфу проявляється в нерівномірному надходження
радіації на вирівняні ділянки й схили різної крутизни й експозиції.
Найтепліші південні схили, потім західні, східні і найбільш холодні –
північні. Чим крутіші схили, тим більша різниця в температурі
ґрунту на схилах різної експозиції. Крім того, ґрунти різних умов
рельєфу мають різну вологість і сніговий покрив. Сніговий покрив
охороняє ґрунт від втрат тепла й впливу низьких температур повітря.
Рослинний покрив зменшує притік сонячної радіації до поверхні
ґрунту і знижує температуру поверхневого шару у літній період. В
зимовий період він сприяє накопиченню снігового покриву і зберігає
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тепло. Весною важкі глинисті ґрунти, які мають великі запаси вологи
й витрачають її на випаровування, нагріваються повільніше ніж
легкі. Восени легкі ґрунти холодніші за важкі. Найбільш холодні
торф’яно-болотні ґрунти, як більш вологі і які мають високу
теплоємність. Різниця в температурі торф’яно-болотних і
мінеральних ґрунтів складає 2,5-4,2 ºC. Великий вплив на
температуру ґрунту має її колір: темні ґрунти (дерново-карбонатні,
чорноземи) мають більш високу температуру і швидше нагріваються,
ніж світлі (дерново-підзолисті).
Добовий хід температури. Максимальна температура поверхні
ґрунту спостерігається біля 13 години, мінімальна – перед сходом
сонця. Удень поверхня ґрунту нагрівається, а її температура з
глибиною зменшується; уночі поверхня ґрунту охолоджується
найбільше, з глибиною охолодження зменшується. Найбільші
коливання температури ґрунту відбуваються на поверхні; із глибини
3-5 см вони різко скорочуються. На глибині 35-100 см добові
коливання повністю затухають (рис. 15.1).
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Рис. 15.1. Коливання температури лучно-чорноземного ґрунту на різних
глибинах протягом доби (Нижньогірський р-н, АРК, 19 серпня, 1996 р.)

Річний хід температури ґрунту характеризується проявами
двох періодів: літнього з потоком тепла від верхніх горизонтів до
нижніх (період нагрівання ґрунту) і зимового – із потоком тепла від
нижніх шарів до верхніх (період охолодження ґрунту). У помірних
широтах максимум середньодобової температури ґрунту спостерігається в червні-серпні, а мінімум – у січні-лютому. Літом найвища
температура буває у верхніх горизонтах, із глибиною знижується.
Зимою верхні горизонти мають найменшу температуру, а з глибиною
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вона підвищується. Найбільш різкі річні коливання температури
відбуваються на поверхні ґрунту, із глибиною затухають. Різні типи
ґрунту мають свої особливості річної зміни температури на різних
глибинах (рис. 15.2). Варто відмітити, що середньорічна температура
ґрунту на глибині 20 см вища середньорічної температури повітря
від десятих долів відсотка до 5 ºC і більше.

Рис. 15.2. Річний хід температури на різних глибинах ґрунту
й материнської породи (3-753 см)

Рослинність охороняє поверхню ґрунту від різких коливань
температури. На формування температурного режиму впливає
промерзання, відтавання ґрунту, товщина й тривалість зберігання
снігового покриву. Ґрунт починає замерзати при температурі дещо
нижчій 0 ºC, оскільки в ґрунтовому розчині завжди є розчинні солі,
які понижують температуру замерзання. На температуру замерзання
ґрунту впливає стан ґрунтової вологи: вільна вода замерзає при
температурі мінус 0,1-1,5 ºC, зв’язана – мінус 1,5-4 ºC і нижче.
Сніговий покрив охороняє ґрунт від промерзання і чим він
товстіший, пухкіший і чим більш тривалий час зберігається, тим
більше утепляє ґрунт і знижує глибину його промерзання.
Накопичення снігу запобігає від вимерзання посівів озимих,
багаторічних трав і насаджень плодово-ягідних культур.
Найбільша глибина промерзання ґрунту спостерігається на
випуклих формах рельєфу з боку відкритого вітру, де здувається сніг.
В понижених місцях глибина промерзання ґрунту найменша. Ґрунти
північних схилів промерзають найглибше, південні – найменше. Чим
вологіший ґрунт, тим менше він промерзає.
Знищення рослинності, вирубування лісу, осушення зменшує
накопичення снігу і сприяє збільшенню глибини промерзання ґрунту.
Для характеристики температурного режиму особливе значення
має тривалість періоду активних температур (> 10 ºC) у ґрунті на
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глибині 20 см. Сума активних температур ґрунту на цій глибині –
основний показник забезпечення теплом ґрунту (табл. 15.2).
Таблиця 15.2. Оцінка забезпечення теплом ґрунтів (за В.Н. Дімо)
Сума активних С
температур ґрунту
на глибині 20 см

Забезпечення
теплом ґрунту

0-400

Низьке

400-800
800-1200
1200-1600

Досить слабке
Слабке
Нижче
середнього
Середнє

1600-2100

Сума активних
С температур
ґрунту на
глибині 20 см
2100-2700

Забезпечення
теплом ґрунту

2700-3400
3400-4400
4400-5600

Вище
середнього
Добре
Дуже добре
Високе

5600-7200

Дуже високе

Забезпеченість теплом ґрунтів основних ґрунтово-кліматичних
зон України підвищується з півночі на південь і південний схід із
вище середньої на Поліссі до дуже доброї у південних районах.
15.3. Типи теплового режиму ґрунту
В залежності від середньорічної температури й характеру
промерзання ґрунту В.Н. Димо (1972) виділив 4 типи температурного
режиму ґрунтів: мерзлотний; тривалого сезонного промерзання;
сезонного промерзання; непромерзаючий.
Мерзлотний тип температурного режиму характерний для
місцевості, де середньорічна температура профілю ґрунту має
негативний знак (ряд провінцій Євразійської полярної й Східносибірської мерзлотно-тайгової областей). У таких ґрунтах переважає
процес охолодження, який супроводжується промерзанням ґрунтової
вологи до верхньої межі багатолітніх мерзлотних порід.
Тип тривалого сезонного промерзання ґрунту є на територіях,
де переважають позитивні середньорічні температури. Глибина
проникнення мінусових температур не менше 1 м, але зімкнення
порід сезонного промерзання з породами багаторічного промерзання
не спостерігається. Тривалість промерзання не менше 5 місяців.
Тип температурного режиму сезонного промерзання ґрунту
характеризується позитивними середньорічними температурами
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ґрунтового профілю. Сезонне промерзання не більше 5 місяців.
Породи, що підстилають ґрунт не промерзають.
Непромерзаючий тип температурного режиму спостерігається
на місцевостях, де профіль ґрунтів і морозність не проявляються. До
них відносяться тепла південно-європейська фація й області
субтропічного поясу.
Постійно теплий тип – температура найбільш холодного
місяця у всій товщі ґрунту не опускається нижче 10 ºС, тобто нижче
біологічної активності температур.
Постійно жаркий тип – добові амплітуди температур
перевищують річні амплітуди, а середньорічна температура ґрунтів
на глибині 0,2 м не знижується нижче 20 ºС. Типи температурного
режиму ґрунтів діляться на підтипи табл. 15.3.
Регулювання теплового режиму (зменшення) притоку
сонячного тепла на поверхню ґрунту відноситься затінення ґрунту
рослинністю, мульчування, деякі прийоми обробітку ґрунту
(розпушення й ущільнення поверхні), гребеневі й грядкові посіви.
Рослинний покрив затінює поверхню ґрунту, послаблює
притік сонячного тепла й сприяє пониженню температури. Для цього
у південних районах ряд культур (тютюн, кава) вирощують у
затінених деревами місцях. У літній період лісові смуги понижують
температуру ґрунту не тільки в самій смузі, але й у міжсмужному
просторі, що сприяє більшій стійкості проти суховіїв.
Мульчування матеріалами світлого кольору збільшує альбедо й
послаблює нагрівання, а матеріалами темного кольору – сприяє
більшому притоку тепла. Мульчування будь-якими матеріалами
помітно знижує випаровування, а відтак і витрати тепла. Крім того,
при мульчуванні згладжуються добові коливання температури.
Обробіток ґрунту й розпушення поверхневого шару сприяє
більш швидкому обміну тепла в ґрунті. Шорсткувата поверхня
обробленого ґрунту вдень сильніше поглинає сонячну енергію, але
вночі більше її випромінює порівняно з щільною поверхнею.
Полив - ефективний засіб регулювання температури ґрунту. При
зрошенні помітно знижується температура поверхневих шарів
ґрунту. Осушення болотних торф’яних ґрунтів веде влітку до
підвищення температури верхніх горизонтів у денні години й дещо
знижує її вночі у порівнянні з недосушеними ґрунтами.
Для підвищення температури ґрунту у холодний період
застосовують снігозатримання з допомогою лісових смуг, куліс,
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високої стерні, оранки снігу, встановленням щитів і іншими
заходами. Накопичення снігу знижує мінусові температури у ґрунтах
та глибину їх, проникнення.
Таблиця 15.3. Термічні параметри фаціальних підтипів ґрунтів
(за В.Н. Дімо та Н.Н. Розовим)
Термічні показники
Фаціальний підтип

Сума tº
Сума tº
повітря >10 грунту >10

Арктичний мерзлотний
Субарктичний тривалого промерзання
Дуже холодний тривалого промерзання
Холодний тривалого промерзання
Холодний, що промерзає
Помірно холодний мерзлотний
Помірно холодний тривалого
промерзання
Помірно холодний, що промерзає
Помірний тривалого промерзання
Помірний, що промерзає
Помірно теплий тривалого
промерзання
Помірно теплий, що промерзає
Теплий, що промерзає
Теплий, що короткочасно промерзає
Дуже теплий, що промерзає
Дуже теплий, що періодично промерзає
Дуже теплий, що не промерзає
Субтропічний, що періодично
промерзає
Субтропічний жаркий, що не промерзає

Тривалість
промерзання
ґрунту, міс.

0-300
300-500
500-900
900-1250
900-1250
1250-1600
1250-1600

0
0-400
400-800
800-1200
800-1200
1200-1600
1200-1600

>8
5-8
5-8
5-8
2-5
8
5-8

1250-1600
1600-2000
1600-2000
2000-2500

1200-1600
1600-2100
1600-2100
2100-2700

5-8
5-8
2-5
5-8

2000-2500
2500-3100
2500-3100
3100-3800
3100-3800
3100-3800
3800-4900

2100-2700
2700-3400
2700-3400
3400-4400
3400-4400
3100-3800
4400-5600

2-5
2-5
1-2
2-5
<1
0
<1

4900-6100

5600-7200

0

Контрольні питання
1. Джерела тепла у ґрунтах 2. Охарактеризуйте радіаційний і тепловий
баланс ґрунту. 3. Що таке температурні коефіцієнти ґрунту і, де вони
застосовуються? 4. Що таке теплота змочування ґрунту, від чого вона
залежить і де застосовується? 5. Дайте визначення теплоємності ґрунту, як
вона визначається? 6. Дайте визначення теплопровідності ґрунту, від яких
параметрів вона залежить і як визначається? 7. Від яких параметрів ґрунту
залежить коефіцієнт теплозасвоєння, як його визначають? 8. Якими
заходами регулюється тепловий режим ґрунтів?
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Розділ 16
ОКИСЛЮВАЛЬНО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНИЙ РЕЖИМ ГРУНТУ
І ФАКТОРИ ЯКІ ЙОГО ФОРМУЮТЬ
Режим окисно-відновний ґрунту - сукупність процесів, які
викликають зміни в часі окисно-відновного потенціалу в профілі
ґрунту. Його протікання залежить від: хімічного складу ґрунтового
розчину, кислотності, лужності та буферності ґрунту, поживного й
біологічного режиму, ферментативної й біологічної активності і ін.
16.1. Хімічний склад ґрунтового розчину
Основні процеси ґрунтоутворення відбуваються при наявності
вільної води. Ґрунтова волога є тим середовищем, в якому відбуваються процеси синтезу й розкладання органічної речовини, міграція і
акумуляція хімічних елементів, різноманітні хімічні реакції, коагулятція, пептизація. Тому ґрунтовий розчин є найактивнішою частиною ґрунту. Він постійно перебуває в стані динамічної рівноваги з
твердою фазою й повітрям ґрунту.
Ґрунтовим розчином називають краплиннорідку вологу з
розчиненими у ній речовинами, яка циркулює у генетичних
горизонтах ґрунту.
Ґрунтовий розчин формується за рахунок атмосферних опадів,
які містять незначну кількість солей. З атмосферними водами у
ґрунти привносяться гази (СО2, О2, NH4, NO2, NO3, сірчистий газ в
областях сучасного вулканізму, поблизу промислових центрів –
оксиди азоту і сірки), а також солі NaCl, KCl, Na2SO410H2O, Na2CO3
та інші сполуки, що потрапляють у повітря з морської води біля
морів та солончаків у пустелях. Азотні сполуки утворюються в
атмосфері при грозових розрядах і також привносяться у ґрунти. При
просочуванні атмосферних опадів у ґрунти вода взаємодіє з
твердими частинками ґрунту, ґрунтовим повітрям, збагачується
продуктами метаболізму, які виділяє коріння рослин і
мікроорганізми. Внаслідок цього мінералізація опадів зростає,
хімічний склад розчинених речовин суттєво змінюється і така волога
стає ґрунтовим розчином.
У сільськогосподарській практиці концентрацію ґрунтового розчину вважають слабкою, якщо у одному літрі міститься 0,5-2 г/дм3
солей. Така концентрація солей характерна для ґрунтів півночі, у
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засолених 1 дм3 ґрунтового розчину вміщує від 5 до 100 г/дм3 солей.
Найважливіші іони ґрунтового розчину: HCO3-, NO3-, Cl-, SO42-,
H2PO4-, HPO42-. Більшість із них має важливе поживне значення для
рослин. Серед катіонів у ґрунтовому розчині знаходяться усі ті, які
входять у склад обмінних катіонів: Ca2+, Mg2+, Na+, K+, NH4+, Al3+,
Fe3+, H+. У надзвичайно малих кількостях у ґрунтовому розчині
присутні катіони мікроелементів: Mn2+, Zn2+, Cu2+, Co2+ і ін.
Мінеральна частина ґрунтового розчину складається із солей
азотної (NaNO3, KNO3), фосфорної (Na2HPO4, Ca(HPO4)2, K2HPO4,
CaHPO4), соляної (NaCl, CaCl2,), сірчаної (СаSO4, MgSO4, Na2SO4),
вугільної Na2CO3, Ca(HCO3)2, та інших кислот.
16.2. Кислотність ґрунту й розчину
Кислотність ґрунту – спроможність підкислювати ґрунтовий розчин або розчини солей внаслідок наявності у складі ґрунту
кислот, а також обмінних іонів водню і катіонів, що утворюються при їх витісненні гідролітично кислими солями (Al3+).
Форми кислотності ґрунту. Виділяють дві форми кислотності
ґрунту: актуальну (активну) і потенціальну. Перша форма кислотності характерна для ґрунтового розчину, друга – для твердої фази
ґрунту. Актуальна кислотність ґрунту зумовлюється концентрацією дисоційованих Н+ іонів у ґрунтовому розчині. Це найбільш
рухома і найбільш активна частина водневих іонів. Потенціальна
кислотність зумовлюється іонами водню та алюмінію, увібраними
ґрунтом. Вона поділяється на обмінну й гідролітичну кислотність.
Активна кислотність визначається наявністю у ґрунтах
органічних кислот, спроможних легко розчинитися у воді. У
більшості ґрунтів помітне підкислення ґрунтового розчину відбувається внаслідок утворення вуглекислоти, але помітні кількості
вільних мінеральних кислот у ґрунтах зустрічаються дуже рідко.
В залежності від концентрації іонів водню й величини рН
реакція ґрунтового розчину поділяється наступним чином (табл.
16.1). Водневим показником рН називається десятковий логарифм
концентрації водневих іонів, взятий з протилежним знаком: рН =
-lg [H +] або [H +] = 10-рН,
де:[H +] - концентрація іонів гідрогену, моль/дм3.

Отже, актуальна кислотність – це кислотність ґрунтового
розчину, яка утворюється вуглекислотою (Н2СО3), водо розчин266

ними органічними кислотами і гідролітично-кислими солями.
Актуальна кислотність безпосередньо впливає на розвиток рослин і
ґрунтових мікроорганізмів.
Таблиця 16.1. Класифікація реакції водного розчину за рН
Реакція
Сильно кисла
Кисла
Слабо кисла
Нейтральна
Слабо лужна
Лужна
Сильно лужна

рН
3-4,5
4,5-5,5
5,5-6,5
6,5-7,5
7,5-8,0
8,0-9,0
9,0 і більше

Потенціальна кислотність вимірюється сумарною кількістю
іонів водню та алюмінію у вбирному комплексі ґрунту в
прихованому увібраному стані, які можуть витіснятися у ґрунтовий
розчин різними солями. Найбільш рухома частина іонів Н може бути
переведена в розчин при обробці ґрунту розчинами нейтральних
солей (КCl, BaCl2).
Обмінна кислотність – це кислотність, яка обумовлена
обмінно-увібраними іонами водню й іонами алюмінію, які
витягуються із ґрунту при обробці розчином нейтральної солі
KCl або NaCl. Обмінна кислотність ґрунтового розчину
характеризується не лише переходом у розчин іонів Н, вона
зумовлюється наявністю іонів Аl. Обмінна кислотність є найбільш
шкідливою для сільськогосподарських рослин формою кислотності
ґрунту. Вона характерна для ґрунтів дуже збіднених на обмінні
основи, які заміщені іонами Н або Аl. Саме наявність обмінної
кислотності визначає потребу вапнування ґрунтів.
Обмінна кислотність характерна для дерново-підзолистих
ґрунтів, червоноземів, а також для ґрунтів північної частини
чорноземної зони. У ґрунтах, які мають слабокислу реакцію водної
витяжки, обмінна кислотність незначна, а в лужних узагалі відсутня.
Обмінна кислотність регулює реакцію ґрунтового розчину. Величину
обмінної кислотності виражають у мг-екв на 100 г ґрунту.
Гідролітична кислотність ґрунту - це кислотність, яка
виявляється в розчині після обробки його оцтовокислим натрієм,
що включає всі іони водню, які містяться в ґрунті, тобто легко
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рухомі (обмінні) і менш рухомі, спроможні до заміни на основи
лише при лужній реакції. Гідролітична кислотність, зумовлена
водневими іонами, які витісняються з вбирного комплексу катіонами
солей, утворених сильними основами і слабкими кислотами.
Гідролітичну кислотність виражають у мг-екв на 100 г ґрунту.
Гідролітична кислотність у ґрунтах появляється на початку збіднення
їх, основами. А подальша втрата основ веде до появи обмінної й
актуальної кислотності. Величина гідролітичної кислотності в різних
ґрунтах України змінюється від 0,1 до 10 і більше мг-екв на 100 г
ґрунту.
16.3. Лужність ґрунтів
Лужність ґрунтового розчину залежить від наявності в
ньому вільних гідроксильних іонів (ОН-), а викликається вона,
головним чином, карбонатами й гідрокарбонатами лужних і
лужноземельних металів, які при взаємодії з водою утворюють
слабкі кислоти й сильні основи, що створюють дуже
несприятливі умови ґрунту, ведуть до пригнічення розвитку
рослин, мікроорганізмів, погіршують агрофізичні властивості
ґрунту. Розрізняють актуальну й потенціальну лужність.
Актуальна лужність визначається вмістом у ґрунтовому розчині
або водній витяжці гідролітично-лужних солей, карбонатів і
гідрокарбонатів лужних і лужноземельних металів (Na2CO3,
NaHCO3, Ca(HCO3)2. Лужність від нормальних карбонатів може
проявлятися у результаті обмінних реакцій ґрунту, який вміщує
обмінний натрій, внаслідок життєдіяльності сульфат бактерій, які
відновлюють в анаеробних умовах у присутності органічної
речовини сірчанокислі солі натрію до соди:
Na2SO4 + 2C = 2CO2 + Na2S,
(16.1)
Na2S + CO2 +H2O = Na2CO3 + H2S
(16.2)
Активна лужність виражається величиною рН і відповідає
значенням 7,1-10.
Потенційна лужність спостерігається у ґрунтів, які містять
увібраний натрій. При взаємодії такого ґрунту з вугільною кислотою,
яка міститься у ґрунтовому розчині, відбувається реакція заміщення,
результатом якої є накопичення соди у підлуженому розчині:
(ППК) 2Na + Ca(НСO3)2 ↔ (ППК) Ca + 2NaНСO3.
(16.3)
Потенційну лужність виражають у мг-екв на 100 г ґрунту.
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Лужність ґрунтового розчину переноситься культурними рослинами
гірше, ніж кислотність.
Найбільш токсичними є карбонати натрію. Їх шкідлива дія
починає проявлятися при вмісті іону СО3 у кількості 0,005-0,02 %,
або 0,17-0,7 мг-екв на 100 г ґрунту. Бікарбонати натрію менш
токсичні. Їх шкідлива дія починає проявлятися при вмісті іона НСО3
у кількості 0,065-0,4 % або 1,00-6,25 мг-екв на 100 г ґрунту.
Надмірна у ґрунті лужність може усуватися застосуванням
фізіологічно кислих мінеральних добрив, гною, а також гіпсуванням
ґрунту:
Na2CO3 + CaSO4·2H2O = CaCO3↓ + Na2SO4 + 2H2О
(16.4)
16.4. Буферність ґрунту
Спроможність протистояти зміні реакції ґрунтового розчину в кислу або лужну сторону названо буферною спроможністю
ґрунту. Розрізняють буферність ґрунтового розчину і буферність
ґрунту.
Буферність ґрунтового розчину – спроможність ґрунтового
розчину протистояти зміні реакції при добавленні кислот або лугів
внаслідок переходу частини іонів Н+ або ОН- із дисоційованого стану
в недисоційований. Ґрунтовий розчин знаходиться у взаємодії з ГВК,
тому зміни в активній реакції ґрунтового розчину регулюються
обмінними катіонами ГВК, а буферність залежить від кількісного й
якісного складу обмінних катіонів ґрунту.
Реакція ґрунту змінюються також під впливом добрив. Так, при
внесенні фізіологічно кислих солей NH4Cl, (NH4)2SO4 і ін.
ґрунтовий розчин підкислюється, а при використанні фізіологічно
лужних NaNO3, Ca(NO3)2 відбувається нейтралізація кислотності
або підлуговування ґрунтового розчину. При систематичному
внесенні фізіологічно кислих або фізіологічно лужних добрив
реакція ґрунтового розчину може значно змінюватися й впливати на
розвиток культурних рослин і ґрунтових мікроорганізмів.
Буферність ґрунту залежить також від хімічного складу і ємності
вбирання.
Найбільшого значення в буферних системах ґрунтового розчину
й ґрунту набуває наявність буферної системи Н2СО3 + Са(НСО3)2.
Сіль слабкої кислоти дисоціює майже повністю Са (НСО3)2  Са2+ +
2НСО3-. Дисоціація слабкої кислоти (Н2СО3), згідно закону дії мас,
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залежить від кількості її аніона (НСО3-) у розчині, з збільшенням їх
концентрації дисоціація зменшується:
Н+НСО3- / Н2СО3 = К, звідки Н+ = К(Н2СО3) / (НСО3-), (16.5)
В розчині, який містить одночасно Н2СО3 і Са(НСО3)2,
концентрація аніонів НСО3- залежить, в основному, від кількості
бікарбонату кальцію. У присутності такої солі у розчині утворюється
велика кількість аніонів, які подавлюють дисоціацію і без того
слабкої кислоти, частина Н-іонів із дисоційованого стану переходить
у недисоційований, а концентрація їх у розчині буде тим меншою,
чим вища в ньому концентрація солі. Наприклад, при взаємодії
слабкої азотної кислоти (у результаті нітрифікації) із наявною
буферною системою Н2СО3 + Са(НСО3)2, буде утворюватись
нейтральна сіль і слабо дисоційована кислота, а розчин стане
буферним проти підкислення:
Са2+ +2НСО3- + 2Н+ + 2NO3- = Ca2+ + 2NO3- + 2H2CO3. (16.6)
Отже, у присутності бікарбонату кальцію утворення азотної
кислоти в результаті нітрифікації не викликає сильного підкислення
ґрунтового розчину завдяки його буферності.
Буферна спроможність ґрунту залежить не тільки від складу
ґрунтового розчину, але й від властивостей твердої фази ґрунту.
Буферна спроможність ґрунту залежить, в основному, від умісту й
складу обмінних катіонів у ГВК. Чим вища ємність вбирання ґрунту,
тим вища його буферність. Проти підкислення ґрунтового розчину
діють увібрані основи (Са, Mg і ін.).
Чим вища ступінь насичення ґрунту основами й більша загальна
ємність вбирання, тим сильніше ґрунт протистоїть підкисленню.
Послаблюють підкислення ґрунтового розчину карбонати ґрунту
(СаСО3 і MgСО3), тому що вони нейтралізують кислоту з утворенням
бікарбонатів (табл. 16.2):
2СаСО3 + Н2SO4 = CaSO4 + Ca(HCO3)2.
(16.7)
Вміст карбонатів кальцію у профілі чорноземних (чорноземи
типові, звичайні, південні, лучно-чорноземні, каштанові, темнокаштанові) ґрунтів України змінюється в дуже великих межах від 0
% в орному шарі до 30 % і більше на глибині 60-80 см.
Високу буферну спроможність проти підкислення мають важкі
високогумусні ґрунти, а ґрунти легкого гранулометричного складу й
мало гумусні – низько буферні.
Чим вища гідролітична кислотність ґрунту, тим більшою буде
буферна дія проти зміни реакції у сторону підлуговування.
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Таблиця 16.2. Буферність ґрунтів по відношенню до осолонцювання
Буферність ґрунту
Низька
Середня
Висока

Вміст СаСО3, %
Менше 2
2-5
Понад 5

аСа, мг-екв/100 г ґрунту
Менше 7
7-11
Понад 11

16.5. Поживний режим ґрунту
Поживний режим ґрунту - зміна вмісту в ґрунті доступних
для рослин поживних речовин протягом вегетаційного періоду;
залежить від валових запасів поживних речовин, умов їх
мобілізації в ґрунті і від внесених добрив.
Вміст доступних для рослин поживних речовин визначає
поживний режим ґрунту. Залежно від кількості засвоюваних
рослинами хімічних елементів з ґрунту їх поділяють на:
макроелементи (С, О, Н, N, P, K, S, Ca, Si, Mg, Fe, Na, Cl), та
мікроелементи (Zn, B, Mn, Cu, Mo, Br, F, Ti, W, Ni та інші). Явище
поглинання рослинами мінеральних елементів є процесом обмінного
вбирання іонів активною частиною кореня. Рослини, вбираючи з
ґрунту К+; або Са2+, виділяють у ґрунтовий розчин еквівалентну
кількість аналогічних іонів.
Основний запас поживних речовин ґрунту знаходиться у вигляді
органічних і важкорозчинних мінеральних сполук. Так, у гумусових
горизонтах більше 90% усього азоту, 80% сірки, 60% фосфору, а
також значна частина калію, мікроелементів перебуває у формі
органічних речовин. Доступними ж поживними елементами рослини
забезпечуються в результаті мінералізації органічних сполук
ґрунтовими
мікроорганізмами
й
переходу
мінеральних
важкорозчинних речовин у розчині.
Поживний режим ґрунту регулюється: надходженням поживних
речовин у ґрунт завдяки внесенню добрив та азотфіксації;
запобіганням втратам поживних елементів ґрунту за рахунок їх
змиву і вимивання, росту бур'янів; правильним чергуванням культур;
оптимізацією водного, теплового і повітряного режимів ґрунту, що
активує його мікробіологічну активність і, відповідно, покращує
доступність мінеральних елементів.
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16.6. Біологічний (біохімічний) режим ґрунту та управління ним
В залежності від природних факторів, що визначають
ґрунтоутворювальний процес, різні ґрунти розрізняються за складом
біоти, напрямком біохімічних перетворень і наявністю тих хімічних
компонентів, які є продуктами цих перетворень або їх агентами.
В основу біологічного режиму ґрунту закладено уявлення, що
ґрунт як середовище проживання складає єдину систему з
популяціями різних організмів, що його населяють. Біологічний
режим ґрунту найчастіше визначається інтенсивністю й
направленістю
мікробіологічних процесів, які
охоплюють
біологічний кругообіг - основу існування біосфери. Він заснований
на здатності одних організмів користуватися відходами інших і
складається з циклів окремих елементів – циклів азоту, вуглецю,
фосфору, заліза, сірки, марганцю, калію, кальцію й ін. Усі живі
організми виконують у біосфері відведену їм роль.
Біохімічний режим ґрунту – зміна хімічного складу й
властивостей ґрунтів під впливом мікроорганізмів, рослин і
тварин, пов’язане з періодичним повторенням малого біологічного кругообігу речовин в добових, сезонних і річних циклах.
Біохімічні процеси, що відбуваються у ґрунті складні й
взаємозв’язані. В першому наближенні їх можна розділити на три
групи: 1) діяльність ґрунтових мікроорганізмів, що здійснюють
перетворення органічного й мінерального складу ґрунту; 2)
діяльність вищих рослин, що обумовлюють кругообіг хімічних
елементів в системі грунт-рослина й накопичення органічної
речовини ґрунту; 3) діяльність ґрунтових тварин, що впливають на
хімічні й фізичні властивості ґрунту.
Основними функціями мікроорганізмів як ґрунтоутворювачів
є мінералізація органічних залишків і безперервне виділення в
атмосферу вуглекислого газу; участь у утворенні гумусових
речовин; вплив на мінеральну частину ґрунту, руйнування
мінералів і звільнення з них поживних елементів, участь в
новоутворенні ґрунтових мінералів.
Важливе значення має спроможність деяких груп
мікроорганізмів до фіксування атмосферного азоту – одного з
важливих поживних елементів. При певних умовах мікроорганізми
ґрунту виконують негативну роль. Споживаючи для побудови свого
організму й живлення азот і зольні елементи, вони можуть стати
272

конкурентами рослин у використанні елементів живлення, але
ненадовго. Після відмирання клітини мікроорганізмів мінералізуються й поживні речовини звільнюються для наступного їх
використання рослинами.
Не всі мікроорганізми корисні для рослин. Деякі з них
виділяють ядовиті речовини або є носіями різних захворювань. Деякі
мікроби відновлюють нітрати до молекулярного азоту (деніфікатори), й сприяють втраті азоту з ґрунту в газоподібній формі. У
зв’язку з цим завданням землеробства є створення відповідними
заходами агротехніки сприятливих умов для розвитку корисних
мікроорганізмів і подавляти розвиток шкідливих. Так, внесення
мінеральних і органічних добрив активізує розкладання бактерійнітрифікаторів і процес нітрифікації.
Хімічні засоби захисту рослин можуть негативно діяти на
ґрунтову мікрофлору. Тому застосування пестицидів має бути строго
регламентованим. Інтенсивність життєдіяльності мікроорганізмів
регулюється гідротермічними умовами, реакцією середовища,
кількістю й складом поживних речовин.
Зелені рослини в процесі фотосинтезу споживають із ґрунту
різні зольні мінеральні речовини та азот, а з повітря вуглекислий газ
і створюють органічну речовину. Відмерла органічна речовина в
ґрунті зазнає змін і під впливом різних факторів, мікроорганізмів
руйнується й перетворюється в мінеральні або прості органічні
сполуки, які у свою чергу споживаються іншими рослинами. У
ґрунті триває безперервний процес переходу органічних речовин у
мінеральні, а мінеральних у органічні. Частина елементів
звільняється, після відмирання повертається у великий геологічний
кругообіг через атмосферу й гідросферу. Повернення речовин у
кругообіг є прижиттєвим та посмертним, а інтенсивність залежить
від виду організмів та запасу елементів у середовищі.
Зелені рослини беруть участь у трансформації мінералів ґрунту
– руйнуванні одних і синтезі нових, в формуванні складення й
структури всього кореневого профілю ґрунту, а також в регулюванні
водно-повітряного, теплового й біохімічного режимів.
Основною функцією рослин як ґрунтоутворювачів слід
вважати біологічний кругообіг речовин – надходження із ґрунту
елементів живлення і води, синтез органічної маси і повернення її
в ґрунт після завершення життєвого циклу. Наслідком
біологічного кругообігу є акумуляція потенціальної енергії й
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елементів азотного й зольного живлення рослин у верхній частині
ґрунтового профілю, що зумовлює розвиток основної властивості
ґрунту – родючості.
Тварини, що населяють ґрунт приймають активну участь у
біохімічних процесах; переробляють рослинні залишки, збагачують
Грунь гумусом і мінеральними речовинами; розпушують Грунь,
поліпшуючи фізичні й водні властивості.
Розвиток флори й фауни знаходиться в прямій залежності від
погодних і кліматичних факторів, від сезонного ритму, що в значній
мірі визначає біохімічний режим ґрунтів.
Значний вплив на біохімічний режим ґрунтів мають окисновідновлювальні умови, що визначають доступність кисню для
розвитку біоти. Найбільш родючі ґрунти формуються в умовах
доброї аерації у всій кореневмісній зоні ґрунту й високою активністю
біохімічних реакцій, що забезпечують рослинам сприятливе фізикохімічне середовище й постійний запас поживних елементів у
доступній формі.
16.7. Ферментативна і біологічна активність ґрунту
Ферменти (від лат. fermentum – закваска), ензими – біологічні
каталізатори, що прискорюють хімічні реакції в живих
організмах. Згідно теорії індукованого синтезу ферментів
мікроорганізми і рослини у відповідь на присутність у середовищі
специфічного субстрату або метаболіту виробляють відповідні
ферменти. Між інтенсивністю гуміфікації й активністю ферментів
існує пряма залежність. З дією ферментів зв’язано перетворення
органічних залишків, трансформація їх в гумус і подальше
формування гумусових речовин. Ці біохімічні процеси контролюють
еволюцію ґрунту і підтримують її в стані гомеостазу (Хазиев, 1982).
Гомеостаз (від грец. őμοιος - подібний і στάσις - стан,
нерухомість) – відносна динамічна сталість фізико-хімічних і
біологічних властивостей внутрішнього ґрунтового середовища.
У кожному типі ґрунту накопичується певна сукупність
ферментів, якісний і кількісний склад яких є характерним тільки для
нього. Однак, інтенсивність ферментативних процесів залежить від
конкретних умов: наявності й концентрації субстрату, температури,
вологості, рН і ін. Ферментативна активність – один із показників
потенціальної активності ґрунту, що характеризує потенційну
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спроможність системи зберігати гомеостаз.
Джерелами ферментів є ґрунтові макро- і мікроорганізми й
рослини. При участі ферментів здійснюється розкладання й синтез
органічних речовин ґрунту. Ферменти зв’язані з найбільш
важливими біохімічними процесами ґрунту: кореневим живленням
рослин, родючістю ґрунту, перетворенням гумусових речовин і
окислювально-відновлювальним режимом ґрунту.
Найважливішими ферментами, від яких залежить синтез
гумусу, є поліфенолоксидаза й пероксидаза, які приймають участь у
процесах синтезу й деструкції гумусу.
Ферментативна активність ґрунту – результат сукупності
процесів надходження, стабілізації і дії ферментів у ґрунті.
Внаслідок комплексного джерела надходження ферментів (мікроорганізми, рослини, тварини) ґрунт є найбільш збагаченою системою за
ферментатитивним різноманіттям і ферментативним пулом (до 1000
ферментів).
Активність ґрунтових ферментів охоплює перетворення вуглецю, азоту, фосфору, сірки і окислювально-відновлювальні процеси і,
як наслідок відображає напруженість біохімічних процесів у ґрунті.
Роль ферментів полягає в тому, що вони здійснюють функціональні
зв’язки між компонентами екосистеми, а ферментативна активність
відображає функціональний стан ґрунтових угрупувань.
Якщо умови ґрунтового середовища є оптимальними для
мікроорганізмів і вищих рослин, то вони оптимальні й для
ферментативної активності. Кожний окремий екологічний фактор
при різних параметрах інших екологічних факторів буде мати різні
значення. Так, наприклад, у ґрунтах лісостепової зони велика доля
варіації ферментативної активності зумовлена дефіцитом тепла, а в
ґрунтах степу – дефіцитом вологи.
Ґрунти за ферментативною активністю розрізняють відповідно
до їх еколого-генетичних особливостей. Так, в генетичному ряду від
дерново-підзолистих ґрунтів до сірих лісових і чорноземів активність
гідролітичних ферментів зростає у відповідності із загальним ростом
мікробіологічної активності, умістом гумусу і органічних сполук
азоту й фосфору. У межах підтипів і різновидів ґрунтів значення
мають інші фактори. Наприклад, в межах чорноземів активність
окремих ферментів визначається не умістом органічних сполук, а
значеннями рН і умістом карбонатів, які мають інгібіруючий вплив
на активність гідролітичних ферментів.
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Ґрунти природних ландшафтів мають підвищену ферментативну активність. Сільськогосподарське освоєння знижує її, а
подальша еволюція біологічної активності ґрунту залежить від
характеру використання. Наприклад, окультурювання ґрунтів сприяє
росту активності деяких ферментів. Розвиток ерозійних процесів
погіршує основні ґрунтово-екологічні параметри, що контролюють
ферментативний пул і ведуть до зниження ферментативної
активності ґрунтів. Ступінь еродованості адекватно відбивається на
змінах сахарозної й протезної активності. Отже, відносний рівень
ферментативної активності ґрунтів діагностує інтенсивність і
направленість ґрунтоутворювальних процесів як в природних
ґрунтах, так і в антропогенних змінених.
Для діагностики стану ґрунту й процесів, що в ньому протікають
необхідно знати актуальну біологічну активність.
Біологічна активність ґрунту – сукупність біологічних
процесів у ґрунті. Про біологічну активність ґрунту судять за
інтенсивністю дихання ґрунту (споживання кисню, виділення
вуглецю, целюлозорозкладаюча спроможність), ферментативною
активністю ґрунту й ін. показниками. Підвищенню біологічної
активності ґрунту сприяє внесення органічних і бактеріальних
добрив, сидератів і дотримання сівозмін, а також застосування
меліорантів (вапна, гіпсу) для підтримання сприятливих фізикохімічних властивостей ґрунтів і заходів, що поліпшують водний,
окисно-відновлювальний і тепловий режими.
16.8. Окислювально-відновлювальні процеси у ґрунтах
Окисленням (Ох) у хімії називається процес віддачі
електронів атомом, молекулою або іоном. Процес приєднання
електронів атомом, молекулою або іоном називається
відновленням (Red). Під час окислення ступінь окислення
підвищується, а під час відновлення - знижується.
Ох  Red.
Окислення одного елемента, який віддає електрони, обов’язково
супроводжується відновленням іншого елемента, який їх приєднує.
Тому окисно-відновні реакції являють собою єдність двох
протилежних процесів – окислення й відновлення.
Головним окислювачем у ґрунтах є кисень ґрунтового
повітря й кисень, розчинений у ґрунтовій волозі. У якості
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відновника виступає органічна речовина, водень і сірководень.
Гуміфікація й мінералізація органічних залишків при достатній
кількості кисню повітря – процес окислювальний – незворотній.
Багато окисно-відновлюваних процесів мають зворотній
характер: хімічні елементи багаторазово можуть переходити з
окисленого у відновний стан і назад. Широко розповсюджені
процеси окислення й відновлення заліза (Fe3+  Fe2+), марганцю
(Mn4+  Mn2+), сірки (S2-  S6+), азоту (N5+  N3+). У зворотних
окисно-відновлюваних процесах один і той елемент у залежності від
ступеню іонізації й умов середовища (кисневий О2, безкисневий СН4,
сірководневий Н2S) є або окислювачем, або відновником.
Стан окислювально-відновлювальних умов у ґрунтах вимірюються окислювально-відновлювальним потенціалом (ОВП або Еh)
атомів або іонів відносно будь-якої стандартної окислювальновідновної реакції, потенціал якої прирівнюється до нуля. У якості
такої реакції прийнято рахувати перехід водню з газоподібного стану
у стан іона: Н2 – 2е = 2Н+.
Величина Еh характеризує пружність електронів у системі
ґрунт-розчин, які спроможні приймати участь у процесах окислення
й відновлення. Останні у значній мірі залежать від аерації ґрунту й
особливо від умісту у ґрунтовому повітрі і відповідно й розчині
кисню. Дослідженнями доведено, що Еh ґрунтових вод прямо
пропорційне кількості розчиненого у воді кисню і зворотно
пропорційне концентрації сірководню. Величина Еh визначається
рівнянням Нериста:
Еh = Е0 + 59 lg(Ох/Red),
(16.8)
де: Ох і Red – концентрація окислювача і відновлювача у ґрунті; Е0 –
нормальний потенціал даної системи, який виникає на електроді при
зануренні його в розчин 1 молярної концентрації окислювача і
відновлювача.
На величину Еh виявляє великий вплив наявність у ґрунтах
хімічних елементів перемінної валентності Fe2+, Fe3+, Mn2+, Mn3+,
Mn4+, Cu, Cu2+ і ін. При цьому елементи, які знаходяться в стані
вищої валентності (окислення), підвищують значення Еh, при нижчій
валентності – знижують. Різко знижує величину Еh у ґрунтах
присутність свіжих органічних залишків.
При Еh = 600-700 мВ у ґрунтах наявні максимальні аеробні
умови; при Еh = 400-600 мВ ґрунти нормально аеровані; при Еh =
400-300 мВ аерація ускладнена і може мати місце денітрифікація.
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Нижня межа зони окислення відповідає Еh від 250 до 300 мВ. Вище
цієї межі проходять процеси окислення, нижче – відновлення.
При Еh меншому 200 мВ у ґрунтах протікають процеси
відновлення-оглеєння, окисні форми елементів із різною валентністю
переходять у закисні. При більш різко виражених процесах величина
Еh має від'ємні значення.
На основі величини Еh і рН вираховують показник rН2:
rН2 = Еh/30 + 2рН.
(16.8)
Показник rН2 характеризує кількість газоподібного водню у
розчині і являє собою від'ємний логарифм його концентрації:
rН2 = - lg Н2.
(16.9)
Чим вища концентрація Н2 у розчині, тим нижче значення rН2.
Отже, відновлювальна спроможність ґрунтового розчину тим більша,
чим меншим є показник rН2.
Стану рівноваги концентрації О2 і Н2 відповідає значення rН2 =
27. При значеннях rН2 27-30 умови окислення, в інтервалі 27-20 –
відновлення, < 20 – різко відновлювальні. Чим вищий показник rН2,
тим краща аерація ґрунту.
Окислювально-відновний потенціал ґрунтів досить неоднорідний у межах ґрунтового профілю і є динамічним у часі. Його зміни
пов’язані із зміною у профілі і за сезонами року вологості ґрунту,
його аерації й умісту кисню у ґрунтовому повітрі і ґрунтовому
розчині. Суттєво впливає на ОВП кількість органічної речовини, яка
виступає сильним відновником. Відновлювальна спроможність
зростає в ряді: рослинний опад – підстилка – гумусовий горизонт.
Зовнішнім проявом процесу відновлення у ґрунтах є ознаки
глеювання – поява сизо-сірого, зеленуватого кольору у горизонтах із
низьким значенням ОВП.
І.С. Кауричев і Д.С. Орлов розробили у відповідності з
окислювально-відновлювальним режимом і його динамікою
групування ґрунтів:
1) Ґрунти з абсолютним домінуванням окисних умов –
автоморфні ґрунти степів, напівпустель і пустель.
2) Ґрунти з домінуванням окисних умов при можливому прояві
відновлювальних процесів в окремі вологі роки або сезони –
автоморфні ґрунти тайгово-лісової зони, вологих субтропіків і
широколистяних лісів.
3) Ґрунти з контрастним окислювально-відновним режимом
(напівгідроморфні ґрунти різних зон): а) із розвитком сезонних
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відновлювальних процесів у верхніх горизонтах; б) із розвитком
глеювання в нижніх горизонтах; в) із контрастною зміною
окислювальних і відновлюваних умов у всьому профілі.
4) Ґрунти з домінуванням відновлюваних умов у всьому
профілі: а) із переважанням глейового режиму; б) із переважанням
сірководневого режиму.
Окислювально-відновлювальні процеси у ґрунтах мають велике
значення у ґрунтоутворенні й родючості ґрунтів. З цими процесами
пов’язані швидкість і напрямок розкладання органічних залишків,
гуміфікація й мінералізація органічних речовин.
Окислювально-відновлювальні процеси контролюють фазові
переходи у ґрунтах. В залежності від водно-теплового режиму,
режиму кислотно-лужних умов і біологічної активності процеси
фазових перетворень речовини у ґрунтах мають певний ритм:
добовий, сезонний, багаторічний. У своїх сукупності вони
характеризують сучасну динаміку ґрунтів.
У ґрунтах гумідних областей з періодичним перезволоженням
широко розповсюджені реакції окислення й відновлення заліза (Fe3+
 Fe2+), марганцю (Mn4+  Mn2+). При відновленні заліза й марганцю
їх розчинність у формі вуглекислих солей, органо-мінеральних
комплексів підвищується; вони переходять у розчин, можуть
переміщуватись в межах даного генетичного горизонту або
виноситись за його межі. При зміні відновлювальних умов на
окислювальні при участі специфічних мікроорганізмів відбувається
сегрегація гідрооксидів заліза й марганцю та формування різного
роду конкрецій і стягнень.
Реакції денітрифікації й нітрифікації (N5+  N3+) супроводжуються при відновленні переходом азоту із водорозчинних форм
нітратів у газову фазу в формі аміаку NH3, при окисленні й
нітрифікації йде зворотній процес
Контрольні питання
1. Як впливають природні умови на формування ґрунтових розчинів? 2. Розчинність
газів у воді. Від яких факторів вона залежить? 3. Як класифікується водний розчин
ґрунтів за концентрацією іонів водню та величиною рН? 4. Назвіть і охарактеризуйте
форми кислотності ґрунту. 5. Як розрізняють лужність ґрунтів? 6. Що таке
буферність ґрунтів? 7. Що Ви розумієте під ферментативною й біологічною
активністю ґрунту? 8. Яке значення окислювально-відновлювальних процесів, що
протікають у ґрунтах?
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Розділ 17
РОДЮЧІСТЬ ҐРУНТУ
Родючість – властивість ґрунту безперервно задовольняти
потреби рослин протягом усього їх життя одночасно у воді,
повітрі, теплі, елементах зольної поживи та зв’язаному азоті і
тим самим забезпечувати врожай сільськогосподарських культур,
а також біологічну продуктивність диких форм рослинності.
17.1. Фактори й умови родючості ґрунту
Розрізняють фактори й умови ґрунтової родючості. До факторів
родючості відносяться наявність необхідних елементів азотного й
зольного живлення рослин, достатня кількість води для водоспоживання, повітря для дихання коріння рослин, життєдіяльність
мікроорганізмів і частково тепло.
До умов родючості відносять космічні (світло, тепло), біологічні (сортові особливості культур), ґрунтові (сукупність фізичних і
фізико-хімічних властивостей, з якими пов’язані уміст гумусу,
гранулометричний склад, структура й нашарування, реакція й склад
розчину, характер ґрунтового вбирного комплексу, наявність токсинних речовин і ін. властивостей і режимів, складна взаємодія яких
визначає можливість забезпечувати рослини земними факторами).
Найважливішими параметрами, від яких залежить рівень
родючості, є конкретні показники ґрунтових режимів: температурний, водно-повітряний, поживний, фізико-хімічний, біохімічний, сольовий і окислювально-відновлюваний. Параметри режимів, у свою
чергу, визначаються кліматичними умовами, агрофізичними властивостями ґрунтів, їх гранулометричним, мінералогічним і хімічним
складом, потенційним запасом елементів живлення, а також умістом,
складом і запасами гумусу, інтенсивністю мікробіологічних
процесів, реакцій і іншими фізико-хімічними властивостями.
Для характеристики теплових умов використовують
температуру вищу 10 C у ґрунті на глибині 0-20 см, тривалість
вегетаційного періоду (із t вищою 10 C на тій же глибині), а також
глибину й тривалість промерзання ґрунту. У відповідності з цими
параметрами виділяють ґрунти: теплі, помірно теплі, помірні,
помірно холодні, холодні, мерзлотні й сезонного тривалого
промерзання.
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Оптимальним рівнем водно-повітряного режиму є поєднання
оптимального вмісту вологи (біля 70 % НВ) і наявності необхідного
для життя рослин відсотка (біля 20) кисню у складі ґрунтового
повітря. Водно-повітряний режим залежить від наявності агрономічної цінної структури та водно-фізичних властивостей ґрунтів. Весь
комплекс фізичних властивостей, тісно пов’язаний з умістом у
ґрунтах гумусу, гранулометричним складом і фізико-хімічними
властивостями.
Оптимальний фізико-хімічний режим формується в залежності від реакції ґрунту, складу і кількості обмінних катіонів у
вбирному ґрунтовому комплексі, буферних властивостей ґрунту.
Біохімічний режим ґрунту визначається складним комплексом
процесів надходження органічних залишків і їх трансформації, яка
протікає під дією різних груп мікроорганізмів, які зумовлюють
процеси гуміфікації й мінералізації органічної речовини й
мобілізацію елементів живлення рослин у доступній для них формі.
Поживний режим ґрунтів залежить від валового вмісту у
ґрунті усіх необхідних елементів живлення й особливо кількості
їх доступних форм, від інтенсивності процесів біологічної акумуляції і біологічного кругообігу речовин, а також від властивостей
ґрунту, які впливають на перетворення у них елементів живлення
рослин (аерація, окислювально-відновлювальні реакції й ін.).
Таким чином, родючість проявляється як результат складної
взаємодії і взаємного впливу властивостей і режимів ґрунту, які
можуть бути оцінені кількісно у залежності від груп рослин, які
вирощуються, а самі властивості ґрунту змінюються у часі.
Отже, ґрунт є функція від багатьох факторів ґрунтоутворення, а його родючість – складна функція від його складових
елементів і умов, в яких відображається взаємодія комплексу
факторів ґрунтоутворення. Для наочності формулу родючості
ґрунту можна представити в наступному вигляді:
Рг = f[Е, У],
(17.1)
де: Рг – родючість ґрунту; Е – елементи родючості; У – умови родючості.

У свою чергу
Е = (М +m + W + L),

(17.2)

де: М – макроелементи живлення рослин; m - мікроелементи живлення
рослин; W – ґрунтова волога; L - гази атмосферного й ґрунтового повітря,
які використовуються рослинами.

У = Кум. + Г ум. + Б ум.,
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(17.3)

де: Кум - космічні; Г ум - ґрунтові; Б ум - біологічні умови родючості

У підсумку формула набуває вигляду:
Рг = f[(М +m + W + L), (Кум. + Г ум. + Б ум.)], (17.4)
Показники властивостей і режимів ґрунту змінюються у часі й
залежать від сезонних циклів ґрунтоутворення, заходів впливу на
ґрунти і їх тривалості, сільськогосподарського використання. Ця
обставина викликає необхідність регулювання родючості ґрунту.
Родючість і врожай. Родючість оброблюваних ґрунтів можна
оцінити фітомасою культурних рослин. За даними Ф.М. Левіна
(1972), загальна фітомаса культурних рослин на території Російської
платформи складає від 50 до 180 ц/га сухої речовини.
Варто відмітити, що з розвитком людського суспільства,
розвитком його виробничих сил і виробничих відносин розвивалася
наука й техніка, підвищувалася технологія землеробства, що
призвело до прогресивного підвищення штучної родючості земель.
Родючість ґрунтів і продуктивність землеробства зростали
протягом історичного часу. Згідно В.А. Ковди (1974), врожаї
зернових культур, у ХV-XVII ст. складали 6-7 ц/га, у ХІХ ст. в
індустріально розвинутих країнах зросли до 16 ц/га, а в середині ХХ
ст. – 30-40 ц/га.
17.2. Види родючості
Розрізняють наступні види родючості: природну, штучну,
ефективну або економічну. Виділяють також поняття потенційної
родючості.
Природна
родючість ґрунту
визначається
складною
взаємодією властивостей і режимів, зумовлених розвитком
природного ґрунтоутворюючого процесу, який не порушений
людиною. У чистому вигляді вона притаманна цілинним ґрунтам і
характеризується продуктивністю зростаючих на ґрунті ценозів.
Землеробське освоєння ґрунтів вносить суттєві зміни в
природний розвиток ґрунтових процесів і режимів, у властивості
ґрунтів. Ці зміни зумовлені обробітком, внесенням добрив,
застосуванням різних меліорацій і ін. Якісні й кількісні зміни у
властивостях і режимах ґрунтів, які викликані дією людини,
характеризують як штучну родючість. У чистому вигляді вона
виникає при створенні субстратів для вирощування рослин у
теплицях, парниках і ін.
282

Економічна (ефективна) родючість – сукупність природної й
штучної родючості ґрунту, яка реалізується у ході його використання
у вигляді врожаю. Економічна родючість залежить не стільки від
природної родючості, скільки від умов землеробства, рівня розвитку
науки й техніки, реалізації їх досягнень. У складі економічної
родючості розрізняють ефективну частину – як сукупна можливість
природної й штучної родючості, яка реалізується в конкретному
урожаї даного року і потенційну частину – як суму згаданих складових родючості, яка залишилася для отримання майбутніх врожаїв
Потенційна родючість характеризується загальними запасами
елементів живлення рослин, формами їх сполук і складною
взаємодією усіх інших властивостей, які визначають спроможність
ґрунту у сприятливих умовах забезпечення рослин іншими земними
факторами (водою, повітрям, теплом) тривалий час мобілізувати в
необхідних для рослин кількостях елементи живлення і підтримувати
високій рівень ефективної родючості. Високий потенціал родючості
мають чорноземні ґрунти, низький – підзолисті. Прикладом ґрунтів із
високим рівнем потенційної родючості можуть слугувати також
болотні низинні торф’яні ґрунти, які мають значні запаси елементів
живлення й спроможні після осушення забезпечувати високу
ефективну родючість за рахунок часткової витрати запасного фонду.
Ефективна родючість. Рівень ефективної родючості ґрунту при
примітивних системах землеробства, як правило, відносно низький і
не відповідає рівню потенційної родючості. Це пояснюється тим, що
система агротехнічних заходів, яка застосовується в даній системі
землеробства, не тільки не задовольняє максимального використання
природної родючості ґрунту, а й досить часто, порушує природний
хід ґрунтоутворення, сприяє розвитку деяких явищ, несприятливих
для родючості. Прикладом може бути тривале розорювання земель,
яке супроводжується руйнуванням природної зернисто-грудкуватої
структури (розпиленням ґрунтів), зменшенням кількості гумусу у
орному шарі, зниженням запасів, доступних для рослин елементів
азотного й зольного живлення й т.д. В результаті подібних явищ
родючість ґрунтів знижується, а урожайність сільськогосподарських
культур систематично знижується.
Для недопущення зниження родючості ґрунту у примітивних
системах землеробства застосовують перелоги (на деякий час
припиняють сільськогосподарське використання землі з метою самовідновлення природних умов ґрунтоутворення або близьких до них).
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16.3. Відтворення родючості ґрунту
Родючість тісно пов’язана з процесами перетворення, акумуляції
й перерозподілу речовини, що є причиною кількісної й якісної зміни
факторів і умов родючості. Зміни процесів у ґрунті можуть протікати
у сприятливому напрямку для розвитку родючості й приводити до її
підвищення (накопичення елементів живлення рослин, перетворювати їх у доступні форми, покращення структури) або в несприятливому – що ведуть до зниження родючості (винесення елементів
живлення, закріплення в важкодоступних для рослин формах, руйнування структури й ін.). За окремий період часу (вегетаційний період,
рік або цикл сівозміни і т.д.) зміни родючості можуть проявлятися у
вигляді неповного, простого і розширеного відтворення.
Формування родючості ґрунту нижче початкового рівня за
певний час використання свідчить про неповне її відтворення.
Повернення родючості ґрунту її початкового стану через певний
час використання свідчить про просте відтворення. Якщо ґрунти
мають родючість вищу, ніж мали на початок використання це свідчить про розширене відтворення.
В умовах сучасного інтенсивного землеробства найважливішим завданням раціонального використання земель є забезпечення розширеного відтворення родючості ґрунту. У зв’язку з цим
важливо дотримуватися об’єктивних законів життєдіяльності рослин.
Закон незамінності й рівнозначності факторів життя рослин
визначає умови розвитку рослин. Жоден фактор, який необхідний
для розвитку й життя рослин, не можна замінити іншим –
перший закон. Наслідком закону незамінності є висновок про
фізіологічну рівнозначність факторів життя рослин. При цьому
враховуються як фактори космічні, так і земного походження.
Великого значення у практиці землеробства має закон
обмежуючих причин або факторів, що лімітують. Сутність цього
закону може бути сформульована так: розвиток рослин і рівень
урожайності будь-якої культури визначається факторами, які є
недостатніми або мають надлишок, а також іншими причинами, які
обмежують урожайність (хвороби, шкідники польових культур і ін.).
Близьким до закону обмежуючих причин є закон мінімуму,
оптимуму й максимуму, в якому зазначається, що найбільший
урожай можна отримати при середній (оптимальній) наявності
фактора, при найменшій (мінімальній) і найбільшій (максимальній)
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наявності фактора урожай недосяжний (рівний нулю).
Надзвичайно великого значення має закон сукупної дії
факторів життєдіяльності рослин. В.Р. Вільямс встановив, що
найбільша ефективність усякого фактора здійснюється тільки при
повній забезпеченості рослин усіма іншими факторами. При цьому
важливо виявити основний фактор (або групу факторів), вплив на які
стимулює максимальну ефективність інших. Наприклад, у
посушливих зонах провідний фактор – забезпечення рослин водою.
Отже, важливого значення в таких зонах необхідно надавати заходам
із накопичення й ефективного використання вологи. У зоні
зрошуваного землеробства важливого значення набувають науковообґрунтовані норми поливу, які розраховані не на максимально
можливий урожай, а на економічно доцільний.
Закон повернення речовин у ґрунти був відкритий у середині
ХІХ ст. одним з основоположників агрономії Ю. Лібіхом. Сутність
закону пов’язана з необхідністю повернення у ґрунти усіх біологічно
важливих елементів живлення, які забрано з урожаєм або втрачених
із ґрунту іншими шляхами (ерозія). Елементи родючості мають
повертатися у ґрунти з перевищенням, щоб забезпечити безперевний ріст урожаю і компенсувати можливі втрати у результаті ерозії,
вилуговування, денітрифікації. При цьому, ґрунтам необхідно
повертати елементів живлення рослин більше, ніж відчужено з
урожаєм та постійно регулювати їх властивості й режими.
Відтворення родючості ґрунту в умовах інтенсивного
землеробства здійснюється двома шляхами: речовинним і
технологічним. Перший передбачає застосування добрив,
меліорантів, пестицидів, сприятливе в агрономічному відношенні
чергування культур у сівозміні. Другий пов’язаний з підвищенням
фізичних і водно-фізичних властивостей ґрунту шляхом
застосування механічного обробітку, засобів осушувальних і
зрошувальних меліорацій і ін.
Контрольні питання
1. Що таке родючість ґрунту? 2. Охарактеризуйте основні види
родючості ґрунтів. 3. Назвіть групи властивостей ґрунту, які визначають
його родючість. 4. Покажіть на прикладах прояви родючості ґрунту як
результат складної взаємодії і взаємного впливу властивостей і режимів
ґрунту. 5. У чому полягає особливість відтворення родючості ґрунту. 6. Як
формулюються основні закони ґрунтоутворення? 7. Що ви розумієте під
оптимальними параметрами властивостей ґрунту?
285

Розділ 18
ЕРОЗІЯ Й ДЕФЛЯЦІЯ ҐРУНТУ. ПРОТИЕРОЗІЙНІ ЗАХОДИ
Ерозія (від лат. erosia - роз'їдання) – сукупність взаємно
пов’язаних процесів відриву, перенесення й відкладання ґрунту
(іноді материнської породи й підґрунтя) поверхневим стоком
тимчасових водних потоків і вітром.
Дефляція (від лат. deflo видування) процес руйнування гірських
порід вітром (стирання й шліфування піщинками, які з великою
швидкістю ударяються об породу) та розвіювання (перенесення)
пухких продуктів вивітрювання.
18.1. Види ерозії і їх характеристика
Необхідною умовою виникнення водної ерозії ґрунту є стік
поверхневих вод. Розрізняють три основних види поверхневого
стоку: дощовий, талий і стік поливної води. Цим видам стоку
відповідають три види ерозії ґрунту: 1) дощова ерозія (зливова – при
сильних дощах); 2) ерозія від сніготанення; 3) іригаційна ерозія. Ці
види ерозії розрізняються не тільки за джерелом стоку, а й за
механізмом процесу, а також за величиною спричиненого збитку.
Ерозія при сніготаненні відрізняється меншим вираженням, але
більшою тривалістю, ніж дощова ерозія. Так, тривалість сніготаненьня в умовах України може складати від 1 неділі до 1 місяця, а
тривалість змивання ґрунту талими водами рідко перевищує неділю.
Втрати ґрунту від цього виду ерозії складають декілька т/га.
Тривалість процесу ерозії ґрунту при дощах значно менша,
ніж при сніготаненні, й вимірюється хвилинами й годинами, а
кількість змитого ґрунту – більша. Втрати ґрунту можуть досягати
десятків т/га. Втрати ґрунту від дощів залежать не тільки від
параметрів водного потоку, але й від параметрів дощових крапель.
Чим більша маса й швидкість дощової краплі, тим більша її енергія й
тим більші руйнування ґрунту вона спричиняє.
Ерозія краплинна – руйнування ґрунтових агрегатів
дощовими краплями, перенесення дощовими водами продуктів
руйнування й заповнення ними тріщин і пор у ґрунті, що знижує
інфільтрацію, стимулює інші види ерозії ґрунтів.
Іригаційну ерозію, тобто ерозію ґрунту при зрошенні в
залежності від способу поливу поділяють на: ерозію при поливі
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напуском борознами, смугами, в чеках, при дощуванні.
Полив борознами застосовують при вирощуванні просапних
культур. Ширина міжрядь для цих культур складає 0,6-0,9 м, а ширина водного потоку в поливній борозні – до 0,2 м. Втрати ґрунту за
один полив можуть досягати 100 т/га. Кількість води й ерозія ґрунту
в поливній борозні значно більша ніж при дощах і сніготаненні.
Полив смугами застосовують для культур суцільної сівби (трав,
зернових). Ширина смуг вимірюється метрами. Ширина водного
потоку рівна ширині смуг. Тому, швидкість таких потоків невелика й
іригаційна ерозія виражена слабше, ніж при поливі борознами.
Ерозія в чеках (посіви рису) виражена ще слабше, тому що
похили чеків дуже малі й швидкість потоку води невелика.
При дощуванні – поверхневий стік і ерозія виникають у тому
випадку, коли інтенсивність дощування починає перевищувати
інтенсивність всмоктування води ґрунтом.
За морфологічними ознаками розрізняють поверхневу й
лінійну ерозію ґрунту.
Площинна ерозія – порівняно рівномірне винесення ґрунтових
часток малими потоками талих і дощових вод. Змивання ґрунту може починатися на схилах крутизною 1-2°.
Лінійна ерозія (ярів) – тип ерозії схилу, при якій під дією
концентрованих потоків води утворюється розмиви, глибокі яри, які
можуть бути згладженими і не згладженими. Морфологія яру: 1)
вершина; 2) дно яру; 3) ухил яру; 4) гирло. Стадії розвитку яру: 1)
стадія промоїни, ширина 0,5-1 м; 2) стадія врізання; 3) стадія
виробітку профілю; 4) стадія затухання яру.
Вітрова ерозія починає діяти, коли швидкість руху повітря
(вітру) над поверхнею ґрунту перевищує (3-6 м/с на висоті 15 см над
поверхнею землі), якщо у поверхневому шарі є розпилені часточки з
діаметром до 1 мм, а на поверхні відсутня рослинність або рослинні
рештки. Часточки ґрунту діаметром до 1 мм, що легко здуваються з
поверхні або видуваються з поверхневого шару, називають ерозійно
небезпечними. Часточки ґрунту діаметром понад 1 мм називають
ґрунтозахисними. Стійким проти вітрової ерозії є ґрунт у поверхневому шарі якого ґрунтозахисних часток понад 50 % маси.
За таких умов вітрова ерозія наступає при швидкості вітру 11-13 м/с.
Тому найбільшої шкоди вітрова ерозія завдає легким ґрунтам із
високим умістом ерозійних небезпечних часточок діаметром до 1 мм.
Вона може розвиватись на розпилених чорноземних і каштанових
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ґрунтах, за інтенсивного їх обробітку. За інтенсивністю, тривалістю й
формою дії на ґрунт вітрову ерозію розрізняють як місцеву
(повсякденну), зимове видування та пилові бурі.
Місцева вітрова ерозія є малопомітною, виникає за швидкості
вітру 5 м/с, але досить шкідлива, діє систематично, на вітроударних
схилах із непокритою рослинністю поверхнею, розміщених навпроти
панівних напрямків вітрів. Оголяється неглибоко зароблене насіння,
пошкоджуються сходи. В результаті здування часток, а іноді орного
шару ґрунт збіднюється гумусом, елементами живлення рослин;
знижується родючість, оголюється коріння рослин, останні гинуть.
Зимове видування та здування часточок ґрунту разом зі снігом є
різновидом місцевої ерозії. Спричинюють сильні зимові вітри над
слабо вкритою снігом поверхнею ґрунту на зораних під зиму й засіяних озимими культурами полях. Посіви можуть пошкоджуватись.
Пилові бурі — найбільш активна і шкідлива форма вітрової ерозії.
Виникають у степовій, частково лісостеповій зонах за швидкості вітру
12—15 м/с. Пилові бурі поширюються на значну територію, знищують
посіви на сотнях тисяч гектарів, зносять ґрунт, переносять на великі
відстані, засипаючи лісосмуги, шляхи, населені пункти.
Ерозію при якій процеси ґрунтоутворення за інтенсивністю не
поступаються змиву або видуванню ґрунту називають нормальною
ерозією. Допустимі середньорічні втрати ґрунту при нормальній
ерозії становлять т/га для: дерново-підзолистих – 1;світло-сірих і
сірих опідзолених — 2; темно-сірих — 3; чорноземів вилугуваних —
5; чорноземів звичайних — 4; чорноземів південних і темнокаштанових ґрунтів — 3 т/га.
Антропогенна ерозія - руйнування ґрунту й підґрунтя
поверхневими водами й вітром у зв’язку з невірним веденням
господарства (дуже великі поля, невірний їх обробіток, відсутні
захисні лісові смуги й куліси, оголені землі при будівництві,
видобуток корисних копалин, перевипасання тварин).
Прискорена ерозія – інтенсивність втрати ґрунту, що вища за
інтенсивність ґрунтоутворення – основна вада землеробства на
території Землі, яка виводить із ладу величезні площі родючих
земель. При цьому варто зауважити, що на формування верхнього
орного шару ґрунту, який містить гумус, природа затрачує не менше
2-7 тис. років. При прискореній ерозії руйнування цього шару
відбувається за 10-30 років, а нерідко він змивається всього лише за
одну зливу або здувається однією пиловою бурею.
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Найбільше руйнування ґрунту талими водами у північних районах Лісостепу і на Поліссі. На території Лісостепу і в Степу переважає водна ерозія від зливових стоків. Тут протягом року буває від
одного до чотирьох зливових дощів, які зумовлюють найінтенсивніші ерозійні процеси на територіях Донецького кряжу, Придніпровської та Подільської височин і гірських районах Криму та Карпат.
18.2. Фактори ерозії ґрунтів, їх природа й закономірності
Кліматичні фактори. Безпосередній вплив на розмах
ерозійних процесів має сумарна кількість опадів, їхній вигляд,
тривалість, інтенсивність, а також час випадання.
Опосередковано на розвиток ерозійних процесів впливають
температура, вологість повітря, а також швидкість і тривалість вітру.
Ерозія ґрунту під час дощу відбувається при спільному впливі
потоку води і падаючих крапель. Краплі дощу руйнують структуру
ґрунту, створюють у потоці додаткову турбулентність, що підвищує
його розмивання й транспортуючу здатність, а також навантажує
потік відірваними частками ґрунту. Краплі дощу несуть величезну
енергію, однак велика частина її (близько 2/3) витрачається на
ущільнення ґрунту і менша — на відрив і переміщення часток
ґрунту. Удари крапель дощу змушують підніматися в повітря
десятки тонн ґрунту на одному гектарі, але тільки частина його
виноситься потоками води. Саме по собі розбризкування ґрунту
також може привести до деякого переважного переміщення часток з
верхньої частини схилу на нижню. Це зв'язано з тим, що траєкторія
руху часток при сплесках униз схилу довша, ніж нагору.
Масштаби ерозії при сніготаненні визначають параметрами
стоку талих вод, що обумовлені кліматичними особливостями
конкретної місцевості, водопроникністю мерзлого ґрунту й її
протиерозійною стійкістю.
Топографічні фактори. Рельєф суші визначає особливості
стоку талих і дощових вод і зв'язаних з цим процесів ерозії і
закономірності залягання не змитих, змитих і намитих ґрунтів, але й
сам часто формується під дією ерозії ґрунтів і гірських порід.
Елементами водозбору є вододіли, схили, гідрографічна мережа.
Переважну частину території водозбору займають схилові
землі. Схили розрізняються за формою, довжиною, крутістю й
експозицією. Схили мають форму подовжнього і поперечного
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профілю. За формою подовжнього профілю виділяють прямі, опуклі
й увігнуті схили. Іноді зустрічаються схили складної форми —
опукло-вгнуті, увігнуті-опуклі і східчасті. За формою поперечного
профілю також розрізняють схили прямі, опуклі й увігнуті. При
опуклій формі поперечного профілю схилу стік відбувається
розбіжними напрямками, а схил (водозбір) називають розсіюючим.
При увігнутій формі поперечного профілю схилу стік відбувається
напрямками, що сходяться, а схил (водозбір) називають збирачем.
Найбільше руйнування ґрунтів спостерігається на опуклих
ділянках схилу. Це обумовлено тим, що зі збільшенням відстані від
вододілу одночасно збільшуються і крутість схилу, і витрата потоку,
а це приводить до збільшення його швидкості й руйнівної сили. У
результаті цього не змиті ґрунти вододілу на опуклому схилі
змінюються слабозмитими, потім середньозмитими і сильнозмитими.
Увігнуті схили за інших рівних умов піддаються ерозії в меншому
ступені, ніж опуклі. Це обумовлено тим, що зі збільшенням відстані
від вододілу збільшення витрати потоку супроводжується зменшенням ухилу. У нижній частині увігнутих схилів, де швидкість потоків
падає нижче незамулюючої, часто спостерігаються намиті ґрунти.
На східчастих схилах спостерігається інша закономірність:
змиті ґрунти займають їхні круті відрізки, а не змиті й намиті —
більш положисті.
Форма водозбору впливає на величину ерозії через
концентрацію стоку схилом, тому водозбори, що збирають воду
найбільш небезпечні в ерозійному відношенні, а ті що розсіюють —
найменш небезпечні, нейтральні займають проміжне положення.
Ґрунтові й літологічні фактори. Властивості ґрунтів і
материнських
порід
визначають
особливості
формування
поверхневого стоку й, ерозійну здатність потоку, а вона, у свою
чергу, — інтенсивність ерозійних процесів і ступінь поширення
змитих і намитих ґрунтів. В умовах сформованого поверхневого
стоку, ступінь прояву ерозії залежить від здатності ґрунту
протистояти змиву, тобто від безлічі властивостей ґрунту, що
визначають його протиерозійну стійкість. Поверхневий стік під час
дощу виникає, коли його інтенсивність починає перевищувати
інтенсивність усмоктування води ґрунтом, що з часом убуває.
Біогенні фактори. Дрібні корені рослини скріплюють ґрунтові
агрегати, додають їм водостійкості, створюють міцні еластичні зв'яз-
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ки. Рослинність має й непрямий вплив на протиерозійну стійкість
ґрунтів, змінюючи гідрологічний і біологічний режими ґрунту.
Вирощування таких рослин, як люцерна і райграс, сприяє
підвищенню показника протиерозійної стійкості, розмивної
швидкості потоку, у 1,4-2,0 рази. Ефективність рослин у першу чергу
залежить від мичкуватості кореневих систем.
Листки і стебла рослин, особливо деревних, затримують частину опадів. Крони дерев у хвойних лісах затримують до 53% опадів,
що випадають за рік. У літні місяці крони можуть затримати до 20-30
% дощових опадів. Кілька міліметрів опадів затримують лісова
підстилка і мох. Лучна рослинність може затримати до 1,2 мм опадів.
Добре розвинутий рослинний покрив охороняє ґрунт від ударів
дощових крапель, збільшує водопроникність ґрунту, створює високу
шорсткість поверхні, що знижує швидкість стоку схилом. Коефіцієнт
шорсткості збільшується в залежності від характеру трав'яного
покриву в 2-3 і навіть 4,5 рази. Помітне збільшення швидкості руху
води починається при зниженні проектного покриття до 50%. У
результаті ефективного підвищення протиерозійної стійкості ґрунтів
і зниження швидкості потоків води на схилах змив ґрунту під
впливом рослинності різко зменшується.
Найкраще захищають ґрунт від ерозії багаторічні трави.
Вони вкривають поверхню майже повністю впродовж року, найбільше збагачують ґрунт органічною речовиною і кальцієм, що сприяє
оструктуренню ґрунту, поліпшенню водно-фізичних властивостей і,
підвищенню протиерозійної стійкості. Посіви озимих добре захищають ґрунт восени, навесні та у першій половині літа за оптимальних
термінів сівби й нормального формування травостою. Якщо з осені
озимі слабо розвинені, то їх протиерозійна роль незначна. Ярі колосові як культури суцільної сівби також мають відчутне захисне значення, однак протягом 2-3 місяців у весняно-літній період. Просапні
культури, не забезпечують достатнього захисту ґрунту від ерозії.
Антропогенні фактори. Останніми десятиріччями ерозія
набула загрозливих розмірів у землеробстві України через високий
ступінь розораності земель, посилену їх експлуатацію без
протиерозійного захисту, спрямованого на відновлення і підтримання природної або потенційної родючості ґрунтів. Через екологічно
необґрунтоване використання земельних угідь, переведенням їх у
суцільні орні землі сильно посилюються ерозійні процеси, яких на
цих площах у природному стані раніше не спостерігалось.
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18.3. Принципи формування протиерозійного захисту
Протиерозійна організація території – сукупність науково
обґрунтованих і перевірених практикою організаційних, агротехнічних, фітомеліоративних, гідротехнічних та інших заходів,
які проводять на території з метою екологічно-виправданого
використання земель та попередження ґрунтової ерозії.
Протиерозійна організація території передбачає: 1) виділення
земельних фондів; 2) розробку та впровадження технічної меліорації
для попередження водної ерозії; 3) проект і створення ефективної
системи фітомеліоративних насаджень.
Агротехнічні протиерозійні заходи охоплюють елементи
системи землеробства, у першу чергу порядок використання землі в
сівозміні і систему механічного обробітку. За допомогою цієї групи
заходів вирішують задачі захисту ґрунтів від ударної дії дощових
крапель, збільшення протиерозійної стійкості і вбираючої здатності
ґрунтів, скорочення обсягу й інтенсивності стоку, зниження
швидкості стоку води в тимчасових руслах на поверхні ґрунту,
запобігання концентрації стоку на ріллі, створення умов для
безпечного скидання надлишку талої або дощової води.
Основу меліорації складають протиерозійні заходи, що
виконують у межах яружно-балкової системи (ЯБС) комплексно в
тісному ув'язуванні з протиерозійними заходами, проведеними на
водозбірному басейні. Меліоративний комплекс включає лісо насадження, гідротехнічні споруди й фітомеліорацію із забезпеченням
умов для одержання максимального протиерозійного, господарського і рекреаційного ефекту. Після меліорації яружно-балкові землі
використовують під лісами промислового призначення, садами й
виноградниками, кормовими угіддями для домашніх і диких тварин,
під плантаціями для обробітку технічних і лікарських культур, під
ставками й водоймами, а також як рекреаційні зони.
Ступінь ураженості земель ярами визначають у залежності
від показників розчленування, яружності, щільності ярів і
напруженості яроутворення (табл. 18.1)
Для розміщення прибалкових лісосмуг, розпилювачів стоку,
водовідвідних і водозатримувальних валів до складу гідрографічного
фонду включають у необхідних випадках меліоративну смугу
шириною 12,5—21 м. В умовах України, меліоративна смуга такого
розміру займає в середньому 3,3% від площі водозбору (від 2,4 до
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4% у залежності від ступеню ураженості ярами).
Таблиця 18.1. Групування балок і їх, систем за ступенем
ураження ярами
Ступінь
ураження
балок ярами
Дуже слабка
Слабка
Середня
Сильна
Дуже сильна

Розчленованіст
ь(Р), км/км2
<0,15
0,15-0,6
0,6-2,2
2,2-9,0
>9,0

Показники
Яружність
Щільність ярів
(О), га/км2
(П), шт/км2
<0,2
<1
0,2-0,9
1-4
0,9-3,5
4-17
3,5-14,0
17-67
>14,0
>67

Яроутворення,
км/км
<0,005
0,005-0,15
0,15-0,55
0,55-1,25
>1,25

Меліоративно-господарські заходи на яружно-балкових
системах включають наступні роботи: 1) зарівнювання вимоїн на
прибалкових і прибалкових ділянках схилів із дрібно горбистими
зсувами й іншими нерівностями і дрібними ярами глибиною до 1,5—
2 м і їхнє залуження; 2) вирівнювання ярів із побудовою
гідротехнічних споруд, що запобігають нові розмиви (лотків,
швидко-токів, шахтних водоскидів, перепадів і ін.); 3) пристроїв
розпилювачів стоку й протиерозійних гідротехнічних споруд (водозатримувальних і водовідвідних валів, канав, дамб-перемичок,
донних загат і напівзагат і ін.); 4) відсипання укосів на схилах ярів із
кутом рівноваги, що не сформувався, й підготовку їх до залісення
(прилягаючих ділянок — до залуження); 5) створення прибалкових
(прияружних) лісосмуг і насаджень на відсипаних укосах ярів; 6)
вирощування берегових і донних насаджень на гідрографічній
мережі, залуження положистих берегів і донних ділянок балок; 7)
будівництво водойм, дорожньої мережі й організацію рекреаційних
зон. Послідовність виконання робіт на ЯБС приблизно відповідає
порядку даного переліку.
Протиерозійну меліорацію починають навесні із зарівнювання
вимоїн і дрібних ярів (глибиною до 2—3 м), відведених під
лісосмуги, а також берегів балок крутістю до 12°. Далі вирівнюють
схили ярів глибиною до 5 м, споруджують водовідвідні й
водозатримувальні вали, дамби-перемички й інші гідротехнічні
споруди. У той же час, на початку літа, до зливових дощів проводять
лучно-меліоративні роботи на берегах і широких донних ділянках
балок. Лісомеліоративні роботи проводять у літньо-осінній період.
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18.4. Протиерозійні меліорації
Тераси (франц. terrasses, від лат. terra - земля) у геоморфології –
форми рельєфу, що являють собою горизонтальні або злегка
похилі площини з майже рівними поверхневими, обмежованими
уступами. Терасування – штучне перетворення поверхні схилів на
горизонтально вирівняні або похилі східцеподібні протиерозійні
майданчики для припинення змиву ґрунту й використання схилів
під сільськогосподарські й лісові культури. Терасування буває
наоране, плантажне й виїмково-насипне.
Розрізняють тераси гребеневі, або вали-тераси, або вали із
широкою основою, а також східчасті й траншейні.
Гребеневі тераси бувають із горизонтальним і похилим валом.
Тераси з горизонтальним валом улаштовують паралельно горизонталям схилів із мінімальним числом зломів у плані і прив'язують до
границь полів і виробничих ділянок. Їх застосовують у районах
недостатнього й помірного зволоження на водопроникних ґрунтах.
Гребеневі тераси створюють на оброблюваних схилах, зайнятих
ґрунтозахисними сівозмінами, пасовищами й косовицями, при
ухилах 0,02-0,12 (1-6 º) і незначної кількості балок на схилах. Вали
терас роблять трикутного профілю висотою h = 0,4-0,6 м при глибині
прудка hо = 0,2-0,4 м із дуже положистими (m = 4-8) укосами для
проходження ґрунтообробних агрегатів. З метою затримки води кінці
валів повертають нагору схилу під кутом 110-130 º. Будівельна
висота валів повинна бути на 10-15 см вищою проектної з обліком
осідання ґрунту. Відстань між валами l, м, обґрунтовують гідрологічними розрахунками з умови затримування в прудке перед нижнім
валом об'єму весняного або зливового стоку з площі між валами.
Перевищення гребенів валів Δh = 0,8-1,5 м. Досвід проектування
гребеневих терас показує, що відстань між валами на суглинкових
ґрунтах складає 18-38 м, а на супіщаних — 22-50 м. Зі збільшенням
ухилу схилу ця відстань зменшується.
Гребеневі похилі тераси застосовують у районах надлишкового
зволоження при слабкій водопроникності ґрунтів. Вали терас трасують під гострим кутом до горизонталей, щоб вони мали подовжній
ухил близько 0,001 і тим самим забезпечувався повільний відтік води
з тераси уздовж вала й не відбувалося перезволоження ґрунтів.
Для поліпшення умов роботи сільськогосподарських машин
горизонтальні і похилі гребеневі тераси проектують рівнобіжними, а
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на порівняно рівних схилах — прямолінійними. При цьому на окремих ділянках глибина прудка на довжині тераси може збільшуватися,
і щоб у зниженнях не утворювалися застійні зони, влаштовують
трубчастий дренаж із пропуском води під валом униз схилом.
Вали влаштовують плугами загального призначення в агрегаті з
тракторами класу 30 кН. Оранку проводять у звалення. В даний час
широко застосовують наорювальний спосіб, при якому вал
наорюють шляхом переміщення ґрунту вниз схилом.
Східчасті тераси створюють на гірських схилах крутістю 1040°. Їх нарізують на горизонталях шляхом зрізання ґрунту у верхній
частині полотнини тераси й відсипання в нижній. Полотнина з однієї
сторони складається з материкового ґрунту, а з іншого боку — із
насипного. Східчасті тераси – із горизонтальним похилим убік схилу
місцевості, і зі зворотним нахилом полотнини. Тераси зі зворотним
ухилом полотнини нарізують на горизонталі на добре водо проникних ґрунтах, із нахилом полотнини схилу — на ґрунтах із поганою
водопроникністю. Ширина полотнини східчастих терас 3-6,5 м.
Східчасті тераси роблять спеціальними машинами-терасерами
Т-4, Т-4М, ТР-2А, ТС-2,5 або універсальними бульдозерами. Об'єм
земляних робіт залежить від крутості схилу й ширини полотнини
тераси. Так, при збільшенні крутості з 15 до 35° об'єм робіт на 100 м
тераси при ширині полотнини 3,7 м зростає з 86 до 181 м3, а при
збільшенні ширини з 2 до 4 м - у 4 рази.
Тераси будують за проектом, що складають, використовуючи
план у масштабі 1:5000 із горизонталями через 0,5 м.
Тераси-канави (траншейні) улаштовують в основному для
залісення сильно змитих схилів крутістю більше 30°. Вони складаються з траншей, виритих уздовж горизонталей і земляних валів із
вийнятого ґрунту. В даний час тераси-канави застосовують рідко через складність їхнього устрою й механізації наступних робіт на них.
Терасування схилів у районах недостатнього зволоження сприяє
одержанню стійких врожаїв. Збільшення врожаю зернових на 0,250,99 т/га і більше, ніж на ділянках без терас. Витрати на будівництво
окупаються за 2-3 роки.
Гідротехнічні споруди для боротьби з лінійною ерозією. Щоб
попередити утворення й ріст вимоїн і ярів, будують гідротехнічні
споруди, що умовно можна розділити на найпростіші, виконані з
місцевих ґрунтів (розпилювачі стоку, водовідвідні вали-канали,
нагорні канали, водозатримні вали), й складні (швидкоходи,
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перепади, консольні скидання).
Розпилювачі стоку — найпростіші земляні споруди, що
створюють у місцях небезпечної концентрації водного потоку для
його розосередження. Їх роблять на прибалкових схилах, рознімних
борознах, в узліссі лісу, на межах, коліях доріг. Розпилювач стоку
являє собою прямолінійну канаву глибиною 0,4-0,6 м із земляним
валиком висотою 0,3-0,5 м і довжиною 10-40 м, розташований під
кутом приблизно 45° до потоку. Подовжній ухил канави на орних
землях приймають 0,005-0,01. Розпилювачі розташовують на довжині балки через 50-100 м. Їх виконують плантажними однокорпусними
плугами в агрегаті з тракторами ДТ-75, С-80 і ін. На задернованих
балках розпилювачі зберігаються 5-7 років, а на орних землях їх
щорічно відновлюють до початку польових робіт. Гідрологічних і
гідравлічних розрахунків розпилювачів стоку не роблять.
Водовідвідні вали-канави перехоплюють стік і направляють
його до водоскидних (або водозатримних) споруд або на добре
задерновані схили. Їх трасують з подовжніми ухилами 0,003-0,005,
що перешкоджає розмиву й замуленню. Якщо такий ухил
забезпечити не можна, на канавах улаштовують перепади або
кріплять дно й укоси. У поперечному перерізі вали-канави роблять
трикутного або трапецієподібного профілю з коефіцієнтами
закладення сухих укосів 1-1,5 мокрих — 2-5. Гребінь вала має бути
на 0,2-0,5 м вище розрахункового рівня води в канаві.
Досвід показав, що укоси валів-канав на орних землях доцільно
робити положистими (1:5—1:8), прохідними для ґрунтообробних
агрегатів. Поперечний переріз валів-канав визначають гідравлічним
шляхом у залежності від розрахункової витрати води, користаючись
формулами рівномірного режиму. Розрахунки ведуть на окремих
ділянках довжиною 200-300 м. За розрахунковий приймають зливову
або весняну витрату 5-10 % імовірності перевищення.
Водозатримні вали влаштовують для припинення росту ярів. Їх
розміщають уздовж горизонталей вище зростаючої вершини яру (на
малоцінних міжяружних непридатних землях) або трохи нижче їх. З
метою економії земель вали рекомендується розміщати на
міжяружних малоцінних у господарському відношенні землях. Їх
створюють після проведення на водозбірному схилі необхідних
протиерозійних агротехнічних заходів. У цьому випадку розміри
валів будуть менше. Вали роблять, якщо площі водозборів не
перевищують 15-20 га, а ухил прибалкових схилів не більше 2°. При
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більшій крутості (до 6°) водозбірна площа не повинна перевищувати
5 га, тому що в цьому випадку затримуваний валом об'єм води менше
об'єму вала і його будівництво економічно недоцільне.
У поперечному перерізі водозатримні вали роблять трикутного,
але частіше трапецієподібного профілю шириною зверху до 2,5 м,
висотою 0,8-3 м й коефіцієнтом закладення укосів 1,5-2,5. Для
утримання води в прудке перед валом кінці вала загинають нагору по
схилі і влаштовують глухі або водозливні шпори, через останні
скидаються надлишки води. У плані вали проектують
прямолінійними довжиною до 400-500 м із мінімальним числом
зломів. Довжину вала розраховують з обліком його поперечного
перерізу рельєфу місцевості й об'єму затримуючого весняного або
зливового стоку 5-10% імовірності перевищення, а при наявності
надійних водообходів — до 75%. Щоб зменшити наслідки аварії у
випадку прориву вала, через кожні 60-100 м улаштовують земляні
перемички, що розділяють прудок на секції.
Гребінь вала, шпор і перемичок на всій довжині роблять на
однаковій висоті з перевищенням над розрахунковим рівнем води в
прудку на 0,2-0,5 м. Якщо гідрологічним розрахунком об'єм води не
вміщується в прудку перед валом, можна влаштовувати двох- і рідше
триярусні вали, кожний з який затримує частину об'єму стоку.
Проект водозатримних валів складають на основі топографічного
плану водозбірної площі (М 1:10000) й плану прибалкових ділянок,
на яких знаходяться вали (М 1: 1000 або 1:2000 із горизонталями
через 0,5 м).
Технологія будівництва валів наступна. На ділянках розміщення
валів проводять оранку на глибину 25-30 см, після чого бульдозером
знімають на 25 см рослинний шар під основу вала, шпори й виїмку.
Шар зрушують у тимчасовий відвал за межі будівництва, а потім
бульдозером ґрунт із виїмки переміщають у тіло вала. Вал, шпори й
перемички пошарово через кожні 20 см ущільнюють ковзанками, при
необхідності для кращого ущільнення ґрунт зволожують. Потім
гребінь і укоси покривають рослинним шаром із тимчасового відвала, проводять ретельне планування й висівають багаторічні трави.
Для припинення процесів утворення ярів, розмивання та
обвалів і зсувів на берегах річок, водойм, штучних каналів,
гідроспоруд треба застосовувати різні протиерозійні заходи.
Розміщення лісових протиерозійних насаджень обумовлено
рельєфом і ерозійними утвореннями. Водорегулювальні, або
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стоково-поглинальні лісосмуги перехоплюють схилові води зверху,
переводять поверхневий стік у підземний і захищають нижче
лежачий більш крутий схил від змиву. На орних землях такі смуги
одночасно є й полезахисними.
Водорегулювальні лісосмуги шириною до 15 м проектують,
головним чином, на схилах опуклої або прямої форми. Розміщають
їхній строго поперек схилу на переході положистого схилу в більш
крутий. Необхідно, щоб стікаючі розсіяні струмки води входили в
лісосмугу під прямим кутом, інакше при наявності наорювання
скупчення води неминуче, що може спричинити утворення вимоїн.
Для посилення водовбирної ролі смуг проводять боронування
міжрядь і обвалування нижнього краю лісосмуги шляхом двохкратного проходу плантажного плуга з відвалом шару убік смуги (висота
валика при цьому складає 0,5—0,6 м). У місцях перетинання
лісосмуг із балками влаштовують затримуючі воду валики.
Відстань між водорегулювальними смугами на схилах крутістю
до 4° не повинна перевищувати: на сірих лісових ґрунтах і опідзолених чорноземах — 350 м, на вилужених, типових, звичайних і
південних чорноземах — 400, на темно-каштанових ґрунтах — 300
м.
Прибалкові й приярові лісосмуги шириною 12,5—21 м мають у
своєму розпорядженні прямолінійні відрізки (для зручності обробки
ґрунту) уздовж брівок балки або яру. Конструкція таких смуг –
щільна, тип посадки — деревно-чагарниковий. Для прибалкових
лісосмуг у степовій і лісостеповій зонах перевагу віддають дубу, а в
лісовий — сосні звичайній і модрині сибірській. Недоцільно
висаджувати породи дерев, що погано ростуть на змитих ґрунтах:
ясени зелений і звичайний, клени гостролистий і польовий.
Відстань між рядами 2,5-3,0 м, в ряду — 0,5 м. Можна
створювати вербогрупи близько 20 рослин на площадку (400-500 шт.
на 1 га). У прибалкових смугах варто саджати кореневі нащадкові
чагарники і невеликі деревця — вишню звичайну й степову, терен,
обліпиху, акацію білу.
Контрольні питання
1. Які Ви знаєте види й форми ерозії. 2. Яка відмінність між ерозією й
дефляцією? 3. Яка природа ерозійних процесів? 4. Назвіть основні
принципи формування протиерозійного захисту. 5. Які споруди
влаштовують для попередження площинної й лінійної водної ерозії ґрунту?
Які області їхнього застосування, основні конструктивні особливості?
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Частина 3
ГЕНЕЗИС, КЛАСИФІКАЦІЯ, ГЕОГРАФІЯ ПОШИРЕННЯ Й
ВИКОРИСТАННЯ ҐРУНТІВ
Розділ 19
ПРИНЦИПИ СТВОРЕННЯ Й ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ
ҐРУНТОВИХ КЛАСИФІКАЦІЙ
19.1. Мета й принципи створення класифікацій ґрунтів
Мета класифікації:
1) організація суми знань, що сприяє економії мислення;
2) виявлення й розуміння взаємозв'язків між об'єктами;
3) запам'ятати властивості класифікованих об'єктів;
4) виявлення
нових
взаємозв'язків
в
об'єктах,
що
класифікуються;
5) об'єднання досліджуваних об'єктів у групи або інші категорії
(класи) у практичних цілях, що полягають у: а) прогнозуванні їхньої
реакції на зміну умов; б) виявленні найкращих способів використання; в) виборі об'єктів досліджень і можливостей екстраполяції
отриманих результатів досліджень і спостережень.
У ґрунтознавстві класифікація ґрунтів необхідна для того,
щоб діагностувати й іменувати ґрунти, що відрізняються між собою,
виділяти ареали їх розповсюдження на картах, установлювати
подібність і відмінності між ними за властивостями й походженням,
проводити агровиробниче й інше групування для раціонального
практичного використання.
Діагностика ґрунтів – сукупність ознак за якими можуть бути
виділені й віднесені ґрунти до того або іншого класифікаційного
підрозділу. Для діагностики ґрунтів, використовують ознаки, які
легко встановлюються при польових дослідженнях, морфологічному
вивченні ґрунтового профілю й найпростішими аналізами.
Номенклатура ґрунтів – назва ґрунтів у відповідності з їх,
властивостями й класифікаційним положенням. В.В. Докучаєв і
М.М. Сибірцев створили генетичну номенклатуру ґрунтів, в основу
якої було покладено російські народні назви, які витікали із
характерних особливостей верхніх ґрунтових горизонтів, часто від їх
кольору, або враховували екологічні умови, в яких відбувався
розвиток ґрунтів.
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Принципи, покладені в основу класифікації ґрунтів, є загальними для будь-якої класифікації, хоча є декілька чисто ґрунтових.
Принцип генетичної лінії. Теорії генезису ґрунтів є основою
визначення важливості тієї або іншої властивості ґрунту при використанні її як критерії добору. Цей принцип, аналогічний еволюційному принципові в систематизації тваринного й рослинного світів.
Принцип нагромадження критеріїв добору. У множинній
системі класифікації критерії добору накопичуються при переході
від вищих рівнів генералізації до нижчих. У результаті класи нижчих
рівнів виявляються визначеними не тільки за допомогою критеріїв
добору власного рівня, але й попередніх, більш високих рівнів. Тому
у визначенні класів бере участь багато критеріїв добору, що й
забезпечують їх досить чітке й повне визначення.
Принцип повноти таксономічних категорій. Усі індивідууми
повинні бути класифікованими на рівні кожної категорії відповідно
до обраного для кожного рівня критеріями добору. У деяких
колишніх класифікаціях цей принцип грубо порушувався шляхом
виведення деяких ґрунтів з одного або декількох рівнів. Можна
сформулювати той же принцип інакше: будь-який критерій добору
повинний класифікувати всі об'єкти розглянутої спільності. При
цьому, в міру накопичення нового фактичного матеріалу, досліджень
нових територій і все більш детального вивчення ґрунтового покриву
постійно збільшується число типів ґрунтів і ускладнюється сама
система таксономічних одиниць за рахунок розділення типів на
підтипи, роди, види й різновиди ґрунтів.
Таксономія (від грецького τάξις – розміщення, порядок і νόμος –
закон) - наука про принципи та способи класифікації й
номенклатури складно організованих ієрархічних систем
дійсності: органічного світу, об’єктів географії, геології й ін.
Таксономічною одиницею називається тип таксона, що
складає один таксономічний рівень. В 1886 р. В.В. Докучаєвим
була створена класифікаційна система, основною таксономічною одиницею якої були типи ґрунтів (підзолисті, сірі, лісові,
чорноземні, каштанові ін.). Виділені Докучаєвим типи ґрунтів як
таксономічні одиниці залишались у всіх наступних класифікаційних
схемах, що створювались російськими вченими.
Межа принципів незалежності. Властивість, використовується
як критерій добору у певній категорії, не повинен визначати
подібних підрозділів індивідуумів на більш низькому рівні. Кожен
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критерій обмежується у своєму використанні граничною категорією,
вище якої він не повинен застосовуватися, щоб не вносити
порушення в категорії нижчих рівнів.
Послідовність класифікацій. З ростом обсягу знань, самі
класифікації змінюються, і в цьому розумінні розвиток класифікацій
є звичайним у науці процесом. Тому правильно буде вважати сучасні
знання й класифікації непостійними, а такими, що часто змінюються,
особливо при швидкому розвитку молодої науки – ґрунтознавства.
19.2. Історія розвитку ґрунтових класифікацій
Ранній технічний період. Ранній технічний період у
класифікації ґрунтів зародився й особливо пишно розцвів у середині
й кінці XIX сторіччя в Західній Європі. Наприклад, Теєром (Тhаег,
1853) була опублікована класифікація, що враховує гранулометричний склад ґрунтів на найвищому рівні, а сільськогосподарське
використання й продуктивність ґрунтів — на нижчому. Ним виділені
ґрунти: глина, суглинок, легкий суглинок, супісок, пісок і гумус.
Фаллу (Fallon, 1862) запропонував ґрунтову класифікацію, що
ґрунтується, головним чином, на геологічному походженні й
літології утворень, нині названих материнськими породами.
Клас I — Залишкові ґрунти:
Клас II — Алювіальні ґрунти
на вапняних породах
гравійні
на польово-шпатових породах
мергельні
на глинистих породах
суглинкові
на кварцових породах
торф'яні
Дещо пізніше, в 1871 р. В. Кноп запропонував класифікацію,
засновану на врахуванні хімічного складу ґрунтів. При цьому
виділялись ґрунти силікатні, карбонатні, сульфатні й т.д.
Рихтгофен (Richthofen, 1886) розробив ґрунтову класифікацію на
вираженій геологічній основі з номенклатурою, близькою до системи
Фаллу:
А. Залишкові типи ґрунтів:
1) зруйнована порода, 2) сильно вивітрена порода, 3) елювіальні
ґрунти плато, 4) колювіальні суглинки, 5) латерити, 6) органічні
ґрунти: гумус, грубий гумус, торф, 7) нерозчинні залишки.
Б. Акумулятивні типи ґрунтів:
8) грубоуламкові відклади континентальних вод, 9)
тонкозернисті відклади континентальних вод, 10) хімічні відклади в
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прісних водах, 11) морські ґрунти, 12) льодовикові відклади, 13)
вулканічний попіл, 14) еолові акумуляції.
Отже, розглянуті класифікації були технічними системами, в
яких як головні критерії використовувалися фактори ґрунтоутворення, а не властивості ґрунтів.
Період створення ґрунтознавства. Еколого-генетичні класифікації ґрунтів. У 1886 р. Докучаєв опублікував першу робота про
класифікацію ґрунтів, засновану на факторах ґрунтоутворення й
властивостях самих ґрунтів. За основну класифікаційну одиницю він
прийняв генетичний тип ґрунту, утворений певним з'єднанням
факторів ґрунтоутворення, які мають характерні властивості й
закономірності розповсюдження.
Генетичним типом називають групу конкретних ґрунтів, які
формуються під впливом певних факторів ґрунтоутворення і мають
характерні спільні ознаки. У ґрунтах одного типу може бути неоднакова виразність ґрунтоутворювальних процесів, різні гранулометричний склад, гірська порода й уміст гумусу. В результаті тривалого
впливу різних чинників утворились певні морфологічні й фізикохімічні ознаки, які властиві тільки даному типу ґрунту. Класифікація
ґрунтів Докучаєва була опублікована в 1900 р.
Сибірцев розвинув концепцію ґрунтових зон, у якій закладена
глибока ідея про відповідність деяких типів ґрунтів певним
біокліматичним або екологічним умовам.
В еколого-генетичній класифікації М.М. Сибірцева виділено
три крупних відділи ґрунтів: А – ґрунти повні (або зональні), В –
інтразональні (або напівзональні), С – неповні (перехідні до гірських
порід).
Г.М. Висоцький (1906) у еколого-генетичній класифікації
поділив ґрунти на класи зональних, інтразональних і нерозвинутих
ґрунтів з подальшим підрозподілом за кліматичними умовами,
рельєфом і ґрунтоутворюючими породами.
Варто відмітити чисто географічний принцип групування
генетичних типів ґрунтів, застосований Я.М. Афанасьєвим у його
“зональній системі ґрунтів для рівнин земної кулі” або схемі
макрозон (1922-1927 рр.). Автор спробував розділити всі відомі
генетичні типи ґрунтів за світовими широтними кліматичними
поясами, розділивши їх додатково на морські, континентальні й
перехідні. З методичної точки зору ця ідея викликала зацікавленість,
але фіксувала лише географічне розміщення типу ґрунту, не
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розкриваючи його генетичних особливостей і рис подібності або
розходження з іншими типами.
Морфогенетичні класифікації ґрунтів. П.С. Косович (1903,
1910) розробив найбільш розгорнуту для свого часу морфогенетичну класифікацію ґрунтів. Усі ґрунти він розділив на 2 класи:
генетично самостійні (елювіальні) і генетично підлеглі (ілювіальні).
В межах першого класу типи ґрунтів згруповано за типами
ґрунтоутворення: пустельний, пустельно-степовий, степовий або
чорноземний, підзолистий, тундровий, латеритний. У другому класі
виділено групи ґрунтів: ґрунтового зволоження сухих степів,
ґрунтового зволоження чорноземної зони, болотних ґрунтів
підзолистої зони, болотних ґрунтів вологих тропічних і субтропічних
областей. В основу класифікації покладено процеси перетворення
мінеральної маси, розкладу й накопичення органічної речовини.
З робіт К.Д. Глінки на заході вперше дізналися про нові російські
ґрунтові ідеї, про ґрунтову класифікацію і назви головних типів
ґрунтів, таких, як чорнозем, підзол і солонець. Глінка приділяв
особливу увагу географії ґрунтів, ґрунтоутворенню й процесам
вивітрювання. Розробив власну класифікацію ґрунтів.
К.К. Гедройц висунув і обґрунтував поняття про ґрунтовий
вбирний комплекс (ГВК), який і запропонував в основу генетичної
класифікації ґрунтів. Його класифікація (1925 р.) за фізикохімічними явищами, обумовленими вмістом катіонів у ГВК не
враховувала усіх типів ґрунтоутворення на земній поверхні й
виявилась більш спрощеною ніж попередні – В.В. Докучаєва і М.М.
Сибірцева. К.К. Гедройц виділив всього чотири типи
ґрунтоутворення: чорноземний (ГВК насичений Са2+ і Mg2+),
солонцевий (в ГВК крім кальцію й магнію входить натрій),
підзолистий і латеритний (містять у ГВК Са2+, Mg2+, Н+).
За класифікацією С.С. Неуструєва (1931 р.) до складу відділу
автоморфного типу ґрунтоутворення входило 13 типів ґрунтових
процесів, яким відповідали певні типи ґрунтів: латерит, бокситолатерит, червонозем, жовтозем, бурозем, підзолисті ґрунти, солонці і
солонцюваті ґрунти, чорнозем, темно-каштанові й світло-каштанові
ґрунти, сірозем і червонозем передпустель і пустель, примітивні
ґрунти сухої тундри. До складу гідроморфного ґрунтоутворення
входить чотири типи процесів (засолення, утворення болотних руд,
глеє-, торфо-, вуглеутворення).
Ідею створення історико-генетичної класифікації ґрунтів
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висував В.Р. Вільямс (1914, 1936). Він вважав, що типи ґрунтів
пов’язані в однин безперервний ланцюг розвитку і мають розглядатись як стадії єдиного історичного процесу впливу біологічних
елементів природи на поверхневі мінеральні горизонти суші.
Ранній американський період. У той час (до 1899-1922 р.)
більше захоплювалися технічними, або простими, одно-факторними,
ґрунтовими класифікаціями в посібниках для ґрунтової зйомки з
геологічним ухилом у термінології й номенклатурі, хоча і були
окремі виключення. Ще раніш, у 1832 р., Раффін (Ruffin, 1832)
відзначав необхідність програми ґрунтової класифікації для США,
Гільгард (Hilgard, 1833—1906) був одним з ініціаторів ґрунтової
класифікації й зйомки в США. Ідеї Гільгарда про ґрунти і їх генезис
не знайшли відображення в практиці ґрунтової зйомки в Америці, і
їм довелося почекати 50 років.
Мільтон Уітні (Whitnеу, 1909) створив першу американську
систему класифікації, що була покладена в основу ґрунтового
картографування. Вона була опублікована в 1909 р., у той час як
знімальні роботи почалися в 1899 р. Класифікація була дуже
детальною, і враховувала особливості окремих геоморфологічних
районів і провінцій, а також гранулометричний склад ґрунтів.
Коффі (Соffеу, 1912), мабуть, першим у США запропонував
класифікувати ґрунти на основі їхніх власних властивостей. Він
вважав, що розходження у властивостях є наслідком розходжень у
рослинності й кліматі в різних районах. Коффі виділив п'ять великих
ґрунтових груп: 1) арідні, 2) темнозабарвлені ґрунти прерій, 3) світлі
лісові ґрунти, 4) чорні болотні ґрунти, 5) органічні. Ідеї й пропозиції
Коффі не отримали широкої підтримки.
Середній американський період. Центральною фігурою
періоду був К. Ф. Марбут. Під впливом ідей російської школи
Марбут найважливішими факторами ґрунтоутворення вважав клімат
і рослинність, а не вплив геологічних порід на ґрунти на відміну від
Уітні. Ідеї Уітні Марбут розвивав послідовно на окремих етапах
(Магbut, 1922, 1927), завершивши їх своєю основною роботою з
класифікації ґрунтів, опублікованої в Атласі американського сільського господарства (Аtlas оf Аmeriсаn Аgricultuге, Магbut, 1935).
У класифікації Болдуіна, Келлога й Торпа (1938 р.) мало місце
повернення до зональної концепції Сибірцева, що виражається у
виділенні зональних, інтразональних і азональних класів на
найбільш високому таксономічному рівні. Класифікація ґрунтів за
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Болдуїном, Келлогом і Торпом, була першою дійсно повною й
кількісною класифікацією в США.
Ґрунтові класифікації у Західній Європі. Ґрунтознавство в
Європі знаходилося під сильним впливом піонерів російської школи,
ґрунтознавства й деяких європейських ґрунтознавців, які дуже
захоплювалися хімічними методами діагностики ґрунтів (Ramann,
1911, 1918; Sigmond, 1933; 1938; ). Загалом, у Європі особливу увагу
приділяли генезисові й концепціям зональності, а також поділові
ґрунтів за допомогою лабораторних критеріїв, наприклад, відношенню SiO2/R2О і SiO2/Аl203. Західноєвропейські вчені звертають
менше уваги на переміщення глини і на горизонти аржіллік у
порівнянні з американськими, що пояснюється частково тим, що в
Європі багато ґрунтів не мають цих ознак (колишні кислі бурі лісові
ґрунти, рендзини, ранкери, літосолі).
До середини ХХ ст. у ґрунтознавстві накопичилася велика
кількість класифікацій. У них розглядали різні сторони застосування
єдиного генетичного принципу до класифікації ґрунтів. При цьому
критерії розподілу ґрунтів на високих рівнях таксономії були різні:
морфолого-топографічні (Докучаєв), морфолого-географічні (Сибірцев), морфолого-генетичні (Косович, Марбут, Уітні), морфологічні
(Глінка, Неуструєв, Гедройц), еволюційні (Йєні, Косович, Герасимов,
Еміліо дель-Віляр, Бюлов, Кубієна), історичні (Вільямс, Полинов),
факторно-геологопетрографічні (Штремме).
19.3. Класифікації ґрунтів другої половини ХХ ст.
При розробленні класифікації ґрунтів СРСР виходили з
наступних основних принципів.
1. Класифікація ґрунтів повинна спиратися на основні властивості і режими ґрунтів і обов'язково враховувати процеси, що їх
створюють, і умови ґрунтоутворення, тобто повинна бути генетичною, поєднуючи екологічний, морфологічний і еволюційний підходи.
2. Класифікація повинна будуватися виходячи зі строго наукової
системи таксономічних одиниць.
3. У класифікації необхідно враховувати ознаки й властивості,
придбані ґрунтами в результаті господарської діяльності.
4. Класифікація повинна розкривати виробничі особливості
ґрунтів і сприяти їхньому раціональному використанню в сільському
і лісовому господарстві.
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Класифікації ґрунтів другої половини ХХ ст. у порівнянні з колишніми більш повно враховували морфологічну й мікроморфологічну будову ґрунтового профілю, склад і властивості ґрунтів, головні процеси й режими ґрунтоутворення, а також екологічні умови.
Приймався до уваги якісний склад органічної речовини,
особливості біологічного кругообігу речовин, внутрішньо-ґрунтового
вивітрювання й питання енергетики ґрунтоутворення.
Усе це дозволяло глибше зрозуміти основні генетичні особливості ґрунтів, давати їхню агрономічну характеристику й проводити
порівняльну оцінку їхньої родючості (бонітування).
Система таксономічних одиниць була встановлена Міжвідомчою комісією з номенклатури, систематики і класифікації ґрунтів при
Академії наук СРСР у 1958 р. на підставі узагальнення матеріалів,
накопичених науковими й виробничими установами в області
класифікації ґрунтів.
Основною таксономічною одиницею класифікації ґрунтів був
генетичний ґрунтовий тип, установлений ще В. В. Докучаєвим.
Характерні риси типу ґрунту визначаються: 1) однотипністю
надходження органічних речовин і процесів їхнього перетворення й
розкладання; 2) однотипним комплексом процесів розкладання мінеральної маси і синтезу мінеральних і органо-мінеральних новоутворень; 3) однотипним характером міграції й акумуляції речовин; 4)
однотипною будовою ґрунтового профілю; 5) однотипною спрямованістю заходів щодо підвищення і підтримання родючості ґрунтів».
В даний час до цього необхідно ще додати однотипність ґрунтових
режимів. Це визначення типу ґрунту припускає, що одночасно з
розробкою класифікації ґрунтів на генетичній основі повинна проводитися типізація й групування головних ґрунтових властивостей і
процесів, перерахованих у тексті визначення.
Нижче ґрунтового типу передбачалися наступні таксономічні одиниці: підтипи, роди, види, різновиди й розряди ґрунтів.
Цю спадну галузь ґрунтової класифікації (нижче ґрунтового типу)
часто називають систематикою ґрунтів.
Підтипи ґрунтів виділяють у межах типу. Це групи ґрунтів, що
якісно відрізняються за проявом основного й накладеного процесів
ґрунтоутворення, що являлися перехідними ступенями між типами.
При виділенні підтипів враховують процеси, зв'язані як з
підзональною, так і з фаціальною зміною природних умов.
Роди ґрунтів виділяють у межах підтипу, якісні генетичні
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особливості їх визначаються впливом комплексу місцевих умов:
складом ґрунтоутворюючих порід, хімізмом ґрунтових вод,
включаючи й властивості ґрунтоутворюючих субстрату, набуті в
процесі попередніх фаз вивітрювання й ґрунтоутворення (реліктові
горизонти й ознаки древніх ґрунтоутворень).
Види ґрунтів виділяють у межах роду, і відрізняються вони за
ступенем
розвитку
ґрунтоутворюючих
процесів
(ступеня
підзолистості, глибини й ступеню гумусування, ступеня засоленості
й т.д.) і їхньої взаємної спряженості.
Різновиди ґрунтів визначаються за гранулометричним складом
верхніх ґрунтових горизонтів і ґрунтоутворюючих порід.
Розряди ґрунтів обумовлюються генетичними властивостями
ґрунтоутворюючих порід (щільні породи, моренні, алювіальні,
покривні й т.д.).
На цих принципах інститутом Ґрунтознавства імені В. В.
Докучаєва був розроблений ряд схем класифікації ґрунтів СРСР (за
Е.Н. Івановою і Н.Н. Розовим, 1960; за Н.Н. Розовим Е.Н. Івановою,
1968 й ін.). Останній варіант таких розробок узагальнений у посібнику «Класифікація і діагностика ґрунтів СРСР»,1977р., (табл. 19.1).
Головні риси класифікації 1977 р такі: факторно-екологічна
основа; інформація про умови й ареали; мало уваги приділено
антропогенним змінам; виділено нові ґрунти – підбури; невизначеність горизонтів. Традиційна центральна одиниця класифікації
ґрунтів Росії тип охоплює: фактори ґрунтоутворення, основний
процес, баланс речовин і хімізм, потенціал/родючість/меліорації,
морфологічний профіль.
Класифікацію й діагностику ґрунтів СРСР, 1977 р. й дотепер
використовують в Україні і в 60 % організацій Росії, хоч там
розроблені нові класифікації 1997 і 2004 рр.
Нову американську класифікацію розробляли в Державній
ґрунтовій службі США (Келлог, Сміт). Основні принципи її
побудови декларуються як генетичні, але практично вона в межах
перших двох вищих рівнів (ґрунтові порядки й підпорядки)
приводиться за морфологічними ознаками, виходячи з принципу
характерного «діагностичного горизонту».
Американська класифікація базується не на оцінці умов
утворення і зв'язаних з ним генетичних особливостей різних типів
ґрунтів, а на обліку морфологічних ознак, що виявляються легко, у
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Таблиця 19.1. Класифікація ґрунтів СРСР, 1977
Зональні екологічні групи
Генетичні ряди ґрунтів за режимом зволоження
автоморфні
напівгідроморфні
гідроморфні
Тайгово-лісові — північно- і середньотайгові — дуже холодні, холодні — СТП 400— 1200 °С, ТНТ 2—8 КЗ 0,77—1,33 і
південнотайгові — помірковано холодні, помірні і помірно теплі— СТП 1200— 2700 °С, ТНТ 2—8, КЗ 1,00—1,33*
Фульватні кислі
Підзолисті
Болотно-підзолисті
Мерзлотно-тайгові
Фульватні кислі мерзлотні
Мерзлотно-тайгові
заболочені
Фульватно-гуматні мерзлотні
Мерзлотно-тайгові палеві
Гуматно-фульватні
Дерено-підзолисті
Фульватно-гуматні залишково-карбонатні
Дерено-карбонатні
Дерново-глейові
Фульватні органогенні
Болотні верхові
Фульватно-гуматні органогенні
Болотні низинні
Буроземно-лісові помірно холодні, помірні, помірно теплі і теплі — СТП 1600—3400°С, ТНТ 1—5, КЗ1,00—1,33
Фульватні кислі
Бурі лісові (буроземи)
Бурі лісові (глейові)
Волого-лучні темні
Фульватно-гуматні ненасичені гумусовані
Лугові чорноземовидні темні
Підзолисто-бурі лісові
Фульватні кислі опідзолені
Підзолисто-бурі лісові
глейові
Фульватно-гуматні органогенні
Болотні низинні
Лісостепові холодні, помірно холодні, помірні, помірно теплі і теплі — СТП 800— 4400 °С, ТНТ 1— 8, КЗ 0,77—1,00 і степові—
помірно теплі, теплі і дуже теплі — СТП 1600— 4400 °С, ТНТ 1—8, КЗ 0,44 — 0,77
Фульватно-гуматні поверхнево ненасичені
Сірі лісові
Сірі лісові глейові
Лучно-болотні
гумусовані
Гуматні нейтральні підвищено-гумусованні
Чорноземи
Лучно-чорноземні
Лугові
Солонці ** чорноземноГуматно-фульватні солонцеві
Солонці чорноземні
Солонці лучно-чорноземні
лугчні
Гуматно-фульватні осолоділі
Солоді лучні
Солоді лучно-болотні
Гуматно-фульватні засолені
Солончаки гідроморфні
Біофізико-хімічні групи
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Продовження табл. 19.1
Зональні екологічні групи
Генетичні ряди ґрунтів за режимом зволоження
автоморфні
напівгідроморфні
гідроморфні
Сухостепові помірні, помірно теплі, теплі і дуже теплі— СТП 1600 — 4400 °С, ТНТ 1 — 8, КЗ 0,22 — 0,44
Гуматні нейтральні
Каштанові
Лучно-каштанові
Лучні
і слабо лужні гумусовані
Солонці каштановоГуматно-фульватні солонцеві
Солонці каштанові
Солонці лучно-каштанові
лугові
Гуматно-фульватні осолоділі
Солоді лучні
Солоді лучно-болотні
Гуматно-фульватные засолені
Солончаки гідроморфні
Напівпустельні помірно теплі і теплі — СТП 2100— 3400 °С, ТНТ 1—8, КЗ 0,12—0,22
Фульватно-гуматні карбонатні
Бурі напівпустельні
Лучно-бурі
Лучні
Солонці
Гуматно-фульватні солонцеві
Солонці напівпустельні
лучно-напівпустельні
Гуматно-фульватні засолені
Солончаки автоморфні
Солончаки гідроморфні
Пустельні дуже теплі, субтропічні і субтропічні жаркі— СТП 3400— 7200 °С, ТНТ 0—5, КЗ 0,12
Гуматно-фульватні карбонатно-гіпсові
Сіро-бурі пустельні
Лучно-пустельні
Лучні пустельні
Гуматно-фульватні отакирені
Такировидні пустельні
Такири
Солончаки гідроморфні
Гуматно-фульватні засолені
Солончаки автоморфні
(пустельні)
Напівпустельні субтропічні теплі, субтропічні і субтропічні жаркі — СТП 3400 — 7200 °С ТНТ 0—2, КЗ 0,12 — 0,22
Гуматно-фульватні карбонатні
Сіроземи
Лучно-сіроземні
Лучні
Фульватні засолені
Солончаки автоморфні
Солончаки гідроморфні
Чагарниково-степові субтропічні і субтропічні жаркі— СТП 4400 — 7200 °С, ТНТ — 0, КЗ 0,22 — 0,44
Фульватно-гуматные гумусированные
Сіро-коричневі
Лучно-сіро-коричневі
Лучні
Ксерофітно-лісові субтропічні— СТП 4400— 5600 °С, ТНТ 0, КЗ 0,44 — 1,00
Гуматні нейтральні підвищено-гумусовані
Коричневі
Лучно-коричневі
Лучні
Біофізико-хімічні групи
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Продовження табл. 19.1
Зональні екологічні групи
Генетичні ряди ґрунтів за режимом зволоження
автоморфні
напівгідроморфні
гідроморфні
Волого-лісові субтропічні— СТП 4400— 5600 °С, ТНТ 0, КЗ 1,00 — 1,33
Фульватні кислі ферралітні
Червоноземи
Фульватні кислі ферросиалітні
Жовтоземи
Жовтоземи глейові
Підзолисто-жовтоземні
Фульватні кислі сіаллітні
Підзолисто-жовтоземні
глейові
Фульватно-гуматні органогенні
Болотні низинні
Біофізико-хімічні групи

*СТП - сума температур вище 10 °С на глибині 20 см (за В. Н. Дімо і Н. Н Розовим); ТНТ — тривалість
негативних температур у ґрунті на глибині 20 см у місяцях (за В. Н. Димо); КЗ - коефіцієнт зволоження за Г. Н
Висоцьким і Н. Н. Івановим.
** Солонці за рядами зволоження виділяються на рівні типу (автоморфні, напівгідроморфні і гідроморфні), а
за зональними ознаками і властивостями —на рівні підтипу (солонці чорноземні, солонці каштанові і т п.).
Примітка. Прийнято наступні градації сум температур ґрунтів вище 10 °С на глибині 20 см для
характеристики їхнього температурного режиму, субарктичні (0—400°С), дуже холодні (400—800°С); холодні
(800—1200 °С), помірно холодні (1200—1600 °С); помірні (1600—2100 °С); помірно теплі (2100—2700 °С); теплі
(2700—3400 °С), дуже теплі (3400—4400 °С); субтропічні (4400—5600 °С); субтропічні жаркі (5600—7200 °С).
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першу чергу деяких горизонтів ґрунтового профілю. Ці горизонти
були названі діагностичними. В класифікаційну схему традиційно
включено ґрунтові серії — групи ґрунтів, відмінні лише за гранулометричним складом, які мають індивідуальну назву — опис яких
розпочався при картографуванні Ґрунтовим бюро на початку ХХ ст.
Таксономічні одиниці Американської класифікації «Keys to
Soil Taxonomy 1951-1999: порядки, підпорядки, великі ґрунтові
групи, підгрупи, сімейства, серії. Ґрунтові серії – групи ґрунтів, що
відрізняються між собою лише за гранулометричним складом і
мають індивідуальні назви – описування яких розпочалося ще при
картуванні Ґрунтовим бюро території США на початку ХХ ст.
19.4. Нова класифікація ґрунтів Росії (1997-2004-2008)
Нова класифікація ґрунтів Росії (1997) є профільно-генетичною.
У її основі лежать принципи й побудови, розроблені В.М. Фрідландом у рамках програми створення карти РРФСР масштабу 1:2500000
(1982), які дозволяють класифікувати ґрунти на основі стійких закріплених у ґрунтовому профілі властивостей і їх генетичного аналізу.
При цьому підсилювалися й розвивалися ті сторони класифікаційного підходу, що зближали його з принципами міжнародної
класифікації. Так, у нових варіантах класифікації ґрунтів в більшому
ступені основою поділу ґрунтів ставала оцінка генетичного профілю
як сукупності (системи) горизонтів, що відбивають у своїх властивостях ґрунтові процеси, а не умови й фактори ґрунтоутворення, що
мало місце в деяких ранніх класифікаційних схемах. Велике значення надавалось використанню субстантивного кількісного підходу до
діагностики таксонів, що забезпечувало принцип відтворюваності
класифікації й однозначної ідентифікації ґрунтів. Усі нововведення в
класифікацію не порушували принцип історичності, позитивні
сторони колишніх класифікацій, і зберігали їхні розумні традиції й
рішення (В.М. Фрідланд, 1982; Л.Л. Шишов, І.А. Соколов, 1989).
У новій субстантивній класифікації ґрунт визначається за
властивостями які можна побачити й зміряти + генезис. Ґрунт – це
природне або природно-антропогенне твердо-фазне тіло, експоноване на поверхні суші, сформоване багаторічною взаємодією
процесів, що ведуть до диференціації вихідного мінерального й
органічного матеріалу на генетичні горизонти (В. Д. Тонконогов,
М. І.. Герасимова, І. І. Лебедєва, 2008).
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Знання про генезис ґрунтів використовуються при виборі
діагностичних значимих властивостей, визначенні критеріїв поділу
ґрунтів за властивостями. Принцип генетичності передбачає розподіл ґрунтів на основі будови їх профілю, тобто генетичних горизонтів, які відображають у своїх властивостях процеси їх формування.
Принцип відкритості передбачає включення в класифікацію
нових, раніше невідомих ґрунтів без порушення цілісності самої
системи, що суттєво у відношенні антропогенно модифікованих
ґрунтів, в яких різні стадії або інтенсивність антропогенних
перетворень визначають необхідність включення новоутворених
ґрунтових тіл в класифікацію на різних таксономічних рівнях. Саме
антропогенно модифіковані ґрунти, як новий об’єкт класифікації,
отримали нові назви на відміну від більшості інших ґрунтів, що
зберегли традиційні назви, що відповідає принципу історичності.
Цей принцип проявляється також в збереженні типу ґрунтів в якості
центральної одиниці класифікації, хоч і в іншій інтерпретації.
Принцип ієрархічності виражений в багаторівневій системі при
жорсткій підлеглості верхніх таксономічних категорій (стовбур,
відділ, тип, підтип) і відносно вільній ієрархії для низьких рівнів (рід,
вид, різновид, розряд).
Контрольні питання
1. Яка мета й ціль створення класифікацій ґрунтів? 2. Які принципи, покладені в основу класифікації ґрунтів ? 3. Охарактеризуйте ранній технічний
період створення класифікацій. 4. Охарактеризуйте класифікації ґрунтів
періоду створення ґрунтознавства російською школою. 5. Чим відрізняються класифікації ґрунтів створені американською школою ґрунтознавців? 6.
За яким принципом виділяють клас, підклас, тип, підтип, вид рід ґрунту у
сучасних класифікаціях? 7. Чим вирізняється класифікація ґрунтів Австралії
від інших класифікацій? 8. Які особливості нової класифікації ґрунтів Росії?
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Розділ 20
СТРУКТУРА ГРУНТОВОГО ПОКРИВУ
20.1. Поняття про структуру ґрунтового покриву
Структура ґрунтового покриву – учення про генезис, склад,
форми ґрунтової неоднорідності й їхнє агрономічне значення.
Основою учення є уявлення про елементарний ґрунтовий ареал
(ЕГА) — площа, яку займає однотипне ґрунтове утворення, в
середині якого відсутні будь-які ґрунтово-географічні границі
(Н.Ф. Реймерс, 1990).
ЕГА включає наступні показники: 1) класифікаційна назва
ґрунту, що його утворює; 2) характеристика морфології ареалу, що
розкриває генезис, склад, властивості й рівень його родючості,
уявлення про розміри, форму й порізаність його границь; 3) опис
зв’язку ареалу з чинниками ґрунтоутворення – біокліматичними
умовами, умовами рельєфу й зволоження, ґрунтоутворюючими
породами, віком і історією формування ґрунту, змін під впливом
людини, що є важливим для оцінки потенціалу ЕГА.
За розмірами ЕГА розділяють на дрібноконтурні (менше 1 га),
середньо-контурні (1—20 га) і крупно-контурні (більше 20 га).
Форми ЕГА є досить різноманітні; головні з них ізоморфні
(відносно округлі), у яких відношення довжини до ширини менше 2;
витягнуті — від 2 до 5, лінійні — більше 5; розгалужені
(деревоподібні) й лопатеві.
Для характеристики порізаності границь ЕГА використовують
коефіцієнт розчленованості (Кр)
Кр = (S / 3,54)А,
де: S — довжина границі ЕГА; А — площа ЕГА.

Коефіцієнт розчленованості показує відношення периметра ЕГА
до довжини кола, яке рівне за площею ЕГА.
У залежності від Кр розрізняють 4 групи ЕГА: нерозчленовані
(Кр<2); слабо розчленовані (Кр 2—4); середньо розчленовані (Кр 4—
6) й сильно розчленовані (Кр>6). Екологічна характеристика
розкриває умови утворення ЕГА (особливості рельєфу, порід і т.п.).
Структура ґрунтового покриву (СГП) — це закономірна сукуність ЕГА. Характерні параметри структури ґрунтового покриву
— компоненти (склад), складність (частота просторової зміни
ареалів) і контрастність (ступінь генетичного й агрономічного
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розходження між ареалами).
У залежності від особливостей рельєфу, властивостей порід ЕГА
можуть складати різні мікро-, мезо- і макрокомбінації, створювати
конкретну структуру ґрунтового покриву.
Мікрокомбінації характеризуються чергуванням дрібних
(одиниці й десятки метрів) ЕГА, які найчастіше зв'язані з
мікрорельєфом. Різна експозиція схилів мікрорельєфу не впливає на
розподіл ґрунтового покриву.
Мезокомбінації — чергування більш великих ЕПА і мікрокомбінацій, які зв'язані з мезорельєфом або просторовою зміною
ґрунтоутворюючих порід. Тут проявляється вплив експозиції схилів.
Макрокомбінації — чергування мезокомбинацій, які зумовлені
макрорельєфом. У кожній з груп розрізняють контрастні і неконтрастні комбінації. На рівнинах – різні за генезисом і віком типи
рельєфу (сполучення акумулятивних і денудаційних рівнин або різних за віком ступенем розчленованості акумулятивних рівнин і т.д.).
Мікроструктури й мезоструктури ґрунтового покриву.
Мікроструктури ґрунтового покриву розповсюджені на слабо
розчленованих і недостатньо дренованих рівнинах – це комплекси й
плямистості ґрунтів. Поява комплексів ґрунтів має різні причини,
але головна – мікрорельєф – нерівності поверхні з різницею абсолютних висот між підвищеннями й пониженнями від сантиметрів до
2-3 м і площею від декількох квадратних метрів до 300-500 м2.
Комплекси ґрунтів найбільш типові для екстремальних біокліматичних умов з дефіцитом тепла або вологи або того й іншого разом.
Вини широко розповсюджені в тундровій зоні, особливо при наявності вічної мерзлоти. В умовах вічної мерзлоти і континентального
клімату виникає полігонально-тріщинуватий мікрорельєф. Тут
поширені полігональні ґрунтові комплекси, в яких малюнок
ґрунтового покриву утворений шести-, п’яти- і чотирьохкутниками.
У тундрі з вічною мерзлотою формується медальйонний
мікрорельєф і округло-плямисті ґрунтові комплекси на плоских
поверхнях і струминні (наслідок соліфлюкції) – на схилах.
У сухих степах і напівпустелях на слабо розчленованих рівнинах
розповсюджені округло-плямисті солонцеві комплекси, пов’язані з
перерозподілом вологи й легкорозчинних солей за елементами
мікрорельєфу: мікрозападини, що отримують більше вологи, зайняті
лучно-степовими ґрунтами й мікропідвищення – з солончакуватими
солонцями.
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Багато форм мікрорельєфу мають зоогенне походження, тому
плямисті комплекси часто пов’язані з діяльністю тварин, комах, що
переривають землю (бабаків, ховрахів, термітів).
Багато дрібно-плямистих ґрунтових комплексів мають фітогенне
походження, особливо при розрідженому рослинному покриві в
напівпустелях і пустелях, де одиночні рослини або їх групи
заважають розвіюванню еолового матеріалу, що веде до формування
фітогенного мікрорельєфу.
На низьких річкових і озерних терасах, а також низинних морських узбережжях, де близько до поверхні знаходяться мінералізовані
ґрунтові води, виникають плямисті солончакові комплекси.
У перемінно-вологих субтропічних і тропічних областях на
ґрунтоутворюючих породах глинистого монтморилонітового складу
розповсюджені злитоземи. У результаті перемінного зволоження й
осушення ґрунтів (відповідно набрякання й здавлювання) формуються полігональні комплекси з своєрідним мікрорельєфом – гільгаї.
Ґрунти в цих комплексах розрізняються за карбонатністю, умістом
легкорозчинних солей і іншими властивостями.
С. С. Неуструєв (1915) уперше розділив комбінації ґрунтів на
комплекси й сполучення в зв'язку зі зміною рельєфу. Комплексами
він запропонував називати закономірне чергування плям ґрунтів у
зв'язку зі зміною мікрорельєфу, сполученнями — закономірну зміну
більш великих контурів ґрунтів, зумовлену мезорельєфом.
Прикладом ґрунтового комплексу є наявність у сухих степах
солонців в невеликих западинах на фоні каштанових ґрунтів. В
лісостеповій зоні на фоні типових чорноземів в блюдцях формуються лучно-чорноземні ґрунти, а на схилах – вилугувані чорноземи.
Сполученням називають комбінації ґрунтів, що закономірно
змінюють один одного за елементами рельєфу і пов’язані між
собою боковим переміщенням поверхневих або порово-ґрунтових
вод з розчиненими і зваженими хімічними сполуками – продуктами вивітрювання і ґрунтоутворення. Речовини, що виносяться з
ґрунтів і порід підвищених елементів рельєфу в певних біокліматичних і ландшафтно-геохімічних умовах в тій або іншій мірі затримуються ґрунтах депресій, в результаті чого формуються геохімічні
спряжені ареали ґрунтів, що закономірно змінюють один одного від
місцевих підвищених елементів рельєфу до місцевих депресій.
Прикладом ґрунтового сполучення для південно-тайгової підзони в умовах горбкуватого рельєфу є сполучення дерново-підзолис315

тих, болотно-підзолистих і болотних ґрунтів. Дерново-підзолисті
ґрунти формуються на вершинах і схилах горбів, болотно-підзолисті
– на переходах від підвищення до замкнутих понижень, болотні – в
замкнутих пониженнях..
В ряду мезоструктур ґрунтового покриву розрізняють ще й
мозаїку. Мозаїками називають неупорядковані у просторі й
геохімічні не спряжені між собою комбінації ґрунтів, пов’язані з
літологічною неоднорідністю корінних порід, що виходять на
поверхню або неупорядкованим розподілом в просторі пухких
відкладів різного механічного й мінералогічного складу.
Геометричні типи мезоструктур ґрунтового покриву визначають, по-перше, тектонічно зумовлені морфоструктурні особивості рельєфу того або іншого регіону. Суттєво розрізняються
мезоструктури цокольних і денудаційних підвищених рівнин (пенепленів), високих і середньо-високих пластових і денудаційноакумулятивних рівнин древніх плит і молодих платформ,
акумулятивних низовинних рівнин.
По-друге, мезоструктури ґрунтового покриву можуть бути тісно
пов’язані з морфо- скульптурами рельєфу, які генетично утворені
різними екзогенними процесами: льодовиковою екзарацією й
акумуляцією, водно-льодовиковою, озерною, річковою й морською
акумуляціями, різними формами водної ерозії, дефлюкційним,
дефлюкційно-акумулятивним і карстово-суфозійними процесами.
Найбільший вплив морфоструктурної основи на ґрунтовий
покрив проявляється на цокольних і денудаційних підвищених
рівнинах, де є виходи на поверхню масивно-кристалічних або різних
щільних осадових порід, що зумовлює літологічну неоднорідність і
веде до появи неупорядкованих мозаїчних структур.
На високих і середньо-високих пластових рівнинах вплив
літології морфоструктурної основи проявляється в меншому ступені
й переважно на ділянках з глибоким ерозійним розчленуванням.
Вздовж ерозійного врізання оголюються корінні породи, що
призводить до появи серед упорядкованих сполучень ґрунтів
ділянок, що витягнуті вздовж ерозійного врізання з мозаїчними
структурами ґрунтового покриву.
На акумулятивних рівнинах і низовинах впливу морфогеоструктур на ґрунтовий покрив практично немає. Тут головна роль в
формуванні й диференціації ґрунтового покриву належить
екзогенним формам рельєфу: геометрія морфоскульптур визначає ті
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або інші геометричні форми мезоструктур ґрунтового покриву з
переважанням впорядкованих сполучень ґрунтів.
Мезоструктури зобов’язані ендогенним процесам і в розповсюдженні підпорядковуються геологічним закономірностям; морфоскульптури зв’язані з екзогенними процесами, які під порядковуються у своєму розповсюдженні й формах прояву географічним
закономірностям; вони зв’язані з палеокліматичними і сучасними
кліматичними умовами.
В. М. Фрідланд (1973), узагальнюючи накопичені матеріали із
структури ґрунтового покриву, запропонував у складі мікрокомбінацій розрізняти комплекси (з контрастним ґрунтовим покривом) і
плямистості (з неконтрастним ґрунтовим покривом); у складі
мезокомбінацій виділяють дві головні генетичні групи — мезокомбінації, які зумовлені мезорельєфом, і мезокомбінації, які зумовлені
просторовою зміною ґрунтоутворюючих порід. У першій генетичній
групі розрізняють сполучення з контрастним ґрунтовим покривом і
варіації — з неконтрастним ґрунтовим покривом. В другій
генетичній групі виділяють мозаїку (зміна контрастних елементарних ґрунтових ареалів) і ташет (зміна неконтрастних ґрунтів).
Макро- й мегаструктури ґрунтового покриву. Той або інший
тип макроструктури ґрунтового покриву зумовлений сукупними
діями ряду чинників: біокліматичних, орографічних, літологічних,
історико-генетичних і інших, що спричиняють просторову диференціацію ґрунтів. У більшості випадків макроструктури ґрунтового
покриву являють собою просторово-впорядковані системи, пов’язані
з тим або іншим впорядковано розміщеним ґрунтоутворюючим
чинником або їх сукупністю. Це певні типи ґрунтів горизонтальної й
вертикальної зональності.
У цьому випадку макроструктури ґрунтового покриву складаються з певного набору ґрунтових зон. При цьому під ґрунтовою
зоною розуміють ареал певного типу ґрунтових сполучень, у склад
яких поруч з одним або декількома типами плакорних ґрунтів
входять спряжені з ними, що розвиваються в інтразональних умовах.
В деяких випадках упорядковані макроструктури ґрунтового
покриву пов’язані з ендогенними літологічними чинниками – в
областях сучасних діючих і недавно потухлих вулканів. Вулканічні
брекчії, туфи, відклади вулканічного попелу, газові виділення і
гідротермальні джерела утворюють вулканогенні зони навколо
діючого вулкану.
317

Палеогідрогенні макроструктури проявляються на древньоалювіальних і приморських низовинних рівнинах світу, де з різними
за віком геоморфологічними рівнями пов’язані певні стадії розвитку
ґрунтового покриву, що послідовно заміщують один одного
сімействами й типами супераквальних (гігроморфних) і вторинних
субаеральних ґрунтів.
Складні, але закономірні макроструктури ґрунтового покриву
характерні для цокольних рівнин, плоскогір’їв, древніх щитів і
плит у тропічних, субекваторіальних і екваторіальних областях.
Тут збереглась древня ферралітова, місцями сильно латеризована
кора вивітрювання, що залягає на поверхні або в тій або іншій мірі
розмита у верхній частин і перевідкладена у вигляді делювіальних і
пролювіальних відкладів.
Поруч з упорядкованими макроструктурами ґрунтового покриву,
місцями на перший план виступають неупорядковані літогенні
макроструктури, що характерні для гірських областей з молодими і
постійно поновлюваними ґрунтами, внаслідок інтенсивної денудації.
В деяких випадках у формуванні макроструктур ґрунтового
покриву приймають участь антропогенні чинники. Так в систему
гірської зональності у ряді випадків вклинюються зони терасованих
схилів з плантаціями, полями зрошуваного рису, де рельєф, ґрунти й
ґрунтовий покрив суттєво перетворений землеробською культурою.
Найбільш високий рівень організації педосфери – це
мегаструктури ґрунтового покриву. Вони проявляються в різних
сполученнях ґрунтово-біокліматичних поясів і ґрунтово-біокліматичних областей на поверхні суші і мають планетарний характер.
20.2. Мета й задачі вивчення ґрунтового покриву
Основна мета ґрунтово-географічних досліджень — вивчення
ґрунтового покриву тієї або іншої території для встановлення складу
ґрунтів (їхньої систематики), закономірностей їхнього географічного
поширення, ролі окремих факторів ґрунтоутворення й всієї їхньої
сукупності у формуванні ґрунтів і ґрунтового покриву.
Складання ґрунтової карти з пояснювальним текстом має
важливе практичне значення, тому що тільки на підставі подібних
матеріалів представляється можливість найбільш точно і усебічно
врахувати природні властивості ґрунтів даної території й
обґрунтувати найбільш доцільний вибір земельних площ для різного
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господарського використання (ріллі, косовиці, пасовища, лісові
угіддя, рекреація, будівництво й ін.), а також розробити екологічні й
меліоративні програми, підвищення родючості, охорони й захисту
від ерозії, засолення, заболочування й хімічного забруднення.
Ґрунтові карти є необхідною основою для якісного й кількісного
обліку земельних фондів. В даний час в ґрунтово-картографічній
роботі використовують аерофотоматеріали, космічні знімки,
дешифрування яких дозволяє точно визначити границі багатьох
контурів ґрунтів завдяки відповідній зміні рельєфу, складу
рослинності або інших природних умов.
У залежності від практичних задач ґрунтово-картографічних
досліджень за масштабом карти поділяються на наступні групи:
Детальні
Великомасштабні
Середньомасштабні
Дрібномасштабні

від 1:500 і крупніші
1:10000-1:50000
1:100000—1:300000
дрібніше 1:300000

Детальні ґрунтові карти складаються на невеликі площі
експериментальних, сортовипробних, дослідних меліоративних
ділянок. Детальні зйомки використовуються для вивчення типових
ділянок — ключів — як ілюстрацію характерних для даного району
комплексів, сполучень і мозаїк ґрунтів.
На картах великих масштабів (1:10000—1:50000), показують
гранулометричний склад ґрунтів і порід, на деяких картах дається
характеристика кутів нахилу поверхні, ступінь еродованості ґрунтів,
контури земельних угідь і інші показники, що полегшують
практичне використання карт і складання на їхній основі ряду карт
спеціального призначення — землевпорядних, оцінних і ін.
Середньомасштабні ґрунтові карти складаються в адміністративних границях району або області. Використовуються для планування: осушення, зрошення, обводнювання пасовищ, програм боротьби з ерозією, дефляцією, засоленням ґрунтів, що здійснюються в
границях даного адміністративного або економічного району.
Дрібномасштабні ґрунтові карти (1:500000—1:1000000) складаються шляхом узагальнення (генералізації) більш великомасштабних ґрунтових карт або шляхом спеціальних польових маршрутних ґрунтово-географічних досліджень з метою встановлення складу
найбільш широко розповсюджених ґрунтів і кореляції їх з основними
факторами диференціації ґрунтового покриву в маловивчених
районах.
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20.3. Ґрунтово-географічне районування, принципи проведення
Ґрунтово-географічне районування - це поділ території на
ґрунтово-географічні регіони, які є однорідними за структурою
ґрунтового покриву, поєднанням факторів ґрунтоутворення та
можливостями сільськогосподарського використання ґрунтів.
Сучасна схема ґрунтово-географічного районування розроблена
інститутом ґрунтознавства ім. В.В.Докучаєва (1962). У цій розробці
прийнято таку систему таксономічних одиниць:
1. Ґрунтово-біокліматичний пояс
2. Ґрунтово-біокліматична область
Для рівнинних територій
Для гірських територій
3. Ґрунтова зона
3. Гірська ґрунтова провінція
(вертикальна структура ґрунтових зон)
4. Ґрунтова провінція
4. Вертикальна ґрунтова зона
5. Ґрунтовий округ
5. Гірський ґрунтовий округ .
6. Ґрунтовий район
6. Гірський ґрунтовий район
Опорними одиницями ґрунтово-географічного районування є: на
рівнинних територіях - ґрунтова зона, в горах - гірська ґрунтова
провінція.
Ґрунтовий біокліматичний пояс - це сукупність ґрунтових зон
і гірських ґрунтових провінцій, які об'єднані подібністю радіаційних
і термічних кліматичних умов (полярний, бореальний, суббореальний. субтропічний, тропічний). Для кожного поясу характерний свій
великий ряд типів ґрунтів, які не зустрічаються в інших поясах.
Ґрунтово-біокліматична область - сукупність ґрунтів для яких
характерні однакові режими зволоження та певний тип рослинності.
За ступенем континентальності області поділяють на океанічні,
континентальні й екстра-континентальні, за характером зволоження на гумідні (із лісовим, тайговим або тундровим рослинним
покривом), перехідні (субгумідні, субарідні - із степовим,
ксерофітно-лісовим і саванним рослинним покривом); арідні та
екстраарідні (із напівпустельним та пустельним рослинним
покривом). Ґрунтовий покрив областей більш однорідний, ніж
поясів, але все ж він складається з декількох зональних і супутніх
інтразональних ґрунтових типів. В кожній області виділяють 2-3
ґрунтові зони.
Ґрунтова зона - ареал одного або двох зональних типів ґрунтів і
супутніх йому інтразональних ґрунтів.
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Найбільш чітко послідовно з півночі на південь простежуються широтні ґрунтові зони у внутрішньоконтинентальній
частині Євразії (Східноєвропейська рівнина, Західний Сибір,
Центральна Азія): 1) аркотундрових ґрунтів; 2) тундрових глейових
ґрунтів; 3) підзолистих і болотних ґрунтів із підзонами: а) глейових
підзолистих; б) підзолистих; в) дерново-підзолистих; 4) сірих лісових
ґрунтів; 5) чорноземів із підзонами: а) опідзолених і вилужених
(північних); б) типових; в) звичайних; г) південних; 6) каштанових
ґрунтів із підзонами: а) темно-каштанових; б) каштанових; в) світлокаштанових; 7) бурих пустельно-степових ґрунтів; 8) сіро-бурих
ґрунтів суббореальних пустель; 9) сіроземів субтропічних пустельних степів і пустель.
Прикладом меридіонального поширення ґрунтових зон
можна розглядати територію Маньчжурії й Внутрішньої
Монголії Китаю, де ґрунтові зони змінюються в такому порядку: 1)
орієнтовані з півночі на південь чорноземно-подібні ґрунти; 2)
чорноземи; 3) каштанові ґрунти; 4) бурі пустельно-степові ґрунти.
Ґрунтова підзона — частина зони, яка витягнута в тому ж
напрямку, на території якої поширені зональні підтипи ґрунтів.
Ґрунтова фація — частина ґрунтової зони, що істотно
відрізняється від інших її частин за температурним режимом ґрунтів
і сезонним ходом зволоження.
Ґрунтова провінція — частина ґрунтової фації, яка виділяється
за тими ж ознаками, що й фація, але при детальному дослідженні.
Ґрунтовий округ — частина ґрунтової провінції, яка
характеризується певним типом ґрунтових комбінацій, що
обумовлені особливостями рельєфу і ґрунтоутворюючих порід. Для
ґрунтового округу характерна наявність особливих рядів і різновидів
зональних ґрунтів у комбінаціях з інтразональними ґрунтами,
розвиток яких зв'язаний зі специфікою порід або ґрунтових вод.
Ґрунтовий район — частина ґрунтового округу, що характеризується одним типом мезоструктури ґрунтового покриву. Ґрунтові
округи якісно відрізняються за складом і будовою ґрунтового
покриву; ґрунтові райони виділяють за кількісним співвідношенням
родів, видів і різновидностей ґрунтів, які властиві округові.
Гірська ґрунтова провінція - ареал поширення чітко визначеного ряду вертикальних ґрунтових зон, який зумовлений
положенням гірської країни.
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20.4. Зональність ґрунтів і її види
Біокліматична широтна зональність формування й будови
ґрунтового покриву світу була встановлена В.В. Докучаєвим. Надалі
було виявлено, що типи ґрунтів не мають загального планетарного
поширення, як припускав В. В. Докучаєв. Їх витримані широтні
простягання, характерні для великих територій, що мають рівнинний
ландшафт, однотипний характер ґрунтоутворюючих порід та схожі
гідротермічні умови. Таким умовам цілком відповідає Російська
рівнина, рівнинна частина Африки, Північної Америки, Західного
Сибіру, Казахстану і Середньої Азії. На цих територіях простежується горизонтальна зональність тільки автоморфних типів ґрунтів.
Горизонтальні ґрунтові зони не завжди розташовуються за широтою.
В.М. Фрідланд виділив наступні типи ґрунтово-зональних систем:
1. Горизонтальна зональність пов’язана з переважанням змін
термічного характеру: а) в умовах достатнього зволоження; спостерігається в областях з високим зволоженням, де зміна ґрунтових зон
пов’язана, головним чином, зі змінами термічного режиму, так як
при промивному режимі ґрунтів подальше зволоження приводить
лише до зростання стоку; б) в умовах різко недостатнього зволоження; в дуже посушливих областях, де всі ґрунти розвиваються при
недостатньому зволоженні; при не промивному водному режимі зміна одних і тих зон іншими пов’язана зі змінами термічного фактору.
2. Горизонтальна зональність ґрунтів, пов’язана з переважанням фактора зволоження: а) збільшується сухість клімату і в
тому ж напрямку спостерігається зростання температур, відбувається
швидка зміна на невеликому просторі одних ґрунтових зон іншими,
утворюється цілий спектр зон; б) фактор зволоження змінюється в
напрямку, різко відмінному від напрямку зміни термічних умов.
3. В межах термічних поясів кліматичні умови не строго
визначені. У залежності від впливу океанічних басейнів, континенттальних просторів, великих гірських бар'єрів на шляху руху повітряних мас утворюються місцеві (фаціальні) особливості клімату.
Саме тому чорноземи південні України й Заволжя відрізняються
товщиною профілю, умістом гумусу в горизонті Н, пористістю,
умістом високодисперсних мінералів і ін.
Вертикальна зональність ґрунтів. Проявляється в зміні типів
ґрунтів від підніжжя гірської системи до її вершин. Серед гірських
ґрунтів поряд із типами, які розповсюджені як на рівнинах, так і в
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горах, є ґрунти, що утворюються тільки в умовах гірських
ландшафтів. Окремі вертикальні ґрунтові зони (пояси) випадають,
зміщаються, а іноді навіть міняються місцями. Так, наприклад, на
східному схилі Кавказу в окремих місцях між поясом степових і
гірсько-лучних ґрунтів може бути відсутнім пояс гірсько-лісових
ґрунтів. На західному схилі Кавказу гірсько-лучні ґрунти часто
розташовуються на висоті, майже в 2 рази меншій, ніж на східному
схилі. У деяких районах Закавказзя чорноземи залягають вище
лісових ґрунтів.
Українські Карпати відносяться до Західної буроземно-лісової
області суббореального клімату. Мають протяжність до 200 км,
ширину 100 км; площа провінції разом з передгір’ями - біля 30 тис.
км2. Специфічність ґрунтового покриву пов’язана з особливостями
клімату, геологічної історії, історії рослинності, гірським рельєфом.
Термічні пояси виділяють за абсолютними відмітками й визначають у відповідності з топографічними картами. Їх уточнюють за
розповсюдженням деяких видів рослин і настанням фаз розвитку:
1. Дуже холодний пояс – вище 1800 м над рівнем моря, сума
активних температур (+10° С) менше 600° С, опадів 1200-1600 мм.
2. Холодний пояс – від верхньої межі лісу (1200-1550 м) до 1800
м над рівнем моря, сума активних температур 600-1000° С, опадів
1200-1600 мм.
3. Помірно-холодний пояс – від 800 до 1200-1550 м над рівнем
моря, сума активних температур 1000-1500° С, опадів 100-1200 мм.
4. Прохолодний пояс – від 500 до 800 м над рівнем моря, сума
активних температур 1600-2400° С, опадів 800-1000 мм.
5. Помірно-теплий пояс – нижче 500 м в Передкарпатті і від 160280 до 500 м над рівнем моря – в Закарпатті, сума активних
температур 2500-2800° С, опадів 600-800 мм.
6. Теплий пояс – в Закарпатті (у передгір’ях) до 280 м і до 160180 м над рівнем моря в середині гір, сума активних температур
2800-3300° С, опадів 700-800 мм.
Отже, структура вертикальної зональності ґрунтів визначається наступними факторами: положенням гірської країни в
системі горизонтальних ґрунтових зон; висотою гірської країни;
положенням гірської країни стосовно переважного руху повітряних мас, наявністю температурних інверсій, тобто стіканням
мас холодного повітря по схилах у визначені сезони й застою його
в депресіях.
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20.5. Схеми районування території України
За фізико-географічним районуванням на території України в
межах Східноєвропейської рівнинної ландшафтної країни виділяють наступні природно-кліматичні зони: 1) мішано-лісова хвойношироколистяна помірно-тепла зона; 2) лісостепова волога (на заході)
та недостатньо зволожена тепла зона; 3) степова посушлива дуже
тепла зона; де виділяться підзони: північно-степова, середньостепова і південно-степова (сухо-степова); 4) Карпатська гірська
ландшафтна країна з вертикальною зональністю клімату; 5) Кримська гірська ландшафтна країна з вертикальною зональністю клімату.
Агрогрунтове районування України здійснене ґрунтознавцями Українського НДІ ґрунтознавства та агрохімії у 60-і роки
минулого століття. На території України виділено два ґрунтовобіокліматичні пояси - бореальний (помірно холодний - Полісся) і
суббореальний (помірний – Лісостеп, Степ). Крім цих двох грунтовобіокліматичних поясів є ще й субтропічний теплий пояс, але він
охоплює дуже незначну територію - частину південного берега
Криму. Пояси й області, поділені на ґрунтові зони. Перелік їх
приведений на схемі аґрогрунтового районування України (рис.
20.1). Степова зона України поділена на підзони - північну степову з
чорноземами звичайними та південну степову з чорноземами
південними. У межах зон і підзон виділені провінції і підпровінції.
Вони виділяються за сукупністю показників, що визначають
своєрідність ґрунтового покриву. Підставою до виділення провінцій
в окремих випадках служать фаціальні особливості ґрунтів,
обумовлені місцевими особливостями клімату. Підпровінції
виділяються за фаціальними особливостями ґрунтів або за відомими
модифікаціями структури ґрунтового покриву. Перелік ґрунтів і їх
площі наведено в табл. 20.1.
За новим грунтово-географічним районування (О.М. Маринич,
П.Г. Шищенко, 2005) на території України виділяються наступні
ґрунтово-екологічні зони: 1) Центральна тайгово-лісова область
суббореального поясу; 2) Центральна Лісостепова зона субореального поясу; 3) Центральна Степова область суббореального
клімату; 4) сухо-степова зона Центральної Степової області
субборельного поясу; 5) Західна буроземно-лісова область субореального клімату; 6) Південно-бережна Кримська ксерофітнолісова область субтропічного помірно-теплого поясу.
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Рис. 20.1. Агрогрунтове районування України
П - зона мішаних лісів дерново-підзолистих типових і глейових ґрунтів
Українського Полісся: П1 - західна провінція: П2 - центральна правобережна
провінція; ПЗ - лівобережна висока провінція; П4 - лівобережна низинна провінція.
ЛС - Лісостепова зона чорноземів типових і сірих лісових ґрунтів: ЛС1 –
західна провінція; ЛС2 - правобережна центральна висока провінція, ЛС21 північна підпровінція; ЛС22 - південна підпровінція; ЛСЗ - лівобережна низинна
провінція, ЛСЗ1 - північна підпровінція. ЛС32 - південна підпровінція; ЛС4 лівобережна висока провінція, ЛС41 - південно-західна підпровінція, ЛС42 - східна
підпровінція
С - степова зона чорноземів звичайних і південних: СА - підзона чорноземів
звичайних північного Степу: СА1 - південно-західна провінція, СА2 - Дністровськодніпровська провінція, САЗ - Дніпровсько-донецька провінція, СА4 - Донецька
провінція, СА5 — Задонецька провінція; СБ - підзона південна-степова чорноземів
південних: СБІ - Придунайська провінція, СБ2 – Азово-Причорноморська провінція,
СБЗ — Кримська провінція, СБ4 — Керченська провінція.
СС - Сухо-степова зона темно-каштанових і каштанових ґрунтів: СС1 Причорноморська провінція, СС2 - Північно-кримська провінція.
К - зона буроземних ґрунтів Українських Карпат: Кзп - провінція луговобуроземних глейових ґрунтів Закарпатської низовини: КП - зона бурувато-підзолистих поверхнево глейових ґрунтів передгір'їв до 300-500 м а.в.; КПЗ - зона
буроземів опідзолених глейових закарпатського передгір'я до 125--400 м а.в.;
КПЛ - зона гірсько-лучних буроземів полонин з 1200-1500 м, а.в.; КГ - зона
гірсько-лісових буроземів до 500-1500 м, а.в.
Кр - ґрунтові зони Гірського Криму: КрС - зона чорноземів передгірного степу;
КрЛС - зона ґрунтів передгірного лісостепу; КрГ - зона буроземів гірсько-лісових;
КрЯ - зона гірсько-лучних ґрунтів яйл; КрП - зона коричневих ґрунтів південного
схилу головного гірського хребта.
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Таблиця 20.1. Площі різних типів ґрунтів України
Назва ґрунту
Дерново-підзолисті
Дерново-підзолисті глеєві
Сірі лісові
Темно-сірі лісові й чорноземи опідзолені
Чорноземи типові
Чорноземи звичайні
Чорноземи південні
Чорноземи на щільних глинах
Чорноземи і дернові щебенюваті
Каштанові
Лучно-чорноземні
Лучні й лучно-болотні
Болотні й торфовища
Дернові
Буроземно-підзолисті
Бурі гірсько-лісові
Коричневі гірські
Разом

Площа, тис. га
1874.1
836,2
2301,0
4441,2
7900.3
10375,8
3501.1
548,8
1146,1
1514,3
1479,8
2452,6
650,8
1802,4
203,2
347,0
136,7
41511,4

%
4,51
2,01
5,54
10,70
19,03
25,00
8,43
1,32
2,76
3,65
3,56
5,91
1,57
4,34
0,5
0,84
0,33
100,0

Рис. 21.1. Схема ґрунтово-географічного районування України
(за О.М. Мариничем, П.Г. Шищенко, 2005)
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На думку автора на сьогодні найкращою у практичному використанні в ґрунтознавстві є схема агроґрунтового районування НДІ
ґрунтознавства та агрохімії з виділенням провінцій ґрунтів. За виділеною на карті провінцією легше виділяти типи й підтипи ґрунтів.
20.6. Характеристика земельних ресурсів України
в зонально-регіональному аспекті
Ґрунти Центральної тайгово-лісової області суббореального
поясу представлені дерново-підзолистими, дерново-підзолистими
глейовими, дерново-карбонатними, дерновими глейовими, дерновоборовими, дерново-лучними, болотними, сірими лісовими й
чорноземами опідзоленими. Загальна площа зони становить близько
11,7 млн. га, або 19,5 % території держави. Ґрунтовий покрив дуже
складний. У зоні помітна не тільки велика кількість ґрунтових
відмін, але й дуже часте чергування їх на відносно невеликій площі
(середня площа ґрунтових контурів 20-50 га).
Найбільш розповсюджені на Поліссі (більше 60 % площі)
дерново-підзолисті ґрунти різного ступеню опідзолення, вмісту глею,
і різного механічного складу. Дернові глеєві й лучні ґрунти займають
20 % площі Полісся, болотні – біля 10 %, сірі лісові – 2 %, дерновокарбонатні на крейдяних відкладах – біля 1,5 %.
У складі дерново-підзолистих ґрунтів 39 % припадає на слабо- й
середньо підзолисті глинисто-піщані, піщані; 53 % - на середньо
підзолисті супіщані й лише 8 % - на сильно підзолисті, переважно
легко суглинисті; 26 % дерново-підзолистих ґрунтів знаходяться в
умовах постійного перезволоження й віднесені до глейових.
Найбільша площа дерново-підзолистих ґрунтів у відсотках
знаходиться в правобережній провінції (33,6 %), менша - в західній,
найменша – в лівобережній провінції (9,8 %). Із заходу на схід
суттєво важчає гранулометричний склад ґрунтів.
Орні землі займають понад 5 млн. га, або 45 % всієї земельної
площі зони. Дерново-підзолисті ґрунти складають 67 % орних земель
Полісся, 22 % припадає на опідзолені й сірі лісові ґрунти, 11 % - на
дернові і лучні глейові, 1,2 % - торфоболотні й заболочені ґрунти.
Автоморфні ґрунти складають 2/3, гідроморфні 1/3 – площі орних
земель.
Ґрунтовий
покрив
Центральної
Лісостепової
зони
суббореального поясу дуже різноманітний – біля 160 видів ґрунтів. У
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структурі ґрунтового покриву найбільш розповсюджені чорноземи
типові (35 % від площі), значні площі займають темно-сірі лісові й
чорноземи опідзолені (26 %), сірі й світло-сірі лісові ґрунти (18 %),
лучні й болотні ґрунти (6 %), лучно-чорноземні солонцюваті й
солончакові (5 % від площі зони). Інші 6 % представлені дерновопідзолистими, дерновими й іншими ґрунтами. Комплекси лучних,
лучно-глейових, лучно-болотних і болотних ґрунтів розвинуті на
річкових долинах. На терасах р. Дніпро і його лівих приток поширені
солончакуваті, солонцюваті ґрунти й навіть солонці. Зона
простягається від Карпат на заході до границі з Росією на 1500 км,
має ширину 250-350 км і займає 20,1 млн. га, або 33,6 % земельної
площі України. Тут зосереджено 37 % орних земель України.
Центральна Степова область суббореального клімату
розкинулась на південь від Лісостепу й займає більше 240 тис. км2,
або майже 40 % території. України. Вона охоплює південні частини
Харківської й Кіровоградської областей, повністю Луганську,
Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську,
Одеську області й рівнинну частину Республіки Крим.
Ґрунтовий покрив зони відносно однорідний, тут сформувались
головним чином чорноземи. В структурі ґрунтового покриву
чорноземи звичайні займають 64, чорноземи південні — 23,
чорноземи на не лесових породах — 6, лучно-чорноземні, лучні та їх
солонцюваті види — 6 % площі орних земель зони.
Ґрунти сухо-степової зони Центральної Степової області
субборельного поясу займають невелику територію 3 % площі країни
або 47100 км2. Вони представлені темно-каштановими слабо
солонцюватими ґрунтами, ближче до узбережжя морів – лучнокаштановими й солонцями.
Українські Карпати відносяться до Західної буроземно-лісової
області суббореального клімату. Вони мають протяжність до 200
км і ширину біля 100 км; площа провінції разом з передгір’ями - біля
30 тис. км2. Специфічність ґрунтового покриву пов’язана з
особливостями клімату, геологічної історії, історії рослинності, а
також з наявністю гірського рельєфу. Ґрунти представлені бурими
лісовими гірськими кислими (кислими буроземами), бурими
лісовими опідзоленими, дерново-буроземними, лучно-буроземними,
підзолисто-буроземними і ін. ґрунтами.
Ґрунти Південно-бережної Кримської ксерофітно-лісової
області субтропічного помірно-теплого поясу представлені
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гірськими чорноземами, гірсько-лучними чорноземно-подібними,
гірсько-лісовими,
бурими
гірсько-лісовими,
коричневими
карбонатними й не карбонатними глинистими й ін. ґрунтами.
20.7. Структура земельного фонду України за угіддями
Земля – найважливіша частина навколишнього природного
середовища, яка характеризується простором, рельєфом,
ґрунтовим покривом, рослинністю, надрами, водами, є головним
засобом виробництва у сільському й лісовому господарстві, а
також просторовим базисом для розміщення всіх галузей
народного господарства.
Земельний фонд – загальна площа земель, що належать групі
землекористувачів, підприємству, кооперативу або земель, що
входять в адміністративно-територіальну одиницю.
Згідно з даними Держкомзему, загальна площа земель України
60354,8 тис га (табл. 20.1), що становить близько 0,4% від площі
суходолу Землі. Землі сільськогосподарського призначення
складають 71,3%, з них сільськогосподарських угідь - 69%, зокрема
ріллі - 53,7%, перелогів - 0,7%, багаторічних насаджень - 0,9%,
сіножатей - 4,0%, пасовищ - 9,1% Ліси та інші лісовкриті площі
займають 17,4%, забудовані землі — 4,1%, відкриті заболочені землі
— 1,6%, відкриті незаболочені землі — 1,7%, води вкривають 4,0%
території.
У структурі земельних угідь України переважають родючі
чорноземи (типові, звичайні південні), які займають 55 % площі
орних земель. Біля 10 % ріллі займають опідзолені й деградовані
чорноземи, 2,5 % - засолені ґрунти, 6 % - чорноземні й дерновочорноземні ґрунти на супісках і піщаних породах, 2,8 % - темнокаштанові, 0,5 % - каштанові, 7 % - підзолисті ґрунти, 5 % опідзолені, біля 7 % - сірі лісові ґрунти, 4,3 % - темно-сірі лісові.
Контрольні питання
1. Охарактеризуйте поняття елементарний ґрунтовий ареал. 2. Які сучасні
уявлення про структуру ґрунтового покриву світової суші? 3. Що являють
собою сполучення і комплекси ґрунтів? 4. Назвіть фактори, що впливають
на структуру ґрунтового покриву? 5. Охарактеризуйте основні одиниці
ґрунтово-географічного районування. 6. Яка відмінність між широтною й
вертикальною зональністю ґрунтів ?
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Розділ 21
ҐРУНТИ УКРАЇНИ
Ґрунти України виділено й описано за групуванням територій,
які є однорідними за складом і структурою ґрунтового покриву,
сукупністю ґрунтоутворюючих чинників та можливістю господарського використання, тобто за ґрунтово-географічним районуванням.
21.1. Ґрунти центральної тайгово-лісової області
бореального поясу
На Поліссі ґрунти формуються на водно-льодовикових відкладах
і морені. Водно-льодовикові відклади складені із середньо- та
крупнозернистого кварцового піску, інколи мають суглинковий
гранулометричний склад. Моренні відклади переважно суглинкові з
включенням гальки, валунів та інших грубих уламків. У заплавах
річок залягають алювіальні відклади, які займають 9 % території.
Сучасні відклади утворюють заплавну, а давні - надзаплавні тераси
річок. Вони мають різноманітний гранулометричний склад з
вираженою шаруватістю й диференційованістю за розміром часток.
Місцеві фактори ґрунтоутворення зумовлюють розвиток на
Поліссі трьох типів ґрунтоутворення: дернового, підзолистого й
болотного. Умови їх розвитку й протікання розглянуто у розділі 7.
Дерновий процес ґрунтоутворення виникає тоді, коли ліс
уступає місце спочатку кореневищним, а потім злакам – трав’янистій
рослинності. У зв’язку з цим змінюється й мікрофлора: гриби
уступають місце бактеріям. Бактерії розкладають органічну речовину
з утворенням перегною, частково гумінової кислоти, які поступово
накопичуються у ґрунтовому профілі, забарвлюючи його у сірий
колір до глибини 40-60 см. Перегній та дія кореневої системи трав
сприяють утворенню структури ґрунту лише на ґрунтах із пилуватим
легко-суглинистим механічним складом, де є достатня кількість
мулистих часток. Найбільш істотна його особливість —
нагромадження гумусу, поживних речовин і створення водноміцної структури у верхньому горизонті ґрунту.
З розвитком дернового процесу зв'язане утворення, крім дернових ґрунтів тайгово-лісової зони, широкого ряду ґрунтів в інших зонах: сірих лісових, чорноземів, каштанових, дернових алювіальних,
лучних глейових, темноколірних ґрунтів прерій (брюніземів) і ін.
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Сірі лісові ґрунти Полісся представлені як світло-сірими, сірими лісовими (9 %), так і темно-сірими, чорноземами опідзоленими (9
% площі орних земель). У гранулометричному складі домінують
супіски і легкі суглинки й тільки 14 % складають середні суглинки.
Дернові й лучні ґрунти Полісся переважно глейові, вони на 2/3
суглинкові і на 1/3 супіщані й глинисто-піщані.
Сформувались дерново-підзолисті ґрунти на вододільних плато, дерново-слабопідзолисті ґрунти, в основному, на вершинах і
пологих схилах моренних і флювіогляціальних горбів і гряд пісків, а
дерново-середньо-підзолисті ґрунти – на моренах, водно-льодовикових відкладах, підстелених мореною з більш важким гранулометричним складом під пологом освітлених хвойних і змішаних лісів з
трав’янистим покривом. Найпоширенішими видами цього типу
ґрунту є слабко- й середньопідзолисті (92%), сильнопідзолисті
займають незначну територію (8 %).
Дерново-середньо-підзолистий легкосуглинковий ґрунт на
морені поблизу с.м.т. Макарів Київської обл. має такі горизонти:
НЕn 0-20 см - гумусово-елювіальний, буро-сірий, слабо гумусовий; Е
21-37 см - елювіальний, грязно-білий, пилувато-супіщаний, пухкий,
відмитий від глинистих часток; І 38(43)-130(150) см - ілювіальний
червоно-бурий, суглинковий, щільний; Р 131(151)-180 см – жовтобура суглинкова морена, щільна з багатьма лінзами гравійних пісків,
уламків граніту, валунів. Загальний бонітет ґрунтів 36 балів, але
зустрічаються ґрунти з бонітетом до 58-67 балів.
За класифікацією (за Кауричевим І.С., 1989) виділяють три
типи дернових ґрунтів: 1) дерново-карбонатні (рендзини): 2)
дернові літогенні; 3) дерново-глейові (табл. 21.1). Перші два типи
розвиваються в автоморфних умовах, третій — у напівгідроморфних.
Поділ зазначених типів за фаціями поки не проведено через
відсутність необхідних фактичних матеріалів.
Властивості ґрунтів. Ґрунти Полісся відрізняються мінеральним і хімічним складом, а також глибиною залягання горизонтів.
Основні ґрунтоутворюючі породи зони Полісся бідні на Са, Мg та
фосфорну кислоту (0,008%) і складаються із кремнезему.
Валовий аналіз дерново-підзолистих ґрунтів Полісся свідчить,
що вони збагачені SiO2, уміст якого у елювіальних горизонтах може
досягати 97 %. Ці ґрунти, бідні на оксиди заліза, алюмінію, кальцію,
магнію, основи, а за ступенем інтенсивності вимивання з верхніх
шарів оксиди розміщуються в порядку MgO, Fe2O3, CaO, SiO2, Al2O3,
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Na2O, K2O (А.А. Роде).
Таблиця 21.1. Класифікація дернових ґрунтів
Тип
Підтип
Дерново- Дерново-карбонатні типові
карбонатні Дерново-карбонатні вилужені
Дерново-карбонатні опідзолені
Дернові
Дернові насичені
автогенні Дернові кислі

Рід
Вапнякові
Силікатно-вапнякові
Недорозвинуті
На шунгітах
На основних вивержених породах

Дернові опідзолені
Дерновоглейові

На сланцях, на строкато забарвлених
глинах, на породах багатих залізом
Дерново-поверхнево-глейові
Карбонатні
Дерново-грунтово-глеюваті
Насичені
Перегнійні поверхнево-глейові Опідзолені
Перегнійні грунтово-глейові
Опідзолені

Фізичні властивості дерново-підзолистих і підзолисто-дернових ґрунтів погані. У піщаних ґрунтах некапілярні води переважать
над капілярними. Водопроникність ґрунтів Полісся велика, а
водоутримуюча спроможність низька. Ґрунти не можуть створювати
достатніх запасів вологи, й при достатній кількості опадів інтенсивно
поповнюють запаси ґрунтових вод. На важких різновидах фізичні
властивості також погані внаслідок безструктурності верхніх шарів.
Тут різко переважає капілярний тік води над некапілярним.
Водопроникність ґрунту низька, а відсутність некапілярних пустот
веде до поганої аерації повітрям і нестатку кисню для кореневої
системи рослин. Загальна пористість піщаних різновидів дерновопідзолистих ґрунтів в орному шарі складає 40-42 %, у супіщаних і
легкосуглинкових різновидах збільшується до 46-49 %.
Отже, дерново-підзолисті ґрунти піщаного й супіщаного
гранулометричного складу характеризуються низькою вологоємністю, слабкою водоутримуючою здатністю, високою водопроникністю,
дуже низькою гігроскопічністю, бідні увібраними основами й мають
низьку буферність. Вони слабо забезпечені поживними речовинами.
Позитивні агрономічні властивості цих ґрунтів полягають у відсутності перезволоження й порівняно швидкого настання термінів
польових робіт і відносно легкого механічного обробітку.
Дерново-підзолисті ґрунти вододільних плато мають товщину
гумусово-елювіального горизонту 21-27 см на глинисто-піщаних
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відкладах і 35-45 см – на супіщаних і суглинкових. Уміст гумусу
коливається від 0,85 до 1,7 %, а запаси від 28 до 82 т/га. Ґрунти
мають низьку вбирну здатність 1,8-5,6 мг-екв/100 г ґрунту, кислу
реакцію (рН = 4,9-5,6), добре розчленований на генетичні горизонти
профіль: Не, Е, І та Р.
Дерново-підзолисті ґрунти, бідні гумусом - 1,0-2,5 %, у
верхньому 0-20 см шарі профілю. Гумус ґрунтів має вузьке
співвідношення С:N – 8-9:1 і різко виражений кислий характер.
Низький уміст мулистих часток, бідність мінеральними колоїдами й гумусом зумовлюють незначну вбирну здатність піщаних
ґрунтів – 2-3 мг-екв на 100 г. У важких глинистих різновидах вона
зростає до 17-20 мг-екв/100 г. Ґрунтовий вбирний комплекс ґрунтів
слабо насичений Ca2+ і Mg2+ (верхні шари до 50-70%), інколи містить
увібраний водень та алюміній (табл. 21.2).

Увібрані основи
мг-екв. на 100 г ґрунту
Ca

Mg

Na

К

ємність

Насичення
основами,
%

Гідроліт.
кислотніст
ь мг-екв

рН сол.

рН водн.

Шар
ґрунту,
см

Уміст
гумусу, %

Таблиця 21.2. Фізико-хімічні властивості ґрунтів Полісся (за
Крупським М.К, Полупаном М.І., 1979)

Дерново-слабопідзолистий глинисто-піщаний грунт, м. Радомишль Житомирської обл..
Неп, 0-9
0,95
6,2
4,9
2,10
1,01 0,37
0,04 0,06
2,60
41
Ре, 36-46
0,20
6,9
5,3
0,87
0,89 0,28
0,06 0,04
2,68
59
Реі, 70-80
0,07
6,8
4,8
1,48
3,38 0,64
0,11 0,09
4,40
74
Ріgl, 90-100 0,03
6,9
5,0
1,05
2,82 0,85
0,09 0,06
4,00
78
Підзолисто-дерновий легкосуглинковий, м. Шостка Сумської обл..
НЕп, 0-10
2,43
6,2
5,7
4,15 12,27 0,69
0,11 0,09 13,40
76
IЕh, 50-60
0,43
6,6
5,1
2,04 6,30 0,57
0,08 0,06
7,20
77
IEh, 80-90
0,25
6,1
4,5
2,77 8,10 0,69
0,11 0,09
9,80
76
Pi, 111-120 0,48
6,0
4,1
4,24 14,74 2,07
0,26 0,14 16,00
80
Дерновий піщано-легкосуглинковий грунт, заплава р. Ірпінь, Київська обл. (дані автора)
Н, 0-12
5,28
5,6
1,36 14,55 1,45
0,18 0,11 17,80
90
Е, 25-35
2,22
5,6
1,10 13,06 1,09
0,23 0,10 15,22
93

Надходження у товщу ґрунту вільних органічних кислот із
лісової підстилки, що розкладається, наявність у вбирному
ґрунтовому комплексі водню та алюмінію зумовлюють кислотність
цих ґрунтів. Актуальна кислотність найбільш значна у верхніх
гумусових горизонтах, важких за гранулометричним складом
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різновидів (рН = 4,0-4,5). У більшості різновидів дерново-підзолистих ґрунтів Полісся України рН водної витяжки коливається в межах
5,3-6,5, і залежить від гранулометричного складу.
Погані фізичні умови, невелика кількість поживних речовин,
значна кислотність ґрунтового розчину створюють несприятливі
умови для розвитку мікрофлори. Кількість мікроорганізмів у
дерново-підзолистих ґрунтах майже в 6 разів менша ніж у чорноземах. Але кількість мікроорганізмів у ґрунтах Полісся різко знижується з глибиною й вже у підорному шарі 20-30 см – складає 10
частину від умісту у шарі 0-20 см (Н.Б. Вернандер, 1951). Серед видового складу мікрофлори підзолистих ґрунтів, переважають гриби й
плісень. Із бактерій розвиваються бульбочкові, менш чутливі до кислотності ґрунту. Азотобактерії знаходяться у невеликих кількостях,
фіксація азоту з атмосфери йде за рахунок бульбочкових бактерій.
Основна маса азоту вивільнюється при розкладанні органічної
речовини. Підзолисті ґрунти містять значні кількості гідролізованого
або легко рухомого азоту, за кількістю якого вони мало
поступаються чорноземам (М.М. Годлін, І.В. Тюрін).
Нітрифікація у підзолистих ґрунтах відбувається повільно,
завдяки кислій реакції та присутності рухомого алюмінію, до якого
група нітрифікуючих бактерій дуже чутлива. Отже, нестача елементів азотного живлення у дерново-підзолистих ґрунтах пояснюється
не малим запасом гумусу, а поганими умовами розвитку нітрифікуючих бактерій.
Валові запаси К2О у підзолистих ґрунтах значні, їх уміст
збільшується при переході від піщаних до суглинкових різновидів.
Калій у цих ґрунтах знаходиться у мінеральній формі, а утворюється
за рахунок вивітрювання як первинних так і вторинних мінералів.
Фосфор у підзолистих ґрунтах на 50-55 % знаходиться у
мінеральній формі у вигляді комплексних сполук заліза й алюмінію.
Незначна його частина утворює рухомі кислі фосфорно-кальцієві
солі, які накопичуються у ілювіальному шарі. Фосфати заліза й
алюмінію погано доступні рослинам і тому ці ґрунти вимагають
додаткового внесення фосфорних мінеральних добрив. Ґрунти бідні й
рухомими мікроелементами: на 1 кг ґрунту запаси кобальту
складають 2 мг, марганцю – 98, цинку – 29, бору – 4 мг. Загальний
уміст мікроелементів у ґрунтах Полісся приведено у табл. 21.3.
Підзолисто-дернові ґрунти відрізняються від дерновопідзолистих меншим гумусовим горизонтом. Розповсюджені на
334

плоских рівнинних і слабо увігнутих ділянках північно-східної
частини лівобережного Полісся, зокрема, в межах Сумської й
Чернігівської областей. Мають горизонти: НЕn (0-25 см), Еh (26-45
см), IЕh (46(61) – 110 см), Pi (111-150 см), P(151-180 см). За
гранулометричним складом це супіщані ґрунти, де переважає
фракція дрібного піску і крупного пилу. Уміст мулу складає 11,5 %.
Таблиця 21.3. Загальний уміст мікроелементів у ґрунтах Полісся
Глибина,
Уміст, мг на 1 кг ґрунту
см
Со Mn B
Sr Zn Cu Ni
V
Cr
Ti
Zr Ba Pb
Дерново-слабопідзолистий глинисто-піщаний грунт, м. Радомишль
Неп, 0-9
8 180 9 110 48 2
10
8
42 2000 420 100 18
Ре, 36-46
9 110 8 120 44 3
12
10
44 2600 640 110 17
Реі, 70-80
9
68 7 150 40 6
2
7
40 5800 170 80
17
Ріgl, 90-100 8
52 7 140 40 3
10
8
36 1000 200 70
17
Дерново-середньопідзолистий легкосуглинковий ґрунт, смт. Макарів Київської обл..
Неп, 0-11
8 270 12 80 54 3
13
14
56 2900 580 120 18
Е, 32-42
8 230 14 90 54 4
14
29
58 3000 440 120 18
І, 53-63
10 250 13 100 62 9
17
29
58 2200 560 120 15
І, 73-83
12 100 12 100 60 9
16
32
62 1800 360 120 15

Уміст гумусу складає до 2,43 % у гумусовому горизонті, до 1,16
% - у верхній частині і 0,62 % - у нижній частині елювіального
горизонту. Гумус гуматний у гумусовому горизонті (СГК : СФК = 1,12)
й фульватний в елювіальному (СГК : СФК = 0,73). У складі гумінових
кислот переважають фракції пов’язані з кальцієм і з рухомими
оксидами Fe2O3 і Al2O3.
Ґрунти слабо насичені основами. Реакція їх слабокисла у верхніх
горизонтах (рН сольовий 5,7-4,9) і кисла в нижній (рН 4,2-4,5).
Гідролітична кислотність дуже висока – 4,15-6,05 мг-екв/100 г ґрунту
при ємності поглинання 13,4-10,6 мг-екв/100 г ґрунту. До низу
профілю гідролітична кислотність зменшується до 3,6-3,8 мг-екв/100
г ґрунту. У складі увібраних катіонів переважає кальцій, уміст якого
складає біля 10 мг-екв/100 г ґрунту.
Ці ґрунти містять значну кількість фосфору (0,17 %), де більше
половини його у рухомій формі зв’язаного з органічними
речовинами, кальцієм, алюмінієм, залізом.
Підзолисто-дернові ґрунти краще ніж дерново-підзолисті за безпечені мікроелементами, особливо титаном, марганцем, міддю,
цинком, сріблом барієм і ін. Максимальна кількість мікроелементів
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зосереджена у гумусовому горизонті. Це високо родючі ґрунти з
бонітетом 44-62 бали, найбільш придатні для вирощування овочевих,
технічних, кормових, плодово-ягідних культур.
Дерново-підзолисті й підзолисто-дернові глейові ґрунти на
водно-льодовикових пісках формують комплекси на понижених
слабостічних терасових і зандрових рівнинах, в пониженнях із
заляганням ґрунтових вод (2-3 м). Вони поширені на Житомирщині,
Сумщині, Київщині. Так, ґрунт поблизу м. Радомишль Житомирської
обл. має наступний розріз.
НЕп 0-27 см – гумусовий, буро-сірий, орний, слабо
елювіальний, зв’язано-піщаний, грудкуватий, пухкий з великою
кількістю мілких органічних решток, перехід різкий.
Рс 28-50 см – пісок, слабо елювіальний, брудно-жовтий, пухкий
з одиничними включеннями органіки, перехід різкий, язиками.
Рсl/gl 57-90 см – пісок, білуватий, дуже відмитий, особливо у
нижніх шарах, глейовий, слабо ілювіальний; перехід різкий, язиками.
Ріgl 91-144 см – ілювіальний, глейовий, білувато-сизий з іржавобурими прошарками до 10 см, щільними, пісок у прошарках
зцементований глинами, містить залізо, є залізо-марганцеві
конкреції; перехід ясний.
Рgl 145-190 cм – пісок тонкошаруватий, різно-зернистий,
глейовий, сизо-голубий з іржаво-бурими плямами.
На ґрунтах можна вирощувати великий набір культур від льону
до пшениці при умові внесення органічних і мінеральних добрив, а
також вапнування. Бонітет ґрунтів 24 -39 балів.
Дерново-борові ґрунти формуються на підвищених випуклих і
рівнинних ділянках борових терас під сухими борами з мізерною
трав’янистою рослинністю. Їх профіль має наступні горизонти: Не
(15-18 см) – гумусовий; Рі – іржавий або червоно-іржавий на сильно
перемитих пісках із навколо скелетною акумуляцією півтораоксидів.
Цей горизонт поступово переходить у палевий пісок Р. З глибини 80100 см можуть появлятися дуже тонкі не суцільні не зцементовані
залізисті прошарки.
Гранулометричний склад ґрунтів зв’язано-піщаний, із перевагою
в морені й водно-льодовикових відкладах середнього піску (50-60 %).
Ґрунти збіднені пилуватими й глинистими частками, оксидами R2O3,
кальцієм, магнієм, калієм, уміст яких за виключенням Al2O3 не
досягає 1 %. Дуже бідні вони мікроелементами, особливо бором,
міддю, цинком.
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Уміст гумусу у дерново-борових ґрунтах змінюється від 0,9 до
1,9 %. У його складі переважають фульвокислоти. Ґрунти слабо
забезпечені поживними речовинами. Валовий уміст фосфору складає
всього 0,07-0,09 % й різко знижується з глибиною. Аналогічно
забезпечені ґрунти азотом і калієм.
Дерново-карбонатні й дерново-скелетні ґрунти. Розповсюджені на території Волинського Полісся й приурочені до виходів на
поверхню крейдяно-мергельних порід.
Дерновий карбонатний ґрунт біля м. Червоноармійська
Рівненської обл. має горизонти (за Крупським М.К, Полупаном М.І):
Нk 0-20 см – гумусовий, карбонатний, темно-сірий, рівномірно
гумусний, легко- суглинковий, зернистий, щебенистий з раковинами,
молюсками, перехід поступовий.
НРk 21-40 см – перехідний, сірий свіжий, гумусовий,
легкосуглинковий з численними включеннями крейдяного щебеню.
Зустрічаються іржаво-бурі плями глею.
Рk 41-100 см і глибше – біла крейда, із темно-сірими плямами і
язиками гумусу та іржі.
За гранулометричним складом це легкосуглинкові з переважанням фракції крупного пилу (30,0%) і глини (28,1 %) ґрунти. Уміст
гумусу 2,0-2,5 %. Гумус фульватний. За фізико-хімічним властивостями ці ґрунти дуже добре насичені кальцієм, реакція їх лужна (рН
водний 7,7-8,0). На цих ґрунтах вирощують зернові, технічні і
кормові культури. Непридатні під льон, коноплі, сади й хміль.
Бонітет їх складає 84-75 балів.
Дерново-скелетні ґрунти зустрічаються окремими плямами на
території Житомирського Полісся й приурочені до виходу на
поверхню кристалічних порід. У їх профілі виділяють гумусовий
горизонт до 25 см, бурувато-сірий, твердуватий, грудкуватозернистий, з великою кількістю уламків кристалічних порід. Під ним
залягає шар вивітрених порід, де зустрічаються уламки діаметром
0,5-3 см перемішані з бурим піщаним матеріалом. Глинистих
речовин у ньому мало. З глибини 60 см залягають не вивітрені
кристалічні породи. За гранулометричним складом це щебенистосупіщані ґрунти з умістом фракції мулу 12 %, крупного пилу 30 %,
середнього й дрібного піску по 25 %. Уміст гумусу високий (3,3 %),
гумус фульватний. За фізико-хімічними властивостями ґрунти
слаболужні (рН водний 7,3), ємність вбирання досить висока 15,2 мгекв/100 г ґрунту. Ґрунти багаті мікроелементами, особливо
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марганцем (9,5 мг/1 кг ґрунту), титаном, відзначаються підвищеним
умістом бору, міді, кобальту, барію і ін..
Дернові глейові й лучні ґрунти залягають на неглибоких або
частіше на широких знижених плато вододілів по периферії боліт на
колишніх лісових галявинах, у заплавах і на берегах річок Поліської
рівнини в умовах близького залягання рівня ґрунтових вод. Саме ця
умова сприяє їх глейкуванню. Товщина гумусового профілю цих
ґрунтів складає 50-66 см, уміст гумусу 3,2-4,0 %, його запаси 180-250
т/га. Сума обмінних основ зростає з заходу на схід від 9-14 до 20-22
мг-екв/100 г ґрунту, а рН сольовий з 5,5-6,0 до 5,9-6,8. Ступінь
насичення ґрунтів основами 87-95 %. Ґрунти на породах легкого
гранулометричного складу слабо гумусовані (1,5-2,5 %), слабо
насичені основами, а на породах важкого складу містять багато
гумусу (3-5 %), близького до гуматного.
Розріз дернового ґрунту біля с. Ромашково Середино-Будського
району Сумської обл. має такий вигляд:
Н 0-25 см - гумусовий, темно-сірий, із рідкими іржавими
плямами, вологий піщано-суглинковий, ущільнений, багато ходів
червів, копролітів; перехід поступовий.
НР/gl 26-42 (48) см – перехідний, темно-сірий, із сизим
відтінком, піщано-легко-суглинковий, грудкуватий, ущільнений,
внизу глейовий, переритий червами, перехід ясний.
Рgl 43(49) – 190 см – водно-льодовиковий суглинок, глейовий,
буро-сизий, з білувато-сизими прошарками й лінзами піску.
Ґрунти, придатні для вирощування технічних, овочевих і
кормових культур. Бонітет дернових ґрунтів 40, 72, 75 балів.
Сірі лісові ґрунти поширені невеликими масивами на лесових
породах Новгород-Сіверського, Менського, Словечансько-Овручського, Новоград-Волинського й інших лесових островів. Легкий
гранулометричний склад лесів поруч із більш вологим і прохолодним, ніж у лісостепу, кліматом зумовили специфічність будови й
властивостей цих ґрунтів. Специфічність проявляється збільшенні
товщини генетичних горизонтів, в менш чіткій диференціації
профілю, що характерно для сірих і темно-сірих орних ґрунтів.
Світло-сірі ґрунти утворилися під дубово-грабовими лісами й
мають широке розповсюдження на Волино-Подільському плато,
центральній частині Київської обл. і правобережжі Дніпра.
Гумусово-елювіальний горизонт цих ґрунтів слабо гумусний, світлосірого кольору, товщиною 16-22 см. Нижче залягає елювіальний
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горизонт, пластинчастої структури, із великою кількістю присипки
SiO2, який доходить до глибини 25-30 см. Ще нижче до глибини
скипання залягає ілювіальний горизонт, збагачений півтораоксидами
заліза й алюмінію, сильно ущільнений, бурого кольору, важкого
складу. Деякі фізико-хімічні властивості світло-сірих лісових ґрунтів
Київської обл. приведено у табл. 21.4.
Таблиця 21.4. Фізико-хімічні властивості світло-сірих опідзолених
ґрунтів (с. Дударів Бориспільського району Київської області)
Шар
ґрунту,
см
0-20
20-40
40-60
60-80
80-100
100-120

Уміст
Уміст у мг на
Увібрані основи
гумусу,
100 г ґрунту
мг-екв. на 100 г ґрунту
%
NH4 NO2 NO3
Ca
Mg
Na
сума
1.68
7,2
слід 4,52 8,65 3,75 0,065 10,465
1,24
2,7
слід 4,4 10,0 5,25 0,081 15,331
0,75
2,1
слід 1,36 11,25 5,0 0,147 16,397
0,51
1,8
слід 1,12 10,0
5,0 0,277 15,277
0,45
2,1
слід 1,36 7,5
2,5 0,359 10,359
0,24
1,5
слід 2,04 7,5
5,0 0,147 12,647

Рухомі,
мг/100 г
P2O5 K2O
15,25 6,3
10,00 3,1
7,00
3,0
5,00 2,35
6,00 3,25
23,75 3,25

Уміст гумусу у сірих лісових ґрунтах малий 1,4-1,8 %, а запаси –
80-120 т/га. У темно сірих лісових ґрунтах і чорноземах опідзолених
уміст гумусу зростає до 2,4-2,7 %, а запаси до 180-190 т/га. Його
склад у світло-сірих і сірих ґрунтах фульватний, в темно-сірих – у
верхній частині профілю близький до гуматного (СГК : СФК = 0,9-1,0),
у нижній частині - фульватний. Ґрунти слабо насичені основами,
мають слабокислу й кислу реакцію (рН сольовий 5,0-5,5),
гідролітична кислотність висока (3-4 мг-екв/100 г ґрунту, ємність
поглинання 8-15 мг-екв/100 г ґрунту.
У порівнянні з дерново-підзолистими сірі лісові ґрунти краще
забезпечені мікроелементами, особливо марганцем, бором, міддю,
цинком, барієм, титаном.
Торф’яні й торф’яно-болотні ґрунти. Поширені болотні ґрунти
по всій території зони, на річкових заплавах і знижених елементах
рельєфу, на заплавних терасах річок та днищах долин. Ці ґрунти
надмірного зволоження характеризуються значним глейкуванням.
За ступенем розвитку торфового горизонту болотні ґрунти
поділяються
на
мулувато-глейові,
торф’янисто-глейові,
торфовища (див. табл. 7.1).
За ступенем розкладання органічної речовини визначають родючість болотних ґрунтів за наступними градаціями (ступінь розкла339

дання органічної речовини, %): слабо розкладені – до 20 %; середньо
розкладені – 20-40; гуміфіковані – 40-50; перегнійні – більше 50 %.
За товщиною органічного шару (мм) або його відсутністю
визначають агрономічні властивості болотних ґрунтів. Ці властивості
впливають на родючість і використання болотних ґрунтів: болотні
мінеральні – шар відсутній; мулисто-глейові – те ж саме; торфовоглейові – менше 30; торф’янисто-глейові – 30-50; торф’янисті з
малою товщиною – 50-100; торф’янисті середньо товсті – 100-200;
торф’янисті товсті – 200-400; торф’янисті дуже товсті – більше 400.
Характерною рисою низових боліт є накопичення великої
кількості мулу, багатого карбонатними й фосфатними солями,
сполуками калію, заліза, марганцю й ін. Крім того, ґрунти низинних
боліт інколи мають значну кількість солей у складі водної витяжки,
збагачені мікроорганізмами й бактеріями (табл. 21.5)
Таблиця 21.5. Склад водної витяжки торфового низинного солончакового
ґрунту поблизу м. Шостка (за Крупським М.К, Полупаном М.І., 1979)
Генетичний горизонт, інтервал відбору, см
Т1Нks,
T2hks,
T3(h)ks,
T3(h)ks,
0-20
35-65
70-90
110-130
Склад водної витяжки, %
Засоленість
0,46
0,42
0,33
0,35
СО320,303
0,28
0,219
0,219
НСО30,007
0,007
0,007
0,007
Сl0,039
0,031
0,028
0,041
Ca2+
0,075
0,074
0,062
0,062
Mg2+
0,019
0,013
0,013
0,019
Na+
0,017
0,012
0,003
0,003
K+
0,001
0,002
0,001
0,002
Чисельність мікроорганізмів, тис в 1 г сухого ґрунту
Усі мікроорганізми
37859
55028
30552
34781
Бактерії, що засвоюють
19610
24640
14670
21030
органічний азот (МПА)
Бактерії, що засвоюють
18845
30385
15880
13750
мінеральний азот (КАА)
Показники

Мулувато-глейові й торф’янисто-глейові ґрунти низинних
боліт дуже багаті мінеральними елементами й після осушування
можуть успішно використовуватись для вирощування сільськогосподарських культур.
Болота на підвищених елементах рельєфу мають інші умови:
безперервний відтік води схилами, як углибину породи, так і до
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ґрунтових вод. Цей відтік вод сприяє виносу усіх сполук, які
спроможні переходити у розчин у кислих підзолистих ґрунтах. Отже,
разом із відтоком води втрачаються поживні елементи для рослин.
Порода збіднюється і на ній не може рости ніяка рослинність крім
мохів. Поява мохів, і їх спроможність до акумуляції вологи
обумовлює застій води атмосферних опадів і веде до утворення
болота. Такі болота названо верховими. Болота дуже бідні на зольні
елементи (до 5 %), дуже сильно кислі, крайнє повільно протікають
процеси розкладання органічної речовини. У таких болотах
накопичується торф, який використовують як горючий матеріал.
Зустрічаються такі болота невеликими плямами найчастіше у
Волинській, Рівненській і Житомирській областях.
Торфовища мають різну товщину торфу, близько 1 м. Розріз
низинного торфовища біля м. Шостки з глибиною рівня ґрунтових
вод 230 см має такі горизонти (табл.. 21.6):
Таблиця 21.6. Склад органічної речовини торфового низинного солончакового ґрунту поблизу м. Шостка (за Крупським М.К, Полупаном М.І., 1979)
Показники
Зольність,%
Ступінь розкладання, %
С у торфі, %
Бітуми, %
Гумінові кислоти
Фульвокислоти
Залишки рослин, %
Залишки торфу, %
С/N
N, заг. у торфі, %

Генетичний горизонт, інтервал відбору, см
Т1Нks,
T2hks,
T3(h)ks,
T3(h)ks,
0-20
35-65
70-90
110-130
30,2
32,8
29,5
33,0
60
45
25
20
33,9
42,7
42,8
41,3
0,64
1,70
2,41
2,30
8,50
9,70
8,80
8,30
8,90
6,20
5,20
7,80
10,80
18,00
26,20
22,00
73,80
72,10
54,20
54,70
13,80
14,50
14,30
14,30
2,46
2,95
3,00
2,90

Т1Нks 0-20 см – верхній темно-бурий, добре розкладений
перегнійний шар торфу, переплетений дрібними коренями,
зернистий, карбонатний, засолений, перехід ясний.
Т2hks 21-55 см – середньо розкладений шар торфу, карбонатний,
засолений, добре ділиться на плитки, збагачений черепашками
молюсків, зустрічаються накопичення вівіаніту, іржаві плівки й
нальоти, перехід поступовий.
Т3(h)ks 56-160 см – слабо розкладений шар торфу, карбонатний,
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засолений, осоково-очеретяний, з достатком черепашок, оксидів
заліза у вигляді плівок, добре ділиться на горизонтальні плитки,
перехід різкий.
Рк 161-290 см і глибше – білувато-сизий лучний мергель.
Характеристику торфового ґрунту за складом органічної
речовини приведено у таблиці 21.6.
Використання ґрунтів. У сільському господарстві широко
використовуються низинні болотні ґрунти, які містять багато азоту,
фосфору, інших зольних елементів і мають слабокислу реакцію.
Осушені торф’яні ґрунти, придатні для вирощування багаторічних
трав, кормових коренеплодів, картоплі, кукурудзи на зелену масу,
зернових колосових, льону й інших культур. Вимагають внесення
калійних мінеральних добрив.
Орні землі Полісся займають понад 5 млн. га, або 45 % всієї
земельної площі зони. Низький відсоток сільськогосподарського
освоєння ґрунтів Полісся пояснюється тим, що значні площі зайняті
лісом, чагарниками й болотами. Основними заходами підвищення
родючості ґрунтів Полісся є вапнування, поглиблення орного
горизонту, внесення високих доз органічних і мінеральних добрив,
осушення перезволожених ґрунтів, глинування піщаних ґрунтів.
21.2. Ґрунти Центральної Лісостепової зони
суббореального поясу
Основні ґрунтоутворюючі породи в Лісостепу – леси й лесоподібні суглинки різного гранулометричного складу. Основна їх
особливість – наявність карбонатів. За гранулометричним складом
леси північного й північно-західного Лісостепу представлені крупнопилуватими легкими суглинками, у центрі – крупнопилуватими й
пилуватими середніми суглинками, на півдні – пилуватими важкими
суглинками. Лесові породи річкових терас – крупнопилуваті легкі
суглинки й супіски.
Структура ґрунтового покриву зони дуже різноманітна – біля
160 видів. Найбільш розповсюджені чорноземи типові, значні площі
займають темно-сірі лісові й чорноземи опідзолені, сірі й світло-сірі
лісові ґрунти, лучні й болотні ґрунти, лучно-чорноземні солонцюваті
й солончакові. Є дерново-підзолисті, дернові й ін. ґрунти. Комплекси
лучних, лучно-глейових, лучно-болотних і болотних ґрунтів
розвинуті на річкових долинах.
342

Класифікація. Сірі лісові ґрунти поділяються на підтипи: ясносірі (світло-сірі), сірі і темно сірі лісові ґрунти.
Виділяють наступні роди: звичайні, залишково-карбонатні, з
другим гумусовим горизонтом, контактно-лучні, строкато-кольорові.
На види сірі лісові ґрунти діляться: за глибиною скипання –
високо скипаючі (вище 100 см) й глибоко скипаючі (глибше 100 см);
за товщиною гумусового шару (НЕ + Е) – глибокі (більше 40 см),
середньо-глибокі (20-40 см), неглибокі (менше 20 см).
Серед типу сірих лісових ґрунтів ясно-сірі мають найбільшу
опідзоленість і найменшу товщину гумусового горизонту. За
морфологічними ознаками вони близькі до дерново-підзолистих
ґрунтів. Товщина гумусового горизонту до 15-20 см.
Сірі лісові ґрунти характеризуються інтенсивним розвитком
дернового процесу й послабленням підзолистого у порівнянні з ясносірими. Морфологічно від них відрізняються більш темним кольором
горизонтів НЕ й Е. Товщина гумусового горизонту до 25-30 см.
Темно-сірі лісові ґрунти за своїми ознаками й властивостями
близькі до чорноземів. Гумусовий горизонт у них більш глибокий,
ніж у сірих лісових, а колір темніший.
На елювії карбонатних порід (вапняки, мергелі, корінні
карбонатні глини) сформувалися залишково-карбонатні сірі лісові
ґрунти, для яких характерне неглибоке залягання карбонатів (вище
50 см), слабке опідзолення або відсутність опідзолення з добре
вираженою зернистою або зернисто-горіховою структурою горизонту Н. Ці ґрунти мають також більший уміст гумусу.
Сірі лісові строкато-кольорові ґрунти, розвинулися на
строкато-кольорових корінних товщах і корах вивітрювання, часто
мають важкий гранулометричний склад.
Сірі лісові ґрунти з другим гумусовим горизонтом розповсюдьжені на Західносибірській рівнині. У ґрунтах нижче опідзоленого
горизонту Е знаходиться другий гумусовий горизонт, який
змінюється ілювіальним горизонтом І.
Сірі лісові глейові ґрунти зустрічаються серед масивів сірих
лісових ґрунтів на ділянках із підвищеним зволоженням (у западинах
на шлейфах схилів, на слабо дренованих плоских вододілах), під
перезволоженими лісами або вологими вторинними луками. У порівнянні з типом сірих лісових ґрунтів характеризуються підвищеним
умістом гумусу, більш високою кислотністю, несприятливим водноповітряним режимом у період підвищеного зволоження.
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Сірі лісові ґрунти. Ясно-сірі лісові ґрунти зовні найбільш
древні в лісостеповій зоні, із початку післяльодовикового періоду
формувалися під широколистяними лісами. За зовнішнім виглядом
схожі на дерново-підзолисті ґрунти мішаних лісів. Тепер ці ґрунти
частіше зустрічаються під дубово-грабовими лісами. Трав’янистий
покрив розвинутий слабо. При розкладанні лісової підстилки утворюється дуже подрібнений кислий гумус типу фульвокислот,
частково нейтралізований основами. У ґрунтах протікає підзолистий
процес ґрунтоутворення. Проте він виражений слабше ніж у зоні
мішаних або хвойних лісів через наявність карбонатних ґрунтоутворюючих порід та велику кількість основ у лісовій підстилці. Підтип
ґрунтів має чітко виражений елювіальний горизонт (Е).
Профіль ясно-сірого ґрунту має наступний вигляд. Зверху шар
лісової підстилки товщиною 2-3 см з напіврозкладених решток
лісової рослинності (листків, сучків, залишків кори й ін.). У нижній
частині підстилки рослинні рештки втрачають свою будову, перетворюються в буру напіврозкладену масу. Ґрунт має наступні горизонти.
Горизонт НЕ – гумусно-елювіальний має товщину близько 20
см, бурувато-сірий, світлий, пухкий. Розпадається на дрібні горішки
діаметром 2-3 мм із плоскими гранями і гострими ребрами. Горизонт
густо переплетений дрібним корінням дерев. Перехід чіткий.
Горизонт Е(h) – елювіальний 22-31 см, білястий, світлий, під
лісом структура плитчаста, пухка, розсипається, перехід різкий.
Горизонт Іе – ілювіальний елювійований, 31-40 см, світлобурий, ущільнений, складається з горішків середнього розміру,
обсипаних білою присипкою SiO2.
Горизонт І1 – ілювіальний, 40-55 см, червоно-бурий, щільний.
Структура добре виражена, грудкувата, присипки SiO2 менше.
Перехід поступовий.
Горизонт І2 – ілювіальний, 55-80 см, темно-бурий, дуже
щільний, розбивається на окремості у вигляді призми. Поверхня
окремостей покрита плівками органо-залізистих сполук. Поступово
переходить у горизонт ІР, 80-145 см, більш світлий, буро-палевий,
менш щільний. Поверхня деяких тріщин покрита бурими натеками
колоїдів півтораоксидів і гумусу. Присипки вже нема.
Горизонт РК – 145-180-200 см і глибше – ґрунтоутворююча
порода, світло-палевий лес, бурно скипає від соляної кислоти.
Грудкуватий, пухкий, пронизаний трубочками СаСО3.
Ці ґрунти переважно легкосуглинкового і супіщаного
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гранулометричного складу, мають щільність 1,20-1,40 г/дм3, в
ілювіальному горизонті – 1,50-1,70 дм3. Максимальна гігроскоппічність у орному шарі 2,0-3,5 %, а в ілювіальному – збільшується до
5,5-9,5 % (табл. 21.7). Запаси вологи при НВ складають 150-180 мм у
1-метровому шарі. Ґрунти безструктурні, сильно запливають, зверху
утворюється кірка, важко піддаються обробітку.
Таблиця 21.7. Водно-фізичні властивості сірих ґрунтів Лісостепу
Щільність,
Вологість, % вагові
Горизонт,
Порис- ГігроскоЗапаси
г/см3
глибина,
тість, пічність,
вологи, мм
твердої
засихання
см
%
%
при НВ
ґрунту
найменша
фази
рослин
Ясно-сірий пилуватий, середньосуглинковий, Ярмолинецький р-н Хмельницької обл.
НЕ, 0-10
1,40
2,60
46,2
5,37
25,8
6,8
26,6
Еh, 30-40 1,41
2,66
46,6
5,50
23,4
7,7
22,3
I, 60-70
1,39
2,71
50,2
5,77
24,0
7,3
22,6
H, 140-150 1,42
2,69
47,2
4,85
23,4
6,6
23,8
Сірий опідзолений легкосуглинковий, поблизу Луцька
НЕ, 0-10
1,30
2,62
50,4
2,80
23,4
3,8
25,5
І, 40-50
1,41
2,68
47,4
4,74
21,4
6,0
21,7
І, 70-80
1,43
2,68
46,6
5,51
21,4
6,7
21,0
Р, 140-150 1,22
2,68
54,5
3,94
17,2
5,2
14,7

Ясно-сірі лісові ґрунти кислі, рН верхнього горизонту 5,1-5,6,
гідролітична кислотність 1,7-2,8 мг-екв на 100 г ґрунту, сума
увібраних основ змінюється від 6,9 до 8,8 мг-екв/100 г ґрунту (табл.
21.8). Бідні ці ґрунти й елементами живлення. Особливо мало азоту –
від сотих долів відсотка до 0,15 %. Запаси фосфору незначні 0,050,012 %, але цей елемент у зв’язку з їх кислотністю більш доступний
рослинам, ніж у чорноземах. Забезпеченість калієм низька й середня.
Ґрунти потребують систематичного внесення добрив, вапнування.
При дотриманні сівозмін можна отримувати достатньо високі й
стійкі врожаї сільськогосподарських культур.
Сірі лісові ґрунти за морфологічними ознаками прояву
підзолистого й дернового процесів, а також за іншими властивостями
займають проміжне положення між ясно-сірими й темно-сірими
лісовими ґрунтами. У порівнянні з ясно-сірими підзолистий процес у
них послаблений, а дерновий не досяг тієї інтенсивності, яка є у
темно-сірих лісових ґрунтів.
Порівняно з іншими підтипами сірі лісові ґрунти найпоширеніші
в Лісостепу. Ці ґрунти також є первинними лісовими сформованими
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під широколистяними лісами з початку післяльодовикового періоду.
Вони покривають верхні й середні частини схилів річкових долин і
балок. На лівобережжі Дніпра сірими лісовими ґрунтами покриті й
плоскі високі праві береги річок. Відрізняються від ясно-сірих
відсутністю суцільного елювіального горизонту, тут він замаскований гумусом і має бурувато-сіре забарвлення, темніший, ніж у
ясно-сірих. Тут під лісовою підстилкою залягає горизонт НЕ, який
досягає глибини 32-38 см, іноді 40 см. Він має буро-сірий колір,
більш темний ніж у ясно-сірих ґрунтів. У нижній частині багато
присипки SiO2. Безпосередньо під горизонтом НЕ залягає горизонт І.
Будова нижньої частини профілю аналогічна такій ясно-сірих
ґрунтів. Карбонати частіше знаходяться на глибині 140-160 см.
Таблиця 21.8. Фізико-хімічні властивості ґрунтів Лісостепу
Увібрані основи
Уміст
Гідроліт.
Насичення
.рН
гумусу,
кислотність
мг-екв. на 100 г ґрунту
основами,
сол.
%
мг-екв
%
Ca
Mg
Н
К
ємність
Ясно-сірий пилувато-супіщаний, Жовківський р-н Львівської обл..
НЕ, 0-15
0,98
4,3
2,20
4,05 2,50 2,13 0,06
10,30
64
Еh, 25-35
0,29
3,9
4,15
7,10 2,30 4,08 0,1
13,70
68
І, 45-55
0,11
4,8
1,72
9,6
2,7
1,6 0,11
14,15
87
І, 85-95
5,4
1,29
10,9
3,2
1,2 0,07
15,53
91
Темно-сірий важкосуглинковий, Хотинський р-н Чернівецької обл.
НЕ, 0-20
4,2
6,1
2,1
20,5
3,5
2,1 0,19
26,40
91
Не, 20-40
3,5
6,0
1,8
20,7
2,3
1,8 0,18
25,25
92
Ні, 45-55
1,8
6,7
1,1
25,6
2,8
1,1 0,16
30,2
94
Чорнозем опідзолений, легкосуглинковий, Попільнянський р-н Житомирської обл..
Не, 0-10
2,44
6,1
2,3
15,34 2,35 1,12 0,44
19,45
90
Не, 25-35
1,98
5,8
3,6
13,92 2,80 0,96 0,45
18,33
91
Нрі, 50-60 1,54
6,0
1,9
12,80 3,40 0,49 0,40
17,29
94
Шар
ґрунту,
см

Гранулометричний склад сірих лісових ґрунтів – від супіщаного
до суглинкового. Щільність орного шару змінюється від 1,28 до 1,40
г/дм3, а ілювіального – 1,45-1,50 г/дм3 (див. табл. 21.8). У порівнянні
з ясно-сірими лісовими ґрунтами вони більш водоємкі, запаси вологи
при НВ складають 165-200 мм.
Уміст гумусу у верхньому шарі коливається від 1,5 до 3,3 %, у
цілинних – 4-6 %. У складі гумусу переважають фульвокислоти.
Сума увібраних основ становить 9—15 мг-екв на 100 г ґрунту. У
порівнянні з ясно-сірими лісовими ґрунтами вони краще забезпечені
поживними речовинами і мають кращу родючість, але загальний
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рівень забезпечення поживними речовинами середній і нижче
середнього. Ґрунти добре забезпечені мікроелементами: марганець –
386-900 мг/кг, бор – 11-45, цинк – 20-74 мг/кг.
Кислотність ґрунтів має значну варіацію (рН сольовий 4,6-6,4) і
знаходиться у залежності від ступеню вилуговування й гранулометричного складу. Орні землі мають меншу кислотність ніж
цілинні. Ступінь насичення основами 75-90 %, гідролітична кислотність 1,5-5,5 мг-екв/100 г ґрунту. Загальний рівень родючості сірих
лісових ґрунтів оцінюється в 49-72 бали, для зернових культур – 5275, для цукрового буряка – 53-79 балів і знижується з заходу
лісостепової зони на схід. Заходи поліпшення родючості цих ґрунтів
аналогічні, тим що проводяться на ясно-сірих.
Темно-сірі лісові ґрунти розповсюджені у зоні Лісостепу
нерівномірно і зосереджені переважно на прибережжі вздовж краю
високих правобережних річок, головним чином, на понижених
ділянках схилів. Найбільші їх масиви розміщені на півдні Вінницької
й сході Сумської областей, де вони залягають разом з чорноземами
опідзоленими.
У своєму розвитку ці ґрунти пережили дві фази – степову
(чорноземну) й наступну за нею лісову (підзолисту). Лісова фаза у
цих ґрунтів була більш тривалою, ніж у чорноземів опідзолених, що
й відбилось на будові профілю. Ознаки опідзолення у порівнянні з
сірими лісовими ґрунтами виражені слабо, зате процеси акумуляції
гумусу значні. Вони відрізняються від перших двох підтипів більш
глибоким заляганням гумусного горизонту і слабшим опідзоленням
ґрунтів. Лісова підстилка Н0 (0-1 см) у цих ґрунтів погано виражена,
складається не стільки з решток деревної рослинності, як із залишків
трав’янистих рослин. Тому їх гумус, в основному, має фульватногуматний склад, фульвокислот відносно мало. Опад трав’янистої
рослинності багатий основами, які частково нейтралізують
фульвокислоти. Накопичення гумусу у темно-сірих ґрунтах більше
ніж у ясно-сірих і сірих і він має більшу товщину.
Горизонт Не – гумусний елювійований, 1-30 см, темно-сірий,
дрібно грудкуватий, густо пронизаний корінням рослин і переритий
дощовими черв'яками.
Горизонт НІ – гумусний ілювіальний, 30-55 см, сіро-бурий,
ущільнений, грудкуватий, присипка слабка. Гумусове забарвлення
чітко виражене до нижньої межі горизонту. Сильно переритий
черв’яками й личинками комах.
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Горизонт Іh – ілювіальний, слабо гумусний, 55-85 см, темнобурий, менш щільний, ніж у сірих лісових ґрунтах. Структура
призматична, крихка, легко розсипається, на гранях темні примазки,
не суцільні. Поступово переходить у горизонт ІР – ілювійований лес,
85-130 см, сірувато-палевого кольору, не скипає, грудкуватої
структури, пухкий. Нижче 130 см горизонт РК – ґрунтоутворююча
порода, палевий карбонатний лес із трубочками СаСО3, бурно скипає
від соляної кислоти.
Щільність орного шару складає 1,20-1,42 г/дм3, в ілювіальному
шарі – 1,40-150 г/дм3. Максимальна гігроскопічність 3,7-5,1 %в
орному шарі і 5,1-10,7 % - в ілювіальному. Найменша вологоємність
залежить від гранулометричного складу і в орному шарі складає 2030 %, поступово знижуючись у профілі й материнській породі не
перевищує 17-24 % (див. табл.. 30.9). Кількість продуктивної вологи
у метровому шарі 150-175 мм.
Вбирний комплекс сірих лісових ґрунтів насичений основами
Са, Мg на 80-95 %. Увібраний водень складає 20—5 % загальної
кількості увібраних основ, а їх сума - 12—22 мг-екв на 100 г ґрунту.
Реакція ґрунтового розчину кисла, рН сольової витяжки темносірих ґрунтів 5,5 — 6,5. Гідролітична кислотність – 1,0-3,7 мг-екв/100
г ґрунту. Уміст гумусу в орних шарах 2,0-4,9, у цілинних 6-10 %.
Ґрунти мають таку забезпеченість рухомими формами поживних
речовин: азоту – 0,14-0,19 %, фосфору – 0,10-0,25, калію – 2,0-2,4 %.
В цілому темно-сірі лісові ґрунти належать до категорії високо
родючих. Їх ефективна родючість зростає із сходу на захід, від легко
суглинкових ґрунтів до важкосуглинкових. Загальна родючість
оцінюється від 56 до 95 балів, для зернових культур – 58-96, для
цукрового буряка – 60-85 балів.
Підвищення родючості темно-сірих лісових ґрунтів пов’язано з
внесенням органічних і мінеральних добрив, вапнуванням, особливо
у західній фації та високій агротехніці.
Чорноземи. Найбільшу площу у лісостеповій зоні займають
чорноземи. Вони поширені від передгір'їв Карпат на заході до лівого
берега Оскіл на сході.
На підставі узагальнення матеріалів дослідження чорноземів у
різних районах прийнято наступний поділ чорноземів на підтипи й
роди (табл. 21.9).
Чорноземи типові займають 35 % загальної площі лісостепової
зони і становлять 54,6 % орних земель. Вони сформувалися на
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карбонатних лесових породах під густою різнотравно-ковиловою
рослинністю лучних степів і характеризуються товстим гумусним
горизонтом (h = 0,6—1,2 м). Гумус накопичувався протягом віків і
зв’язувався у профілі ґрунту завдяки надлишку кальцію. Джерелом
гумусу були не тільки рештки відмерлих степових трав, але й густа
коренева система рослин. Добре зволоження лісостепу сприяло
розвитку глибокої розгалуженої кореневої системи, яка пронизувала
ґрунти до глибини 1-1,5 м і більше. Глибоко проникали у ґрунт
потоки атмосферної вологи, переміщуючи при цьому найбільш
розчинну частину гумусу. Тому в таких умовах сформувалися типові
чорноземи. Одночасно з накопиченням гумусу у чорноземах
відбувалося повільне вимивання карбонату кальцію (до 35-50 см і
більше), яке супроводжувалося зниженням лінії скипання й
утворенням видимих форм СаСО3 у вигляді тонких білястих
прожилків – плісені або трубок.
Таблиця 21.9. Класифікація чорноземів
Підтипи
Опідзоле
ні
Вилугува
ні
Типові
Звичайні
Південні

Роди
Звичайні,
слабодиференційовані
Глибокоскипаючі,
безкарбонатні
Карбонатні, солонцюваті
Осолоділі, глибокоглейові
Злиті, неповнорозвинуті

Види
а) надтовсті (>120 см), товсті (80120), середньотовсті (40-80),
малотовсті 25-40 см), дуже
малотовсті (<25 см).
б) тучні (>9 %), середньогумусні (69 %), малогумусні (4-6 %),
слабогумусні (<4%)

Від гранулометричного складу породи залежить уміст гумусу у
чорноземах типових: чим більше в породі мулу, тим більше гумусу
він може зв’язати й накопити у ґрунті. У складі мулу домінують
мінерали монтморилонітової групи (60-90 %), гідрослюд всього 5-25
%, каолініту майже нема.
Профіль чорноземів типових поблизу с. Олексіївка Карлівського
р-ну Полтавської обл. характеризується такими ознаками (за
Крупським М.К, Полупаном М.І., 1979):
Н/k 0-43 см – гумусовий, темно-сірий, легкоглинистий; 0-25 см орний, зернисто-грудкуватий; 25-43 см - підорний, карбонатний,
зернистий, перехід поступовий;
Нрk 44-70 см – верхній перехідний, добре гумусований,
карбонатний, темно-сірий з буруватим відтінком, важкосуглинковий,
зернисто-грудкуватий, ущільнений, у червоточинах багато карбонат349

ної муки, перехід поступовий;
Рhk – 71-114 см – нижній перехідний, слабо й нерівномірно
гумусований, карбонатний, бурувато-сірий, важкосуглинковий,
зернисто-грудкуватий, ущільнений, переритий землерийними,
перехід поступовий;
Р(h)k 115-133 см – лес брудно-бурий, плямистий, важкосуглинковий, сильно переритий землерийними, має присипку
карбонатної муки;
Рk – 134-190 см і глибше – лес бурувато-палевий,
легкоглинистий із карбонатною присипкою.
Чорноземний
процес
ґрунтоутворення
у
Лісостепу
характеризується гумусовим шаром від 65-80 до 80-120 см і більше
та вмістом гумусу від 3,5 до 6-8 % і його запасами 500-750 т/га.
Відношення СГК/СФК більше одиниці у гумусовому шарі і поступово
знижується до 0,7-0,3 глибше 100 см. На контакті гумусового
горизонту з карбонатним уміст гумінових кислот різко зменшується,
а фульвокислот зростає. Уміст гумусу збільшується з півночі на
південь та з заходу на схід. Але його уміст у цих ґрунтах знижується
із глибиною та з глибини 50-60 см появляються карбонати кальцію
(СаСО3) від 2 до 12 % і більше. У результаті чорноземного процесу
ґрунтоутворення в чорноземах відсутні ознаки глейового процесу, а
також засолення легкорозчинними солями (хлоридами, сульфатами і
содою). Чорноземи типові мають нейтральну реакцію ґрунтового
розчину (рН = 6,5-7,0), високу ємність вбирання (20—40 мг-екв на
100 г ґрунту), міцну грудкувату структуру.
У чорноземах типових багато рухомих форм азоту й калію та
низький або середній уміст сполук фосфору. Запаси рухомого
фосфору складають 0,20-0,33 т/га в орному шарі, а запаси обмінного
калію – 0,23-0,27 т/га.
Загальна родючість чорноземів типових оцінюється в 65-82 бали.
Чорноземи вилугувані розповсюджені переважно у північних
районах лісостепу. Вони вклинюються або облямовують масиви
чорноземів опідзолених і типових. Вони сформувалися під
розрідженими парковими лісами, на узліссях та під різнотравнозлаковими степами на більш вологих ділянках. Чорноземи
вилугувані відрізняються від чорноземів типових більш глибокою
вилугуваністю від карбонатів, які найчастіше зустрічаються на
глибині 80-100 см. Пояснюється це більшою кількістю опадів,
періодично промивним водним режимом з деяким переважанням
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низхідних токів ґрунтової вологи, яка й вилуговує чорноземи. У
чорноземів немає елювіально-ілювіальної диференціації профілю й
кремнеземистої присипки, які характерні для чорноземів
опідзолених. Для верхніх горизонтів характерна наявність гумусовозалізистих і залізисто-глинистих утворень, натічних форм глини в
порах, відсутність монтморилоніту серед глинистих мінералів у
зв’язку з інтенсивним вмиванням його в нижню частину ґрунтового
профілю. Вони не мають ущільненого горизонту в середній частині
ґрунтового профілю. Карбонати вимиті до ґрунтоутворюючої
породи, білозірка залягає глибше 150-200 см. Легкорозчинних солей
не мають. Вилугувані чорноземи містять 4—8 % гумусу, загальні
запаси гумусу складають 400-600 т/га, мають більш короткий
профіль (75-80 см), слабокислу, близьку до нейтральної, реакцію
ґрунтового розчину (рН = 6,2—6,8), вбирний комплекс на 93—98 %
насичений кальцієм, частково магнієм. Ємність вбирання рівна 40-50
мг-екв/100 г ґрунту у верхніх шарах. За родючістю ці ґрунти майже
не відрізняються від чорноземів типових, мають таку ж високу
оцінку за бонітетом.
Чорноземи опідзолені поширені, в основному, на Правобережжі
Дніпра, навколо Подільського лісового масиву і в передгір'ях Карпат.
Тепер ліси під якими вони формувалися вирубані, територія
розорана. Лише в деяких місцях вони знаходяться під лісами.
Залягають вони на високих добре дренованих вододілах,
вклинюючись у чорноземи типові, вилужені й темно-сірі лісові
ґрунти. Ці ґрунти пережили степову й лісову стадії розвитку. Про це
свідчить, з одного боку, глибока гумусованість профілю, досить
високий уміст гумусу у складі якого переважають гумінові кислоти,
пов’язані з кальцієм, а з іншого – глибока вилугуваність, кислотність,
понижена насиченість основами та диференціація за елювіальноілювіальним типом. Їх утворення можливе під широколистяними
лісами паркового типу з густим травостоєм. У ґрунтах глибоко
вимиті карбонати, які «скипають» в породі на глибині 120—140 см.
Основна морфологічна ознака опідзолених чорноземів — наявність
борошнистої присипки, яка вкриває структурні агрегати в нижній
частині горизонту Н і у верхній частині горизонту НІ.
Чорноземи опідзолені пройшли степову й лісову стадії розвитку.
Тому поряд з ознаками типових чорноземів вони мають ознаки,
властиві сірим лісовим ґрунтам: вилугувані, кислотні, знижена
насиченість основами (90-92 %).
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За фізичними властивостями чорноземи опідзолені майже не
відрізняються від типових. Гранулометричний склад чорноземів
опідзолених характеризується переважанням фракції крупного пилу
(40-65 %) й мулу (17-44 %) при умісті фізичної глини від 23 до 66 %.
У північній частині зони Лісостепу гранулометричний склад
крупнопилуватий легкосуглинковий, в середній частині зони –
крупнопилуватий і пилуватий середньо-суглинковий, а на південній
периферії – пилуватий важкосуглинковий і легкоглинистий. Вони
зернисті, мають сприятливі водно-повітряні властивості.
Чорноземи опідзолені на 85-95 %, а в нижніх горизонтах – на 98
% насичені основами. При цьому ступінь насичення основами тим
вищий, чим важчий гранулометричний склад. Серед увібраних катіонів переважає кальцій (80-83 %). Увібрані катіони перерозподілені у
профілі й корелюють з розподілом мулу. Максимальна ємність
вбирання (40-55 мг-екв/100 г ґрунту) припадає на середню частину
профілю (60-100 см), де найбільший уміст глини.
Глибина верхньої границі карбонатного горизонту у чорноземів
опідзолених знижується із сходу на захід від 103-130 см на
Лівобережжі до 130-150 см на Правобережжі.
Родючість їх не нижча ніж чорноземів типових. Бонітет
чорноземів опідзолених 62-79 балів. Незначна кислотність ще не
пригнічує росту рослин, а мінерали які входять до складу мулу
швидше вивітрюються і звільнюють доступні для рослин елементи.
Вони розміщені у лісостеповій, достатньо зволоженій зоні й не
потребують ні осушення, ні зрошення.
Процеси солонцюватості, солончакуватості й осолодіння
поширені в Лісостепу у долинах річок і на луках. Лівобережна
низинна провінція, яка протягується від другої тераси р. Дніпро на
схід до долини р. Сейм характеризується засоленням ґрунтів за
рахунок близького залягання мінералізованих ґрунтових вод і наявністю в них соди й сульфатів. Більш засолені ґрунти поширені на
низьких терасах річок Сули, Псла, Ворскли, Сіверського Дінця і його
приток. Ґрунтовий покрив складається із чергування дрібних і крупних ділянок лучно-чорноземних і солонцюватих ґрунтів, солончакових лучних і лучно-болотних ґрунтів. У западинах розвинуті солоді,
засолені содою. Ці ґрунти мають понижену родючість.
Солонцюваті ґрунти мають у вбирному ґрунтовому комплексі
натрій, а солончакуваті – засолені содою, хлоридами, сульфатами.
Осолодіння ґрунтів Лісостепу відбувається на надзаплавних
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річкових терасах, западинах. З профілю ґрунту інтенсивно
вимиваються продукти гідролізу (прості солі, органічні та мінеральні
колоїди), руйнується елювіальний горизонт (вимиваються карбонатні
сполуки), у верхніх горизонтах накопичується SiO2, протікає
глейовий процес у всьому профілі.
Болотний і торфоболотний процеси ґрунтоутворення поширені в долинах річок у гідроморфних умовах, тобто при близькому
заляганні рівня ґрунтових вод і при зволоженні поверхневими водами шляхом періодичного затоплення. Ґрунтоутворення супроводжується утворенням глею, а в деяких випадках нагромадженням торфу.
Використання ґрунтів Лісостепу. Це зона інтенсивного
землеробства. Тут родючість чорноземів західних провінцій часто
оцінюється у 86-100 балів, а центральної й лівобережної – у 80-90.
Сільськогосподарськими угіддями у Лісостепу зайнято 85,2 %
земельної площі. Орні землі становлять 13,7 млн. га, або 67,4 %
загальної площі ґрунтів зони. Ґрунтово-кліматичні умови зони
сприятливі для вирощування зернових, цукрових буряків, плодових і
овочевих культур. Основними заходами поліпшення родючості
ґрунтів лісостепової зони є боротьба з водною ерозією, вапнування
ділянок кислих ґрунтів і регулювання водного режиму (осушення,
зрошення, снігозатримання). В результаті багатовікової експлуатації
ґрунти Лісостепу значною мірою виснажені на гумус і поживні елементи, зруйнована їх структура. Тому вони потребують внесення
високих доз органічних і мінеральних добрив.
21.3. Ґрунти Центральної Степової області суббореального поясу
Степова зона в минулому була покрита трав’янистою
рослинністю, під якою утворились чорноземи. На півночі зони
розвивались ковилові різно-трав’янисті степи з глибокою кореневою
системою. В міру наближення до півдня різно-трав’яниста
рослинність випадала, коренева система ставала розгалуженою, але
розміщувалась ближче до поверхні. Тут переважав типчак, появлявся
полин і інші злаки з малою надземною частиною і більш глибокою
кореневою системою. У пониженнях розвивалась вологолюбна лучна
рослинність, на дні балок і подів – лучно-болотна.
Генезис ґрунтів. У зоні степу найбільш поширений дерновий
гумусово-акумулятивний процес ґрунтоутворення. Протікає він під
впливом багаторічної трав’янистої рослинності в умовах помірно
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вологого клімату, особливо інтенсивно на пухких карбонатних
породах (лесах). Помірне зволоження при непромивному типі
водного режиму характеризується чергуванням низхідних і
висхідних токів ґрунтової вологи, веде до рівномірного
просочування товщі гумусом і вилуженими легкорозчинними солями
і карбонатами кальцію. Останній вимивається із верхніх шарів
профілю; перехідні до материнської породи горизонти збагачені
карбонатами кальцію, їх колоїдний комплекс насичений кальцієм.
Закріплення ґрунтових колоїдів (глини й гумусу) сприяє створенню
агрономічної цінної водостійкої зернисто-грудкуватої структури.
Руйнування мінеральної частини не спостерігається. Типовим
представником ґрунтів є чорнозем звичайний.
У зоні степу виділяють дві фації: теплу субконтинентальну
(південно-європейську)
й
помірно-теплу
континентальну
(східноєвропейську). До першої відноситься територія Задністров’я,
Одеської обл., південний степ Автономної Республіки Крим, де
переважають чорноземи звичайні й чорноземи південні міцелярнокарбонатні, до другої – інша частина Степу з чорноземами
звичайними, південними й каштановими ґрунтами.
У степовій зоні поруч з дерновими чорноземними ґрунтами
розповсюджені ґрунти солонцевого типу ґрунтоутво-рення.
Ґрунти поширені на низьких і не дренованих ділянках з неглибоким
засоленням ґрунтових вод – переважно у долинах балок, заплавах
річок, слабко стічних низовинах, на надзаплавних річкових терасах.
Структура ґрунтового покриву. Ґрунтовий покрив зони відносно однорідний, тут сформувались, головним чином, чорноземи. В
структурі ґрунтового покриву чорноземи звичайні займають 64,
чорноземи південні — 23, чорноземи на не лесових породах — 6,
лучно-чорноземні, лучні та їх солонцюваті види — 6 % площі орних
земель зони.
Характеристика ґрунтів. Чорноземи звичайні поширені в
північній і центральній частині Степу. Їх профіль добре розвинутий
на глибину 45-120 см з трьома генетичними горизонтами
(гумусовим, гумусово-перехідним і перехідним) й має наступну
будову:
Н – 0-35 см – гумусовий горизонт, рівномірно забарвлений в
темно-сірий колір; до глибини 22-25 см орний, зернисто-пилуватий,
пухкий. Глибше в підорному шарі зернистий, більш щільний, не
скипає від соляної кислоти, перехід поступовий.
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НР – 35-70 см – гумусний перехідний, темно-сірий зі слабким
буруватим відтінком, крупнозернистий; відзначаються рідкі
карбонатні плісняві утворення; скипає від соляної кислоти. Помітні
ходи черв’яків і рідкі світлі кротовини. У нижній частині світлішає.
Рhk – 70-90 см – перехід до породи; палевий з сірими язиками,
затіканнями з плямами гумусу, грудкуватий; є ходи черв’яків,
кротовини; бурно скипає, перехід поступовий.
Рk – 90 см і глибше палевий лес грудкуватої структури,
відзначаються трубочки, наповнені СаСО3, а також окремі розкидані
плями білозірки.
Гранулометричний склад чорноземів звичайних – від супіщанолегкосуглинкового до глинистого. Чорноземи супіщано-глинисті
розвинуті найчастіше в Придніпровській частині степу, на іншій
території – чорноземи важкосуглинкові й глинисті.
Важкосуглинкові й глинисті чорноземи звичайні містять багато
мулистих часток (35-55 %) і мало піску. Велика кількість мулу
зумовлює наявність цінних зернистих агрегатів у цих ґрунтах.
Наявність цінних агрономічних агрегатів у ґрунтах в кількості не
менше 80-90 % сприяє покращенню фізичних властивостей:
водопроникності, провітрюваності й зумовлює сприятливий водний,
повітряний і тепловий режим цих ґрунтів (табл. 21.10).
Таблиця 21.10. Структурно-агрегатний склад чорноземів звичайних
Глибина,
Кількість, % за розміром, мм
Водостійких агрегатів, %
см
> 10
10-3
3-1
1-0,25
Всього
10-3
3-1
1-0,25
Середньогумусний, важкосуглинковий, неглибокий, Долинський р-н
Кіровоградської обл.
0-20
40,0
31,9
14,6
10,4
96,9
5,0
12,0
33,7
25-45
26,7
48,4
14,7
7,7
97,6
5,9
20,5
41,4
Середньогумусний пилуватий важкосуглинковий, смт. Магдалинівка
Дніпропетровської обл.
0-20
31,4
31,3
13,9
15,4
92,0
2,3
4,0
35,2
25-45
33,6
36,6
11,3
10,7
92,3
6,5
17,3
31,9
Середньогумусний, глинистий, Красноармійський р-н Донецької обл.
0-20
53,4
21,1
10,2
11,4
96,1
3,5
8,9
39,7
25-45
15,0
49,1
20,4
12,7
97,2
10,2
26,4
24,3
Середньогумусний, глинистий неглибокий, Лоно-Олександрівський р-н
Луганської обл.
0-20
57,3
18,1
7,9
12,9
96,2
2,4
6,7
41,6
25-45
20,1
39,9
23,3
13,0
96,3
3,7
7,3
36,9
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Дослідженнями встановлено, що із всієї маси агрегатів зернистих водостійких дрібних агрегатів розміром 0,5-0,01 мм, як на
цілинних, так і на староорних землях приблизно близько 60 %.
Перебування чорноземів звичайних протягом двох років під
багаторічними злаково-бобовими травами відновлює зернистогрудкувату структуру орних горизонтів.
Водно-фізичні властивості чорноземів звичайних залежать від
гранулометричного й мінералогічного складу. Так, щільність орного
шару чорноземів звичайних змінюється в межах 1,0-1,30 г/дм3,
пористість – 52,1-62,6 %, гігроскопічність – 7,14-12,92 %, вологість
засихання рослин – 9,6-15,8 %.
Запаси продуктивної вологи у метровому шарі ґрунту при
найменшій вологоємності змінюються від 128 мм (ВеликоАнадольський р-н Донецької обл.) до 200 мм (Волноваський р-н
Донецької обл.). При повному насиченні ґрунту вологою запаси
продуктивної вологи у цьому ж шарі ґрунту зростають і змінюються
від 303 мм (м. Луганськ) до 410 мм (Новоукраїнський р-н
Кіровоградської обл.). Запаси непродуктивної вологи у чорноземах
звичайних також значні й змінюються в 1-метровому шарі від 155 мм
(Первомайський р-н Миколаївської обл.) до 232 мм (Волноваський рн Донецької обл.).
Чорноземи звичайні відрізняються від чорноземів типових
укороченням гумусового профілю й меншим умістом гумусу
внаслідок меншої кількості рослинних залишків і більш інтенсивної
мінералізації у вологі й теплі періоди року. Кількість гумусу у
чорноземах звичайних з глибиною різко знижується у порівнянні з
чорноземами типовими. Так, на глибині 1 м у чорноземах типових
можна знайти до 2,0-2,5 % гумусу, тоді як у чорноземах звичайних
на цій же глибині – лише 0,5 %.
За товщиною гумусового горизонту чорноземи звичайні
поділяють на види: глибокі (85 см і більше), середньоглибокі (65—
85) й неглибокі (45—65). З півночі на південь, в міру зростання
посушливості клімату, товщина гумусового шару зменшується від
120 до 45 см.
Виділяють також середньогумусні (більше 6 % гумусу) й
малогумусні (5 % і менше) види. З півночі на південь у міру
наростання посушливості клімату товщина гумусового горизонту і
вміст гумусу зменшується з 4,7—6,1 до 4,0—4,6 % (табл. 21.11).
Валовий уміст гумусу у чорноземах звичайний середньогу356

мусних досягає 500 т/га, у малогумусних - 330 т/га. У гумусовому
горизонті уміст гумінових кислот високий – 45-55 %. Відношення
СГК:СФК від 2,6 у верхніх горизонтах до 1,5 - на глибині 50-60 см.
За глибиною залягання карбонатів виділяють роди: карбонатні,
звичайні і глибоко-скипаючі. Карбонатні скипають від соляної
кислоти з поверхні. Вони найменш промиті опадами. Залягають на
випуклих формах рельєфу, звідки волога стікає й не проникає
вглибину. На рівнинних просторах розвинуті звичайні роди, які
скипають з глибини 30-35 см. В пониженнях, балках стоку, степових
неглибоких блюдцях, де весною й восени накопичується волога,
карбонати вимиваються на глибину 70-80 см і більше. Такі глибокоскипаючі чорноземи є найбільш родючими завдяки кращій зволоженості. Легкорозчинні солі й гіпс з’являються з глибини 3-4 м.
Реакція ґрунтового розчину чорноземів звичайних нейтралльна, донизу профілю слабко лужна. Сума увібраних основ становить
30—55 мг-екв на 100 г ґрунту. Ґрунти насичені основами кальцію й
магнію при їх співвідношенні від 10:1 до 4:1. Уміст увібраного
натрію не перевищує 0,5-1,0 мг-екв/100 г ґрунту (табл. 32.21).
Таблиця. 21.11. Фізико-хімічні властивості чорноземів Степу
Увібрані основи, мг-екв/100 г
Рухомі, мг на
Генетичний
Уміст, %
рН
ґрунту
100 г ґрунту
горизонт,
+
водн. Са2+ Mg2+ Na+
гумусу
СаСО
К
Сума
К
Р2О5
3
см
2О5
Чорнозем звичайний легкоглинистий, м. Первомайськ Миколаївської обл.
0-20
5,34
3,15 7,5 27,6 3,6 0,02 0,45 31,57 19,5
28,1
20-40
3,80
7.20 7,6 23,8 3,4 0,016 0,51 27,726 15,5 24,75
40-60
2,90
10,20 7,6 21,6 4,2 0,016 0,34 26,156 9,0
6.25
60-80
2,36
10,84 7,6 19,9 5,2 0,033 0,33 25,463 8,5
6,50
80-100
2,06
11,41 7,6 19,2 5,2 0,033 0,28 24,713 7,75
6,50
Чорнозем південний міцелярно-карбонатний, Татарбунарський р-н Одеської обл.
0-20
3,31
5,41 7,4 26,9 5,7 0,12 0,33 33,05 18,7 18,45
20-40
2,42
8,00 7,45 25,8 5,4 0,13 0,35 31,68 18,5 16,70
40-60
1,21
11,92 7,50 24,4 5,6 0,20 0,38 30,58 11,3
7,75
60-80
0,94
17,40 7,5 19,6 6,3 0,21 0,45 26,56
8,8
5,25
80-100
0,52
16,73 7,5 16,6 6,5 0,25 0,53 23,88
6,5
4,50

Чорноземи звичайні забезпечені азотом до 0,21-0,27 %, який
вивільнюється при розкладанні гумусу. Валовий уміст фосфору у
верхніх шарах становить 0,1-0,13 %, у материнській породі - 0,08-0,1
%. У ґрунтах мало рухомого фосфору – 3-15 мг/100 г ґрунту. Його
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компенсують за рахунок внесення фосфорних мінеральних добрив.
Вивітрювання мінералів (польових шпатів, слюди) сприяє
накопиченню необхідного для рослин калію. Ґрунти мають високу
родючість, але недостатня кількість вологи обмежує використання.
Слід відмітити, що в умовах розчленованого рельєфу на схилах
розвивається водна ерозія, тому чорноземи поділяють і за ступенем
змитості. До слабо змитих відносяться чорноземи у яких
укорочений верхній горизонт Н. Родючість їх помітно знижена, але
ще досить висока. У середньо змитих чорноземах знищений весь
горизонт Н, тому родючість їх значно понижена. У сильно змитих
ґрунтів нема сірого забарвлення, на поверхню виходить лес,
родючість різко знижена.
Чорноземи південні. У південній частині степової зони
збільшується сума активних температур, знижується кількість
опадів, зростає посушливість клімату. Це відбивається на рельєфі
місцевості: зменшується число балок, їх глибина, майже зникають
яри, вирівнюються схили. Степ стає більш рівнинним. У лесах
збільшується кількість мулистих часток, він стає більш важким, а на
лівобережжі Дніпра – глинистим за гранулометричним складом.
Леси тут щільні, важко проникні для води, що сприяє меншій
глибині їх промочування атмосферними опадами. Це спричиняє
зміну рослинності, яка колись була представлена ковиловотипчаковими асоціаціями. Рослинний покрив тут не був суцільним,
бо не вистачало вологи. Поступово у ґрунтах на протязі 30-50 км з
півночі на південь зменшувалась товщина гумусового горизонту, й
чорноземи звичайні змінюються південними.
Чорноземи південні займають південну посушливу підзону
Степу. Профіль чорнозему південного має наступну будову (розріз с.
Баштанка Миколаївської обл. на рівному вододільному плато):
Норн. – 0-23 см – гумусний горизонт, орний, темно-сірий, пухкий,
пилувато-зернистий. Багато коріння рослин.
Н 23-30 см – гумусний, того ж кольору, пухкий, зернистий з
дуже невеликою кількістю пилу. Рідкі світлі кротовини, нечисленні
ходи дощових черв’яків. Ущільнений.
НР – 30-52 см – гумусний перехідний, бурувато-сірий, донизу
світлішає. Добре видні світлі й більш темні кротовини.
Крупнозернистий, ущільнений. Нижня межа сіра чітка.
Рk – 52-85 см – темно-палевий, важкосуглинковий лес, з ходами
коріння, кротовинами. На глибині 95-120 см суцільний горизонт
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білозірки, а на глибині 150 см з’являються кристали гіпсу.
Найбільш суттєва відмінність чорноземів південних від
звичайних полягає у зменшенні умісту гумусу. Товщина гумусового
горизонту коливається від 45 до 100 см, вміст гумусу — від 2 до 5%.
У цій зоні вже немає середньогумусних видів. Уміст органічної
речовини знижується в напрямку на захід (від 4,4-4 % біля м.
Бердянська до 3,8-3,5% біля м. Арциз Одеської обл.). Чорноземи
південні відносяться до малогумусних. Насичені кальцієм, мають
нейтральну реакцію. Реакція ґрунтового розчину нейтральна або
слабко лужна (рН водної витяжки становить 6,5— 7.5). Сума
увібраних основ коливається від 5—15 до 17—50 мг-екв на 100 г
ґрунту. Відношення увібраних Са2+: Mg2+ звужується до 3-4:1. За
фізико-хімічними властивостями (уміст увібраних Mg та Na)
чорноземи південні здобувають солонцюватість. На глибині 2—2,5 м
залягають солі й гіпс. Чорноземи південні менш насичені рухомими
формами елементів живлення рослин. Мала кількість гумусу
обумовлює нестачу азоту. Близьке залягання карбонатів кальцію
зв’язує фосфор, він менш доступний для рослин. Уміст калію є
достатнім і не потребує внесення у вигляді мінеральних добрив.
Родючість ґрунтів знижується у зв’язку із зменшенням умісту гумусу
й через посушливість клімату. На півдні степу застосовують
зрошення спільно з іншими агротехнічними заходами - боротьба з
водною й вітровою ерозією, гіпсування солонцюватих видів.
На дні подів утворюються глеєві солоді, які містять 3,2-3,6 %
гумусу у верхньому горизонті Е. Вбирний комплекс насичений
кальцієм, магнієм, натрієм. У горизонтах Н і Е часто натрій
заміщується на водень і алюміній, які зумовлюють слабко кислу
реакцію (рН 5,9-6,2), в ілювіальному горизонті – нейтральну.
Збіднення колоїдними частками зумовлює низьку ємність вбирання.
Висока щільність горизонту вмивання робить ґрунт водонепроникним, часто виникає верховодка й перезволоження верхнього шару
профілю. Солоді мітять до 0,3 % солей. У солодях мало поживних
елементів, вони мають несприятливі водно-фізичні властивості.
Необхідними заходами підвищення їх родючості є глибока оранка,
внесення органічних і мінеральних добрив, вапнування, у деяких
випадках закладання дренажу.
Чорноземи України — наше національне багатство. Це основні райони виробництва зерна, соняшнику, плодових, овочевих,
кормових та інших культур.
359

21.4. Ґрунти сухо-степової зони Центральної Степової області
суббореального поясу
Вона
приурочена
до
крайньої
південної
частини
Причорноморської низовини й крайньої північної частини
Кримського півострова, де висоти місцевості нижчі за 50 м.
Перехід від степової зони до зони сухого степу відбувається
швидко й ширина перехідної смуги не перевищує 20-25 км. У цій
смузі солонцюваті чорноземи на підвищених вододільних просторах
змінюються темно-каштановими слабо солонцюватими ґрунтами, а
на схилах ще зберігаються чорноземи південні. Поступово темнокаштанові ґрунти заповнюють весь простір. На Кримському
півострові ця зміна відбувається в напрямку з півночі на південь, від
узбережжя Сивашу до Степового Криму.
Темно-каштанові ґрунти поширені в північній підзоні сухого
Степу, переважно на безстічних рівнинах вододілу Дніпро-Молочна і
в північній частині північного Криму, незначні площі їх є на
понижених приморських плато Правобережжя Дніпра.
Клімат цієї зони посушливий, рельєф плоский рівнинний. На
території слабко розвинута ерозія, часто розвинута безстічність
ґрунтових вод. Зона багата тепловими ресурсами, зима м’яка,
сніжний покрив має малу товщину, часто зовсім відсутній. Опадів
випадає мало, коефіцієнт зволоження 0,4-0,55. В зоні спостерігається
підтягування до поверхні ґрунту деякої кількості легкорозчинних
солей з висхідними токами вологи, в тому числі й натрію.
Утворилися вони під типчаково-ковиловими і полиново-злаковими
степами. Характерна риса цих ґрунтів – чітка диференціація профілю
за елювіально-ілювіальним типом.
Каштанові ґрунти поділяють на 3 підтипи: темно-каштанові,
каштанові і світло-каштанові. Крім того, виділяють фаціальні
термічні групи підзональних підтипів.
Поділ каштанових ґрунтів на підтипи за фаціями:
темно-каштанові дуже теплі, що періодично промерзають;
темно-каштанові теплі, що короткочасно промерзають;
темно-каштанові теплі, що промерзають;
темно-каштанові помірно теплі, що промерзають;
темно-каштанові помірно теплі, що тривало промерзають;
каштанові дуже теплі, що періодично промерзають;
каштанові теплі, що короткочасно промерзають;
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каштанові теплі, що промерзають;
світло-каштанові теплі, що короткочасно промерзають;
світло-каштанові теплі, що промерзають;
світло-каштанові помірно теплі, що тривало промерзають.
Усередині підтипів виділяють роди: звичайні, солонцюваті,
солонцювато-солончакові, залишково-солонцюваті, солонцюватоосолоділі, карбонатні, карбонатно-солонцюваті, і неповно розвинені
(на щільних породах).
Негативною властивістю темно-каштанових ґрунтів у порівнянні з чорноземами південними є розпиленість їх верхніх горизонтів і значна ущільненість ілювіального горизонту. Це зумовлює
послаблення водостійкості структурних агрегатів, а також пониження загальної й некапілярної пористості й капілярної вологоємності.
Одночасно з цим у порівнянні з чорноземами південними у профілі
темно-каштанових ґрунтів зростає відсоток непродуктивної вологи за
рахунок зростання гігроскопічної вологості.
Коефіцієнт
фільтрації
темно-каштанових ґрунтів
в
Херсонській обл. дуже низький і змінюється від 0,06-0,029 м/добу у
орному шарі до 0,008-0,001 м/добу у шарі 50-100 см. Коефіцієнт
фільтрації лесових суглинків Кримського Присивашшя, на яких
сформувалися темно-каштанові ґрунти близько 0,2 м/добу. Водопроникність орного шару лучно-чорноземних ґрунтів у Нижньогірському районі АРК низька – 0,082-0,069 м/добу, на глибині 60-100
см – 0,012-0,001 м/добу.
Аерація при найменшій вологоємності темно-каштанових ґрунтів від об’єму ґрунту у Херсонській області змінюється від 22,2 %
(Новотроїцький р-н) - 19,27 % (Чаплинський р-н) в орному шарі до
12,7 % на глибині 70-80 см. У глейових осолоділих ґрунтах ці
показники знижуються до 12-15 % у орному шарі і до 2,6-5 - на
глибині 30-50 см.
Типовий профіль слабо солонцюватого темно-каштанового
ґрунту має наступну будову (розріз було закладено на чистому парі
біля с. Білозіра Миколаївської обл.):
Н(е) – 0-23 см – гумусовий, темно-сірий з буруватим відтінком,
пухкий, пилуватий, перехід поступовий;
Нрі – 23-45 см – гумусовий перехідний ілювійований сіруватобурий, ущільнений, горохуватої структури;
Рк – 45 см і глибше – бурувато-палевий, важко суглинковий лес,
на глибині 75-100см суцільний горизонт білозірки, а з глибини 170
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см з’являються кристали гіпсу.
Товщина гумусового горизонту темно-каштанових ґрунтів
менша ніж у чорноземів і становить 25—30 см, вміст гумусу 3,8—4,2
%. Менша кількість гумусу зумовлює буруватий відтінок гумусового
горизонту, який є класифікаційною ознакою каштанових ґрунтів.
Легкорозчинні солі й гіпс залягають на глибині 150—250 см.
Солі представлені, крім гіпсу, хлоридами, сульфатами натрію, у
вигляді білих прожилків і вкраплень. Скипання відбувається на
глибині 40-45 см. Максимальне накопичення карбонатів на глибині
50-55 см, гіпсу – 150-170 см. Реакція ґрунтового розчину нейтральна
або слабко лужна (рН водної витяжки становить 6,8 — 8,0).
Ґрунтовий вбирний комплекс насичений кальцієм, магнієм і натрієм.
Сума увібраних основ становить 20 — 40 мг-екв на 100 г ґрунту
(табл. 21.12). Співвідношення між умістом увібраного кальцію й
магнію ще вужче ніж у чорноземів південних – від 2:1 до 4:1.
Ознакою солонцюватості є ущільнення в горизонті НР, грудкувата
структура, колоїдне лакування структурних окремостей. Такі ґрунти
переважають на території сухого степу України.
Таблиця. 21.12. Фізико-хімічні властивості ґрунтів сухого Степу
Увібрані основи, мг-екв/100 г Рухомі, мг на
Генетичний
Уміст, %
рН
ґрунту
100 г ґрунту
горизонт,
водн.
см
Р205
гумусу СаСО3
Са2+ Mg2+ Na+ К+ Сума К205
Темно-каштановий, важкосуглинковий, Чаплинський р-н Херсонської обл
0-10
4,26
1,8
7,15 22,5 5,5 0,2
28,20 54,2
38,4
10-20
3,18
2,10
7,35 22,9 6,6 0,2
29,70 52,0
39,7
20-40
2,25
2,7
8,15 21,4 7,4 0,25
29,05 44,1
30,7
40-60
1,22
7,6
8,20 19.8 9,5 0,45
29,75 21,4
11,2
60-80
0,55
16,2
8,30 17,1 9,8 0.5
27,40 13,2
5,6
80-100
0,31
19,35 8,40 14,1 9,9 0,5
24,50
8,9
3,9
Лучно-каштановий ґрунт, с. Антонівка Скадовський р-н Херсонської обл
0-20
2,99
0,25
7,3 9,75 5,1 0,36 1,70 16,91 21,75
16,9
20-40
2,48
0,30
8,1 10,63 6,22 0,66 1,60 19,11 23,0
13,6
40-60
2,03
4,00
8,0 10,72 6,62 0,98 1,30 19,62 34,5
9,4
60-80
1,69
7,50
8,2 9,55 7,70 1,19 0,90 19,34 16,3
5,7
80-100
0,98
7,50
8,6 9,08 7,23 1,21 0,70 18,22 7,25
0,9

Нині значна частина чорноземів південних та темно-каштанових
ґрунтів зрошується й протікають процеси фізико-хімічного
вилуговування таких з'єднань як CaО, MgО, Na2O, K2O, Fe2O3 і
акумуляції інших - SiО2, Al2O3, TiО2, MnО.
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Валовий уміст таких елементів як сірка, свинець, гафній, лантан,
барій, нікель зріс у всьому профілі зрошуваного ґрунту в порівнянні
з періодом до зрошення. Уміст стронцію, міді, фосфору в профілі
зрошуваного ґрунту нижчий, ніж був до початку зрошення.
Уміст деяких з мікроелементів у цих ґрунтах перевищує встановлені для ґрунтів України граничнодопустимі рівні: за миш'яком –
у 2,7-6,5 раз (ГДК = 2.,0 мг/кг ), за свинцем – до 18 мг/кг (ГДК = 12.0
мг/кг), за сіркою до 7,5 раз (ГДК = 160), цинком – до 78, за кадмієм –
до 7 раз, хромом – до 5 раз у окремих гумусових горизонтах.
Ґрунти сухого степу зайняті виноградниками й фруктовими
садами мають підвищений уміст міді, ртуті, миш’яку, тому що ці
елементи входять до складу хімічних препаратів, що застосовуються
для боротьби з шкідниками і хворобами.
Каштанові солонцюваті ґрунти поширені в ПрисиваськоПричорноморській смузі Лівобережжя Дніпра і на узбережжі Сиваша
в Криму. Тут розвинуті розріджені полиново-типчакові степи на
лесах та на алювіальних відкладах. Товщина гумусового горизонту
становить 20 — 25 см, вміст гумусу 3 — 4 %. Легкорозчинні солі й
гіпс залягають на глибині 110 — 150 см. Інші діагностичні показники
каштанових ґрунтів аналогічні темно-каштановим.
Лучно-каштанові ґрунти трапляються серед каштанових на
степових западинах, де коефіцієнт зволоження дещо більший за рахунок поверхневого стоку з оточуючої місцевості. Вони мають таку
саму будову профілю, як і каштанові ґрунти, але товщина гумусового
горизонту більша (45 — 55 см). Крім того, вони містять більше
поживних елементів.
Основними заходами підвищення родючості ґрунтів сухостепової зони є зрошення, гіпсування, плантажна оранка й боротьба з
вітровою ерозією. На зрошуваних каштанових ґрунтах України
отримують високі врожаї озимої пшениці, рису, соняшнику,
винограду, плодових, баштанних та інших культур.
21.5. Ґрунти Західної буроземно-лісової області
суббореального поясу
Ґрунтоутворюючі породи. Ґрунтоутворення у Карпатах
розвивається на продуктах вивітрювання трьох комплексів
геологічно-різновікових порід. Найбільш древніми є палеозойські
метаморфічні породи Рахівського масиву й Чівчинських гір; більш
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молодими - крейдяні й палеогенові флішеві породи Складчастих
Карпат, які займають до 90 % площі; найбільш молодими є неогенові
й четвертинні ефузивні породи Вулканічних Карпат.
В Передкарпатті, а також на території гірських річок
ґрунтоутворення розвивається на пухких наносах четвертинного
віку. Основні ґрунтоутворюючі породи (флішеві утворення) являють
собою ритмічне чергування шарів піщаників, аргілітів, алевролітів,
мергелю, вапняків і ін., які утворилися у глибоких геосинклінальних
морських басейнах товщиною до 6-7 тис. м. Елювій, утворений на
піщаниках, сланцях і алевролітах містить значну кількість уламків,
що забезпечує високу водопроникність порід. Навіть при найбільш
інтенсивних опадах тут не утворюється застій води на поверхні.
Рослинність. Територія Карпат не мала континентального
зледеніння у четвертинний період. Тут переважала лісова рослинність з буку, дуба, в’яза, вільхи, сосни, ялини піхти. В окремі періоди
з’являлися теплолюбні форми – платан, магнолія, горіхові й ін.
Генезис ґрунтів. Кислий буроземно-утворювальний процес
протікає в зоні під дрібно листяними й хвойними лісами,
сільськогосподарськими культурами, високогірними луками в
умовах вологого помірно-теплого клімату, промивного водного
режиму на дренованих територіях і застою води – на не дренованих
ділянках. Цей процес зумовлює формування на добре дренованих
породах кислих буроземів, яким властиве достатньо пухке складання
й однорідне забарвлення – буре, палеве, жовтувате
Процес утворення бурих лісових ґрунтів називається
буроземоутворенням. Основними його складовими є: процес
накопичення гумусу, утворення глини й лесиваж.
В деяких випадках у Карпатах протікає дерновий процес, який
виражається у накопиченні темнозабарвленого гумусу, багатого
поживними речовинами, кальцієм і магнієм.
Найбільш характерними ознаками бурих лісових ґрунтів є
слабка диференціація на ґрунтові горизонти, бурий або жовто-бурий
колір усього профілю, за винятком гумусового горизонту й
освітлених шарів опідзолення, які не завжди виражені, кисла або
слабо кисла реакція, відсутність ілювіально-карбонатного горизонту.
Для профілю ґрунтів характерні процеси, які ведуть до
звільнення гідратів оксидів заліза й утворення глини, внутрішньоґрунтового утворення вторинних глинистих мінералів гідрослюдитого і монтморилонітового складу в результаті слабкого гідролізу
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первинних мінералів і їх вторинного синтезу. Цьому сприяє постійне
зволоження, переважання позитивних температур у ґрунті, насиченість ґрунтових розчинів вуглекислотою. Глинисті мінерали й гідрооксиди заліза накопичуються у верхній частині профілю. При утворені глини у профілі ґрунту накопичуються мул, залізо, алюміній,
марганець, фосфор, магній, кальцій і інші елементи. Оксиди й гідрооксиди заліза рівномірно розфарбовують весь профіль ґрунту у бурі і
яскраво-бурі кольори. Переміщення колоїдів слабке, або відсутнє.
Класифікація ґрунтів. Тип бурих лісових ґрунтів на ґрунтовій
карті світу (1975) поділяється на підтипи: бурі лісові типові, бурі
лісові кислі, бурі лісові лесивовані, бурі лісові опідзолені, глейові,
бурі лісові еутрофні, бурі лісові карбонатні.
Розподіл на роди пов’язаний з характером ґрунтоутворюючих
порід
(залишково-карбонатні,
червонокольорові,
кам’янистігалечникові) або особливостями накладених процесів (вториннодернові, поверхнево-глейові, глибоко-глейові).
Поділ на види проводиться у залежності від умісту гумусу й
товщини гумусового шару: багатогумусні – більше 8 %,
середньогумусні – 3-8 %, малогумусні – менше 3 %; глибокі –
горизонт НЕ більше 30 см, середньоглибокі НЕ = 20-30 см, неглибокі
– НЕ менше 20 см.
У підходах до класифікації гірських ґрунтів є дві точки зору.
Відповідно до першої, усі гірські ґрунти розглядаються як самостійні
типи, котрі відмінні від аналогічних ґрунтів рівнинних територій.
Відповідно до другої, як самостійні типи виділяються лише
оригінальні гірські ґрунти, що не зустрічаються на рівнинах. До них
віднесені гірсько-лучні, гірсько-лучні чорноземно-подібні і гірські
лучно-степові. Всі інші гірські ґрунти, що мають аналоги на
рівнинах, розглядаються як єдиний з ними тип.
Крім того, за умовами рельєфу, а отже, й за можливостями
використання гірські ґрунти можуть бути розділені на 3 групи: 1)
гірсько-схилові, які формуються на схилах крутістю більше 10°. У
цьому випадку до назви типу додається слово «гірська» (наприклад,
підзолисті гірські і т.д.); 2) нагірно-рівнинні, котрі розвинулися в
горах на відносно вирівняних ділянках з ухилами менше 10° й
нерідко використовуються в землеробстві (наприклад, чорноземи
вилугувані нагірно-рівнинні); 3) міжгірно-рівнинні й гірськодолинні, які розвинулися на рівнинах і схилах із крутістю не більш
4—5° (річкові тераси, делювіальні шлейфи і т.д.) (наприклад,
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чорноземи вилугувані міжгірно-рівнинні).
Ґрунти гірських вертикальних зон. Бурі лісові гірські кислі
ґрунти розміщені від теплого поясу до холодного альпійського
включно (100-1450 м). Вони утворилися на різних пухких
суглинкових відкладах. Великі їх площі знаходяться під лісом, деякі
масиви зайняті пасовищами, невелика частина використовується під
пашню. Залягають буроземи переважно на схилах значної крутизни
(> 8-10°). Ґрунтовий профіль буроземів кислих складається із
наступних горизонтів (розріз описано на висоті біля 800 м над рівнем
моря, с. Чорна Тиса Рахівського р-ну Закарпатської обл., за
Крупським М.К, Полупаном М.І., 1979):
Нd 0-7 см – дерново-гумусний, темно-бурий, вологий,
вадкосуглинковий, грудкувато-зернистий, пухкий, багато рослинних
залишків; перехід різкий.
Н 8-35 см – гумусовий, бурий, вологий, легкосуглинковий,
зернисто-грудкуватий, пухкий, зустрічаються дрібні уламки сланцю;
перехід поступовий.
НР 36-88 см – перехідний, бурий, вологий, легкосуглинковий,
слабо хрящуватий, грудкуватий, ущільнений; перехід поступовий.
Р1 89-105 см – елювій сланцю, оливково-бурий, вологий,
легкосуглинковий, ущільнений, сильно щебенистий, перехід
поступовий.
Ґрунти сильно кислі (рН водний 4,1-5,2). Гідролітична
кислотність у перегнійно-дерновому шарі досягає значень 25-30, у
гумусовому шарі становить 19,8 мг-екв/100г ґрунту і знижується з
глибиною до 3,6 у породі (140-150 см). Ґрунти мають низький уміст
увібраних катіонів кальцію (3,5-8,0 мг-екв), магнію (0,6-6,0) та
ємність вбирання 10,9-18 мг-екв/100 г ґрунту. Ненасиченість
основами становить до 78 % у гумусовому шарі й знижується до 23
% у породі (табл. 21.13). З профілю ґрунтів повністю вимилися
карбонати кальцію й магнію.
Уміст гумусу в бурих лісових ґрунтах теплого поясу становить
біля 2 %, у помірно-теплому і прохолодному – 2-3, у помірнохолодному – 4-5, в холодному – 6-9 % і більше (табл. 21.13). У
оброблюваних ґрунтах ця закономірність порушується – без
внесення органічних добрив уміст гумусу знижується, а при внесенні
– різко збільшується. Сильно щебенисті ґрунти на крутих схилах
містять гумусу більше.
Гумінові кислоти складають 25,8-19,3 % від загального
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органічного вуглецю, а фульвокислоти – 53-81 %. Відношення
СГК:СФК складає 0,48-0,23, тобто гумус фульватний.
Таблиця 21.13. Фізико-хімічні властивості бурих лісових ґрунтів
Увібрані основи, мгСтупінь
рН
Гідролітична
екв/100 г ґрунту
насичення
водне кислотність,
основами,
мг-екв/100 г Са2+ Mg2+ Ємність
%
Бурі лісові ґрунти на елювії флішу, с. Кваси Тячівського р-ну Закарпатської обл.,
1025 м над рівнем моря (за Н.Б. Вернандер, Д.А. Тютюнник, 1986)
Н0, 0-6
4,6
20,75
22,46 6,34
49,75
56,1
Н, 6-10
10,7
3,6
23,45
4,3
6,20
34,25
30,9
Н,15-25
4,28
3,8
19,07
6,15 0,90
26,12
36,4
НР, 45-55
2,24
3,8
14,35
4,44 0,38
19,18
25,1
Р(h), 100-110
0,91
3,8
13,47
6,12 1,31
20,90
35,6
Генетичний
горизонт,
см

Уміст
гумусу,
%

У валовому хімічному складі ґрунтів Карпат великий уміст
оксидів алюмінію. У багатьох місцях майже повністю відсутнє двохвалентне залізо. З глибиною зростає уміст оксидів алюмінію, трьохвалентного заліза, магнію, калію. Бурі лісові ґрунти мають високий
уміст рухомого алюмінію від 20-40 до 150-180 мг/100 г ґрунту.
Високий уміст перегною, рухомість гумусу в цих ґрунтах
зумовлюють утворення рухомих форм азоту (7-8 мг/100 г ґрунту).
Мінеральні форми азоту у цих ґрунтах представлені аміачними
формами. Процеси нітрифікації у ґрунтах подавлені.
Бурі лісові ґрунти дуже багаті валовим фосфором – до 0,2-0,25 %
у верхніх горизонтах – тобто багатші за чорноземи степів. Разом із
тим уміст рухомого фосфору у цих ґрунтах незначний. Уміст калію в
бурих лісових ґрунтах досить високий. Це пояснюється
гідрослюдистим складом їх мулистої фракції.
Основними заходами з підвищення продуктивності ґрунтів
Карпат є: вапнування, посів кормових бобових культур, внесення
мінеральних фосфорних і калійних добрив.
Бурі лісові опідзолені ґрунти відрізняються від типових бурих
лісових чітко вираженою диференціацією профілю на елювіальний
(освітлений, пластинчастий, глеюватий) і ілювіальний (щільний,
грудкуватий, більш важкий) горизонти. Зустрічаються ці ґрунти в
межах усього гірсько-лісового поясу, але приурочені до більш або
менш вирівняних елементів рельєфу – терас річок, довгих
делювіальних шлейфів, рівнинних гірських ділянок.
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Ґрунти періодично перезвожуються й піддаються глеєутворенню. Трьохвалентне залізо відновлюється до двовалентного. Змінюється забарвлення ґрунтів від теплих бурувато-червоних, вохристих
тонів до холодних – грязно-сірих. Сполуки двохвалентного заліза, в
тому числі органо-мінеральні комплекси, мають більшу рухомість.
переміщуються зверху вниз і диференціюють профіль.
Ці ґрунти містять менше ніж типові бурі лісові ґрунти гумусу (23 % у горизонті Неgl), уміст якого різко знижується з глибиною (до
0,5-0,7 % у шарі 15-27 см). Ґрунти мають високу кислотність, низьку
насиченість основами, несприятливий водно-повітряний режим.
Лісова рослинність розвивається тут гірше, ніж на бурих лісових
ґрунтах, а їх продуктивність знижується в 2-3 рази. Часто ліси на
таких ділянках пригнічені й випадають.
Дерново-буроземні й лучно-буроземні ґрунти низьких терас
гірських річок розповсюджені на першій і другій, іноді третій,
надзаплавній терасах. Заплави карпатських річок неширокі, покриті
піщано-галечниковим русловим елювієм і не мають ґрунтового
покриву. На першій і другій надзаплавних терасах русловий алювій
перекритий більш або менш значним шаром суглинкових і глинистих
алювіальних і делювіальних наносів. Вони принесені з прилеглих
схилів і в значній мірі складалися із буроземного матеріалу, змитого
при денудації бурих гірсько-лісових ґрунтів.
У залежності від локальних гідрологічних умов ґрунти низьких
терас мають різну дренованість і зволоженість. Часто вони
підтоплюються ґрунтовими водами, які поступають з прилеглих
схилів і мають різну кількість основ. При цьому, води мають різну
реакцію від кислої до нейтральної і навіть слабко лужної.
Різний ступінь вираження дернового процесу ґрунтоутворення,
що розвивається на низьких терасах під лучно-трав’янистою рослинністю, а також різний ступінь зволоження і вмісту глею дозволяють
виділити ряд ґрунтів – від дерново-буроземних (з дерновим горизонтом до 25-30 см) до лучно-болотних і неглибоких торф’яників.
Гірсько-лучна зона. На полонинах вище 1450 м над рівнем
моря залягають гірські лучно-буроземні ґрунти. Вершини гір і
хребтів на цих висотах складені шарами піщанистого флішу часто є
дуже щільними й денудаційно-стійкими. Тому рельєф тут більш
спокійний, часто зустрічаються майже рівнинні простори, на яких
розповсюджені гірські луки із щучки дернистої, кінського щавлю,
брусниці, чорниці й ін. Це вже майже 1000 років безлісий гірський
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пояс, де розвивається дерновий ґрунтоутворювальний процес, який
наклався на ґрунти утворені тут під пологом лісу.
В профілі гірських лучно-буроземних ґрунтів розрізняють
наступні горизонти:
Нd 0-4(8) см – торф’яниста темно-сіра дернина з коричневим або
темно-бурим відтінком, густо пронизана корінням;
Н 4(8)-20(25) см – гумусовий, темно-сірого кольору, грудкуватої
структури, часто містять велику кількість сильно вивітрених уламків
корінних порід і напіврозкладених рослинних залишків;
НР 20(25)-40(45) см – верхній перехідний, бурий, пухкий,
дрібногрудкуватий-зернистий. Містить слабо вивітрені уламки
породи, щільність яких збільшується з глибиною;
Рh 40(45)-55(65) см – нижній перехідний, світло-бурий донизу з
оливковим відтінком породи, майже цілком складений із вивітрених
уламків породи, між якими залягає дрібнозем. Видно сліди глею у
вигляді сизих і іржавих плям. Внизу переходить в корінну породу.
Гірські лучно буроземні ґрунти багаті гумусом і напіврозкладеними рослинними залишками. Загальна кількість перегною у
горизонті Н змінюється від 10 до 15 %. Особливо багаті органічними
залишками ґрунти у депресіях рельєфу і на вирівняних мало стічних
ділянках рельєфу. Тут може утворитися неглибокий торф’янистий
шар і в такому випадку ґрунти відносять до типу гірських
торф’янисто-буроземних.
У фізико-хімічному відношенні ґрунти полонин відносяться до
категорії сильно кислих, ненасичених основами. Кислотність цих
ґрунтів, як і ґрунтів гірсько-лісового поясу, зумовлена високим
умістом увібраного алюмінію та в меншій мірі іонами водню. Дуже
велика гідролітична кислотність цих ґрунтів вимагає внесення
великої кількості вапна (більше 30 т/га) для її нейтралізації.
Підзолисто-буроземні глейові ґрунти. Їх особливість полягає в
тому, що у профілі добре виражені риси утворення бурозему
(переважно у верхньому горизонті) й підзоло- й глеєутворення (у
нижній частині профілю). Їх повний профіль має товщину 200-300
см, де чітко виражена елювіально-ілювіальна диференціація. Проте
максимальна елювійованість (підбілений несуцільний горизонт у
вигляді клинів) на дуже великій глибині (до 60 см), не властивій
підзолистим ґрунтам.
Ґрунти у верхніх горизонтах містять мало гумусу (1,6 % у шарі
16-20 см, глибше 65 см він відсутній), у складі якого різко
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переважають фульвокислоти. За умістом мулу (19,4-15,4 % у верхніх
горизонтах, проти 22,6-34,25 % нижче 65 см), ємністю поглинання
(17,8-7,0 мг-екв/100 г ґрунту, проти 18,2-26 нижче 65 см) й
відношенням SiO2:R2O3 (12,3-11,2, проти 9,75-7,65) чітко виражена
диференціація профілю: з верхніх елювійованих горизонтів вимитий
мул, вони мають меншу ємність обмінного поглинання і більш
широке відношення кремнезему до оксидів трьохвалентного заліза й
алюмінію. Реакція ґрунтового розчину сильно кисла, досить висока
гідролітична кислотність. Уміст рухомого алюмінію складає 25-32,5
мг/100 г ґрунту. Рухомий алюміній токсично впливає на рослини,
збільшує кислотність ґрунту. Підзолисто-буроземні ґрунти містять
мало увібраних катіонів кальцію й натрію (3,3-3,7 мг-екв/100 г
ґрунту). Ці ґрунти мають знижену родючість, вимагають удобрення,
вапнування і окультурення.
Буро-підзолисті поверхнево глейові ґрунти розповсюджені у
Передкарпатті. Вони займають усі древні терасові вододіли, плато й
пологі схили горбистих передгір’їв, верхні древні терасові рівні на
периферії безстічних котловин. Саме гранулометричний склад
ґрунтоутворюючих порід і глибина їх підстилання галечником в
умовах Передкарпаття найбільш часто впливають на процеси
ґрунтоутворення й неоднорідність ґрунтового покриву. На слабо
дренованих суглинках при глибокому заляганні або відсутності
підстилаю чого галечника під широколистяними й мішаними лісами
формуються буро-підзолисті поверхнево глейові ґрунти.
Використання ґрунтів. Окультурені ґрунти використовуються
під зернові, сади й виноградники. Значна кількість опадів, розчленований рельєф і майже повне розорювання сприяють помітному змиву
й розмиву цих ґрунтів. Для охорони від водної ерозії необхідно
застосовувати агролісомеліоративні заходи й ґрунтозахисну агротехніку, а ділянки, ушкоджені ерозією, необхідно відводити під
залуження і залісення.
21.6. Ґрунти Південно-бережної Кримської ксерофітно-лісової
області субтропічного помірно-теплого поясу
Умови ґрунтоутворення. Кримські гори мають протяжність біля
160 км і складаються із трьох паралельних гряд, що тягнуться в
напрямку із заходу на схід – Головна (абсолютна висота 1545 м,
ширина – до 6-10 км), Внутрішня (біля 500 м) і Зовнішня (абсолютна
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висота 250 м, ширина передгір’я – 12-30 км). Між ними розміщені
витягнуті пониження, вироблені ерозією. Головна гряда складена
верхньоюрськими вапняками. На сході до неї примикає вулканічний
Карадаг. Внутрішня й Зовнішня гряди полого спускаються до півночі
і круто обриваються в сторону півдня. Вони складені глинистими
сланцями і піщаниками тріасу й нижньоюрського періоду, вапняками
верхньоюрського й крейдяного періоду, мергелями, глинами.
Долини, що розділяють ці гряди мають ширину від 2-3 до 15-20 км.
Ґрунтоутворюючими породами в західній частині степового
передгір’я є лесоподібні суглинки, у східній – червоно-бурі щільні,
водонепроникні глини, а також продукти вивітрювання вапняків,
крейди й ін.
Рослинність області утворює декілька поясів. Рослинність
передгір’я лучно-степова й чагарникова: ковила, типчак, пирій
повзучий і ін. Рослинність яйл Головної гряди (вище 1350 м), в
основному, степова й лучно-степова. Безпосередньо під яйлами –
пояс лісів із буку і сосни звичайної, який спускається до 900-1000 м.
Рельєф типовий низькогірський.
Генезис ґрунтів. Явище вертикальної зональності ґрунтів пояснюється сильним впливом орорельєфу на кліматичні умови. Це проявляється в тому, що з підвищенням місцевості збільшується кількість опадів, відносна вологість повітря, помітно знижується температура. Наприклад, при підйомі на кожні 100 м на Кавказі температура знижується на 0,5° С, в Криму – 0,61, в Альпах – на 0,51° С.
Для ґрунтоутворення в гірських районах Криму характерна
наступна закономірність. На північних схилах у лісостеповому поясі
розвиваються гірські чорноземи. У лісовому поясі, який представлений буковими лісами, формуються бурі гірсько-лісові, а під лучною рослинністю на висоті 1100-1300 м – гірсько-лучні чорноземоподібні ґрунти. Південні схили Кримських гір різко відрізняються за
умовами ґрунтоутворення від північних. Клімат тут середземноморський з сухим літом і вологою зимою. Найбільш високі частини
гір знаходяться під гірсько-лісовими ґрунтами. У середньому поясі
переважають широколистяні ліси, під якими формуються бурі
гірсько-лісові ґрунти що займають основні площі гірського Криму.
Характеристика
ґрунтів.
Дерново-карбонатні
гірськолісостепові ґрунти розповсюджені в лісостеповій зоні на схилах
другої і меншими ділянками – першій і третій грядах гір до висоти
400-450 м над рівнем моря. Ґрунтоутворюючі породи представлені
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щільними вапняками, конгломератами, глинистими сланцями й
продуктами вивітрювання цих порід.
Зміна кліматичних умов в напрямку з заходу на схід разом з
вмістом карбонатів у породах вплинула на процеси утворення й
накопичення гумусу, утворення грудкуватої або зернистогрудкуватої структури. Товщина гумусового горизонту складає 60-80
см, а уміст гумусу – 2-6 %. Реакція ґрунтового розчину лужна, рН
водний 7,3-8,0. Валові Запаси поживних речовин складають: азоту 0
0,3-0,35, фосфору 0,25-0,30 %. Сума увібраних катіонів 35-38 мгекв/100 г ґрунту, кальцій складає більше 85 %.
Карбонатів у профілі міститься 18-30 %. За гранулометричним
складом вони різні – від середньосуглинкових до глинистих з різним
складом скелетної частини ґрунту. Загальна пористість 46-54 %, НВ
–19,5-34 %, запаси продуктивної вологи у метровому шарі 160-185, у
півтораметровому – 240-270 мм.
Сірі гірсько-лісостепові ґрунти розповсюджені в комплексі з
дерново-карбонатними гірсько-лісостеповими ґрунтами. Вони
залягають переважно на південних і південно-західних схилах під
чагарниковою й трав’янистою рослинністю. Більше всього
розповсюджені на глинистих сланцях і менше – на вапняках.
Сірі гірсько-лісостепові ґрунти на вапняках відрізняються від
чорноземів і дерново-карбонатних гірських ґрунтів на аналогічних
породах глибиною шару скипання від НСl (35-55 см). Особливістю
цих ґрунтів є виражений ілювіальний горизонт буруватого кольору,
який утворився у результаті переміщення мулисто-колоїдної частини
ґрунту із горизонту, що залягає вище у горизонти більш раннього
періоду розвитку ґрунтоутворювального процесу. Кількість мулистих часток на глибині 40-65 см на 9-10 % більша ніж у шарі 0-20 см.
Ґрунти мають товстий профіль – 60-100 см і містять 3,5-6,2 %
гумусу з умістом валового азоту 0,2-0,35 %. Запаси Р2О5 складають
0,10-0,14 %. Реакція ґрунтового розчину слабо кисла, рН водний 6,07,0. Сума увібраних основ 27-32 мг-екв/100 г ґрунту.
Бурі гірсько-лісові ґрунти розвинулися у гірських районах.
Формувались вони на делювії і елювії вапняків, глинистих сланців,
піщаників, конгломератів і на продуктах їх вивітрювання. Розміщені
на верхніх і середніх поясах схилів головної гряди і на схилах другої
передгірської гряди до висоти 800-850 м над рівнем моря під
буковими, дубовими, змішаними і хвойними лісами.
За валовим хімічним аналізом ґрунти збагачені оксидами
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алюмінію, заліза, кальцію.
Генетичні горизонти бурих ґрунтів чітко диференційовані. У
профілі розрізняють лісову підстилку (2-3 см, перегнійно-акумулятивний (10-15 см) і гумусово-ілювіальний (50-70 см) горизонти.
Перегнійно-акумулятивний горизонт коричневого або темно-сірого
кольору, грудкуватий; ілювіальний – коричнево-бурий, грудкуватий.
Профіль ґрунтів не містить легкорозчинних солей і карбонатів.
За умістом гумусу бурі гірські лісові ґрунти дуже різні: під
чагарниково-низькорослими лісами уміст гумусу 3-4 %, під
дубовими й сосновими – 6-8, під буковими лісами й трав’янистою
рослинністю – 10-16 %. Реакція ґрунтового розчину, ненасичених
основами ґрунтів, слабко кисла (рН 6,2-6,8), насичених – нейтральна
й слабо лужна (рН 7,2-8,9).
За гранулометричним складом бурі ґрунти бувають важко-,
середньо- і легкосуглинкові. Серед них зустрічаються неродючі
скелетні ґрунти, глибиною до 20-25 см із змитим гумусовим
горизонтом. Ці ґрунти зайняті переважно лісами. Є невеликі масиви
зернових культур, використовуються під тютюн, кормові культури,
сади, виноградники, ефіроолійні й польові культури.
Коричневі ґрунти карбонатні й не карбонатні глинисті
розповсюджені на узбережжі Чорного моря від Форосу і майже до
Феодосії на схилах Головної гряди до висоти 300-350 м над рівнем
моря, а також в західній частині передгірської лісостепової зони, де
природні умови близькі до умов на узбережжі. Ґрунтоутворюючі
породи коричневих ґрунтів: вапняки, мергель, конгломерати, сланці,
піщаники, їх елювій і змішаний делювій.
Профіль коричневого ґрунту у радгоспі “Гурзуф” під лісовочагарниковою рослинністю (за Крупським М.К, Полупаном М.І):
Н 0-32 – гумусовий, коричневий з червоним відтінком, вологий,
грудкуватий, в’язкий, липкий, середньосуглинковий, зверху пухкий,
знизу ущільнений; багато щебеню і коріння, з поверхні скипає від
НСl, перехід поступовий;
Нр 32-52 см – верхній перехідний, червоно-бурий з коричневими
плямами, вологий, середньо суглинковий, в’язкий, липкий, середньо
ущільнений; багато коріння й щебеню, скипає, перехід поступовий;
Рhk 52-93 – другий перехідний горизонт, червоно-бурий з
голубувато-зеленуватим відтінком, вологий, грудкуватий, середньо
суглинковий, липкий, ущільнений; з корінням і щебенем, скипає,
перехід поступовий;
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Рk 93-120 см – сіруватий кристалічний щебінь, плямами червонобура глина, вологий, грудкуватий, скипає, ущільнений; з
поодинокими залишками коріння.
У товстих різновидів коричневих глинистих ґрунтів гумусний
горизонт досягає 70-80, у не товстих – 40-50 см. Уміст гумусу в
перегнійно-акумулятивному шарі 1,8-3,7 %. Реакція ґрунтового
розчину зверху нейтральна (рН до 7,0), у перехідному горизонті
зростає до 7,8. Вбирний ґрунтовий комплекс насичений кальцієм на
80-90 % від суми увібраних основ. У солонцюватих різновидів на
сланцях уміст кальцію знижується до 70-80, а магнію – зростає до 2030 %. Коричневі ґрунти мають великі запаси поживних речовин і
сприятливі фізичні властивості. Ці ґрунти розміщені в умовах
найбільш теплого клімату України. Ці ґрунти використовують для
вирощування цінних субтропічних культур, кращих сортів
винограду, тютюну й ефіроолійних культур.
Оригінальним різновидом ґрунтів зони сухих субтропічних лісів і
чагарників є червоноколірні ґрунти Криму. Вони формуються на
елювіальній палеоген-неогеновій корі вивітрювання або на
перевідкладених відкладах древнього вивітрювання. Морфологічний
опис червоно-коричневого ґрунту гаю “Мар’ян” Нікітського
ботанічного саду у АРК (за Крупським М.К, Полупаном М.І).:
Н0 0-2 см – лісова підстилка, яка складається з листя й коріння.
Н(k) 3-16 см – гумусовий, червоно-коричневий, свіжий,
середньосуглинковий, слабо хрящуватий, грудкувато-горіховозернистий, пухкий тонкопористий, тонко тріщинуватий, дуже
пронизаний корінням деревних і трав’янистих рослин, зустрічаються
червоточини, дрібні уламки вапняку, скипає від НСl; перехід ясний.
Нр(k) 17-52 см – верхній перехідний, коричнево-червоний, свіжий, середньосуглинковий, середньо хрящуватий, зверху грудкувато-зернистий, донизу крупногрудкуватий, ущільнений, тонкопористий, тріщинуватий, багато коріння й хряща вапняку, скипає від
НСl; перехід поступовий.
Ph(k) 53-110 см – нижній перехідний, різко виділяється більш
темним коричнево-червоним із шоколадним відтінком забарвленням,
свіжий легко глинистий, сильно щебенистий, крупно грудкуватий,
щільний, тріщинуватий; перехід поступовий.
Рk 111-160 см делювій вапняку, буро-коричневий, із жовтим
відтінком, свіжий, середньо-глинистий, сильно щебенистий,
щільний, брилуватий.
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Червоно-коричневі ґрунти Криму сформувалися на елювії
вапняку, мають меншу товщину гумусового профілю, містять значну
кількість щебеню. Наявність включень скелету у профілі створює
добрі водно-повітряні властивості, покращує водопроникність,
захищає їх від поверхневого змиву. У ґрунтах карбонати присутні з
поверхні, а на глибині 35-45 см становлять 13,8 %. Уміст гумусу
змінюється від 4,5 % у шарі 3-12 см до 1,3 % у шарі 55-65 см. У
верхніх 30 см гумус фульватний нижче – гуматно-фульватний.
Величина рН водного зростає з глибиною. Валовий хімічний склад
ґрунту з глибиною змінюється не суттєво.
Гірсько-лучні чорноземноподібні ґрунти яйл сформовані на
плоскогір’ях під лучною трав’янистою рослинністю. Тут окремими
масивами зустрічаються ліси із буку, грабу, сосни або змішані ліси із
цих порід, під якими сформувались буроземи вилужені і опідзолені.
У ґрунтовому покриві яйл виділяють комплекси гірсько-лучних
не товстих і слаборозвинутих сильно кам’янистих ґрунтів, які приурочені до рівнинних і піднятих територій. Вони сформовані на елювії
вернхньоюрських вапняків, конгломератів, піщаників. У комплекс
входять гірсько-лучні товсті вилугувані ґрунти на делювіальних
відкладах у широких пониженнях і на територіях плато з похилом до
півночі. Використовуються гірсько-лучні чорноземноподібні ґрунти
як гірські високопродуктивні пасовища.
Контрольні питання
1. Охарактеризуйте умови ґрунтоутворення у різних кліматичних зонах
України. 2. Як районований ґрунтовий покрив України? 3. Які ґрунти
розвинулися на території Полісся? Охарактеризуйте їх властивості й
закономірності розвитку? 4. Чим відрізняються підзолистий, дерновий та
болотний процеси ґрунтоутворення в умовах Полісся України? 5. Як
впливає гранулометричний та валовий хімічний склад на родючість ґрунтів?
6. Які увібрані катіони переважають у складі ґрунтів Полісся? 7. Які ґрунти
розвинулися у зоні Лісостепу? 8. Які основні відмінності між сірими
лісовими ґрунтами та чорноземами опідзоленими? 9. У чому полягають
відмінності між родючістю ґрунтів Полісся, Лісостепу й Степу? 10.
Охарактеризуйте ґрунтовий покрив Степу, сухого Степу? 11. Як змінюється
склад і уміст увібраних катіонів у ґрунтах України з півночі на південь?
Який їх вплив на розміщення й родючість окремих сільськогосподарських
культур? 12. У чому полягає вертикальна зональність ґрунтового покриву
гірських Карпат і Криму? 13. Які ґрунти сформувалися у гірських областях?
Якими властивостями вони характеризуються? 13. Чим відрізняються умови
ґрунтоутворення у гірських областях від аналогічних на рівнинній
території?
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Розділ 22
ҐРУНТОВИЙ ПОКРИВ СВІТУ
22.1. Ґрунтовий покрив тропіків
Тропічні ґрунти займають більш 1/4 поверхні світової суші.
Велика частина тропічної території (Південна Америка, Африка,
півострів Індостан, Австралія) являє собою залишки найдавнішої
суші, де процеси вивітрювання розвивалися протягом дуже
тривалого часу — починаючи з нижнього палеозою, місцями навіть
із докембрію. Тому деякі важливі властивості сучасних тропічних
ґрунтів успадковані від древніх продуктів вивітрювання, а окремі
процеси сучасного ґрунтоутворення знаходяться в складному зв'язку
з процесами древніх етапів гіпергенезу.
У тропічному поясі виділяють ґрунти: тропічних вологих
лісових областей, тропічних ксерофітно-лісових і саванних областей,
тропічних напівпустельних і пустельних областей.
Ґрунти постійно вологих тропічних лісів.
Найбільш типовими для вологого тропічного клімату є
ферралітні ґрунти. Вони поширені в Індії, Малайзії, В’єтнамі,
Індонезії, Філіппінах, в басейні річки Конго, на древніх плато
Центральної Африки, Гвінеї й Східно-Африканському плоскогір'ї, на
Мадагаскарі, в межах плато Північної Австралії (масив Кімберлі) і
на півострові Арнем-Ленд, у Новій Гвінеї.
На трапах Індії сформувалися латеритні ґрунти зі значною
величиною ємності поглинання — до 22 мг-екв у горизонті Н і 14 мгекв у горизонті І. Гранулометричний склад ґрунтів – пилуватий
важкий суглинок. Гумусу зверху до 2%, а на глибині 20 см уміст
зменшується вдвоє. У складі мінералів переважає каолініт.
Червоні й жовті ферралітні ґрунти, які розповсюджені у
Малайзії утворені, на гранодіоритах, а в східній частині — на
кварцитах, сланцях, конгломератах. Є також ці ґрунти на андезитах,
базальтах, осадових породах. Виходи латеритної кори й кам'янистих
ділянок займають близько 40% усієї площі.
Ґрунти під екваторіальними лісами в плакорних умовах
характеризуються червонясто-жовтим і жовтим забарвленням,
слабкою диференціацією профілю, сильно вилугувані, із значеннями
рН = 4,0—5,5 й дуже низьким умістом обмінних основ. Проте,
незважаючи на ці показники, ґрунти мають досить високу родючість.
376

Таке протиріччя пояснюється тим, що дані ґрунти структурні та
пористі, а це сприятливо впливає на їх водно-повітряний режим.
Крім того, глибоко проникаючі деревні корені часто доходять до
менш вивітрених горизонтів і використовують накопичені й
збережені там мінеральні речовини.
На півострові Малакка формуються ґрунти на вулканічних
породах, що відрізняються значною родючістю. Вони бувають
темно-червонуватого кольору з досить товстим гумусовим горизонтом і пухкою грудкуватою структурою. Ґрунти на терасах характеризуються великою вилугуваністю, низькою родючістю. Алювіальні
породи, на яких розвинуті ґрунти, пройшли подвійний цикл
вивітрювання: при відкладанні алювію й при ґрунтоутворенні. Ці
ґрунти, бідніші червоно-жовтих і жовтих латеритних.
Гідроморфні гумусово-глейові ґрунти під лісами, манграми,
торфовищами знаходяться на західному узбережжі Малакки. Значна
частина цих територій використовується в лісовому господарстві.
Деякі торф'яні ґрунти виявилися придатними для вирощування
ананасів. Низовинні гумусово-глейові ґрунти в тих районах, де вони
менш кислі і не містять сульфатів, використовуються під рис.
У Північній Америці у зоні вологого тропічного клімату
найбільш розповсюдженими ґрунтами є червоноземи опідзолені й
червоноземи залізисті. Ці ґрунти кислі (рН = 4,8-5,5), із деяким
зменшенням кислотності до низу. Мають низьку ємність вбирання
(4-12 мг-екв/100 г, дуже рідко до 20 мг-екв). Кількість гумусу в
горизонті Н 1,7-3,0 %. У горизонті Н спостерігається зменшення
умісту мулу, а мулиста фракція на 40 % складається з каолініту, на
10-40 – з вермикуліту і на 10 % - з високодисперсного кварцу. У
горизонті І у мулистій фракції зменшується уміст вермикуліту (до
10-20 %) і з’являється гібсит (більше 10 %).
У Південній Америці на Амазонській низовині сформувавлися ферралітні ґрунти, які характеризуються наступними показниками: кількість гумусу в підстилці Н0 (0—2 см) досягає 6 %; в
горизонті І воно дорівнює 2 %, а на глибині 150 см — 0,6 %. За
гранулометричним складом ґрунти глинисті (глини 75—88%);
кількість тонкого піску 8—10%, а уміст пилу низький, що типово для
ґрунтів вологих тропічних зон. Відношення SiО2:R2O3 = 1,5, а
Al2O3:Fe2O3 = 5,0. Ґрунти швидко втрачають родючість при
сільськогосподарському освоєнні, й для відновлення потрібний
тривалий перелоговий період.
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У Африці головні генетичні особливості ферралітних ґрунтів
наступні: швидка мінералізація рослинного опаду, гідроліз
первинних мінералів із виносом основ заліза, кремнезему, алюмінію
в колоїдних і іонних формах; характерний синтетичний процес
утворення каолінітових глин з алюмінію й кремнію. У результаті
ґрунти знаходяться в стані динамічної рівноваги й відрізняються
складно сформованими ґрунтовими горизонтами. Ферралітні ґрунти
забарвлені в жовті й червоні кольори. В екваторіальних умовах гумус
рухомий, і його багато в ґрунтових водах (Maignien, 1966).
Родючість вологих тропічних ґрунтів при екстенсивній
експлуатації розглядається як висока. Ґрунти водопроникні,
володіють міцною залізистою мікроструктурою, слабкою в'язкістю й
малим питомим опором, що є сприятливим при обробітку.
Кліматичні умови дозволяють вирощувати цінні технічні й харчові
культури (каву, олійну пальму, гевею) цілий рік, а інтенсивний
біологічний кругообіг забезпечує надходження елементів живлення.
Надмірна експлуатація ґрунтів і зведення лісів приводять до
швидкої деградації ґрунтів. Для збереження родючості застосовують
мульчування, зелені добрива, обмежене спалювання трав і обмежене
вапнування (Gaucher, 1968).
Ґрунти сезонно-вологих лісів і високо-трав’яних саван.
На ґрунтових картах Фізико-Географічного Атласу Світу
виділені ферралітні ґрунти.
Профіль ферралітних ґрунтів має наступну будову: 1)
гумусовий горизонт, у верхній частині дерновий (А1+Д), товщиною
10—15 см, темно-сірого кольору, із грудкуватою структурою; 2)
ілювіальний горизонт І, який поступово зменшується й зникає сірий
відтінок і посилюється червоний колір ґрунтоутворюючої породи.
Товщина горизонту від 30 до 50 см, структура крупно-горіховагрудкувата. У всьому профілі помітні сліди активної діяльності
ґрунтових безхребетних, особливо термітів. Уміст гумусу в ґрунтах
від 1 до 4% і більше. Реакція ґрунтів слабо кисла - нейтральна.
Ґрунти розповсюджені у Євразії на території Індії, Китаю
Бірми, у країнах Південно-Східної Азії й мало освоюються у
сільськогосподарському виробництві.
Червоно-жовті ґрунти Китаю середньо кислі з рН більше 5,5.
Мають підвищений уміст увібраних катіонів. Ємність поглинання (20
мг-екв), пилувато-глинисті за гранулометричним складом. Містять
значну кількість залізистих конкрецій. Аерація й проникність ґрунтів
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добрі. Ґрунти містять мало гумусу, фосфору й азоту. Використовуються під рис.
У Південній Америці ґрунти типу червоних залізистих,
червоноземів ферралітизованих і terra rossa виділені в північній
частині Гвіанського плоскогір'я, а також на південній окраїні
Бразильського плоскогір'я. Тут terra rossa є кращими ґрунтами
тропічної Південної Америки. Приурочені вони до основних порід.
Terra rossa за системою ФАО названі нітосолями (Nitosols) й
поділяються на багаті й бідні. Значення рН = 6—7. Своєрідний колір
ґрунту — ліловий на всю глибину профілю. Верхній горизонт Н, (до
20 см) — крупно- й дрібно грудкуватий або брилуватий, багато
корінців, слабо грузлий, щільний. Горизонт І1, (20—80 см) — слабко
щільний, дрібно- й середньо грудкуватий, помітна рясна глиниста
плівка. Горизонт І2 (80—134 см) — пухкий, тендітний, слабо
пластичний, структурність розвинена помірно, багато глинистих
плівок. Горизонт І3 (134—220 см) — масивний, пухкий, пористий,
легко розбивається на зернисту структуру, із хвилястою границею. З
глибини 220 см темно-бура глина, слабо пластична. Гранулометричний склад профілю – тонко-пилуватий, глина з умістом пилу 1525 %, тонкого піску 12-20 % (за Брамао, Беннеттом)
Червоні ґрунти високо-травних саван і світлих тропічних
лісів широко використовуються в тропічному землеробстві.
Ґрунти сухих тропічних саван.
Червоно-бурі ґрунти субарідних тропічних ландшафтів.
Формуються при чергуванні коротких сезонів дощів і тривалих сухих
періодів. Опадів випадає 400—600 мм у рік, але може бути й менше.
Тривала нестача атмосферної вологи різко позначається як на
рослинності, так і на процесах ґрунтоутворення. Ґрунтоутворюючими породами служать червоноколірні перевідкладені продукти
неогенового вивітрювання, тому ґрунти мають червоний або
червоно-бурий колір. Вони розвинулися в Австралії й Африці на
сірих озерних відкладах. Невеликі масиви цих ґрунтів є Мексиці,
Бразилії, Індії, Південно-Східній Азії.
Будова профілю червоно-бурих ґрунтів тропічних субарідних
ландшафтів наступна. Під гумусовим горизонтом Н товщиною
близько 10 см, із слабким сірим відтінком і неміцною грудкуватою
структурою розташовується перехідний горизонт НЕ завтовшки 25—
35 см. У верхній його частині помітний слабкий сірий відтінок. У
нижній частині горизонту є дрібні карбонатні стягнення. Далі залягає
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ґрунтоутворююча порода — горизонт Р.
Опад у наземній частині рослинності субарідних тропічних
ландшафтів у залежності від ступеню посушливості змінюється від
10 до 30 ц/га (Г. Вальтер, 1968). Приблизно така ж кількість припадає
на кореневу масу. Усі рештки швидко мінералізуються. Уміст гумусу
в ґрунті дуже невеликий, особливо в ґрунтах легкого гранулометричного складу. Реакція цих ґрунтів слабо лужна (рН 7,0—7,5).
Відсутність суцільного трав'яного покриву сприяє розвитку ерозійних процесів, у результаті яких змиваються й розвіваються не тільки
ґрунти, але й пухкі ґрунтоутворюючі породи. Для землеробства
вони мало придатні і використовуються, як пасовища.
Чорні тропічні ґрунти. Завдяки забезпеченню водою за рахунок
ґрунтових вод продуктивність злакових більша, ніж трав'янистої
рослинності навколишніх субарідних ландшафтів. Незважаючи на
чорний колір цих ґрунтів, уміст гумусу невеликий, хоч у верхньому
горизонті він може перевищувати 4%. Уміст гумусу в метровому
шарі маргалітних ґрунтів складає 150—200 т на 1 га. Кількість
гумусу з глибиною зменшується. За наявності у мінералогічному
складі монтморилоніту, гідрослюди, палигорськіту, змішаношарових мінералів, каолініту та великої кількості глинистих часток
чорні ґрунти мають високу вбирну здатність (40—70 мг-екв на 100 г),
що відрізняє їх від інших тропічних ґрунтів. У складі поглинутих
катіонів переважають кальцій і магній, уміст калію незначний. рН
ґрунту 6,0 - 7,5, в горизонтах із карбонатами до 8,0 і вище. Ступінь
насиченості основами більше 50% (І.А. Денисов, 1971).
Чорні тропічні ґрунти субарідних районів мають слабо лужну
реакцію. У субгумідних тропічних умовах, при тривалому сезоні
дощів і відповідно тривалому сезоні ґрунтового зволоження, у
нижній частині профілю чорних ґрунтів розвивається глейовий
процес, а у верхній частині затримується мінералізація рослинних
залишків. Нижня частина профілю таких ґрунтів набуває сизо-сірий
відтінок і з'являються стягнення оксиду заліза.
Площа, яка зайнята чорними ґрунтами у всьому тропічному
поясі, — близько 235 млн. га (Р. Дюдаль, 1964), тобто більше, ніж
площа, зайнята чорноземами в Росії. Особливо значні території цих
ґрунтів є в Австралії, Індії й Африці.
Профіль чорного злитого маргалітного ґрунту складається з двох
горизонтів: Н і Р. Гумусово-акумулятивний горизонт товщиною 70—
100 см, з призматичною або брилуватою структурою; легко запливає
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після дощів, утворює кірку, й легко піддається водній ерозії.
У нижній частині горизонту Н часто зустрічаються карбонатні
конкреції. Нижче залягає горизонт Р, який морфологічно не
відрізняється від гумусово-акумулятивного горизонту.
Чорні тропічні ґрунти використовуються в землеробстві; на
них вирощують різні сільськогосподарські культури (бавовник,
пшеницю), проте найбільш ефективними на цих ґрунтах є плантації
рису й цукрового очерету. Масиви незасвоєних чорних ґрунтів
розглядаються як перспективні ресурси тропіків. Для освоєння їх
необхідне внесення добрив (азотних і фосфорних), ретельний
механічний обробіток, зрошення.
22.2. Ґрунтовий покрив субтропіків
Субтропічний пояс займає 20 % території суші. Зміна
агроладшафтів у межах цього поясу зумовлена різним ступенем
зволоження. У межах субтропічного поясу виділяють такі групи
ґрунтово-біокліматичних областей: 1) субтропічні вологі лісові; 2)
субтропічні посушливі; 3) субтропічні пустельні і напівпустельні.
Ґрунти вологих субтропічних областей представлені
червоноземами й жовтоземами.
Розповсюджені у Євразії - Південно-Східному Китаї, ПівденноЗахідній Кореї, в Японії, у Північній Америці - на берегових низинах
Південно-Східної частини США, у Східному передгір’ї Аппалачів, у
Великій Долині й на Аппалачському плато середньо-високих гір
Аппалачів, плато Озарк, у Південній Америці - східній області
Гвіанського плоскогір’я, на рівнинах Маморе, у басейнах Парани й
Оріноко, на Тихоокеанському узбережжі. В Австралії ґрунти сформувалися переважно у передгір’ях і на низько-гірських територіях
південного сходу материка й на Північному острові Нової Зеландії.
Ґрунтоутворювальний процес у зоні червоноземів відзначається енергійним виносом кальцію, у меншій мірі – магнію й
кремнієвої кислоти, спостерігається перерозподіл півтораоксидів, що
властиве процесу утворення підзолів. Характерна риса ґрунтоутворення червоноземів – продовження аллітизації мінеральної частини
ґрунту. Ґрунтоутворення протікає у кислому середовищі, що характерно для підзолистого процесу. Ці ознаки проявляються не повсюдно, що пов’язано з великою кількістю основ, які утворюються при
розкладанні органічної речовини й нейтралізують кислі продукти.
381

Червоноземи мають важкосуглинковий або глинистий гранулометричний склад. У крупних фракціях міститься незначна кількість
польових шпатів і первинних мінералів, що пов’язано з інтенсивним
вивітрюванням. У мулистій фракції переважають мінерали каолінітової групи (галуазит, каолініт), багато мінералів групи півтораоксидів.
Червоноземи за характером колишньої рослинності (вічнозелені
субтропічні ліси) й за кліматом є перехідними між тропічними
фералітними і залізистими. Червоноземи й жовтоземи приурочені до
рівнин з абсолютними відмітками 250-500 м.
Червоноземи на базальтах, відзначаються яскраво-червоним
забарвленням, глинисті, гумусовий горизонт досягає 30 см. Товщина
ґрунтового профілю 3 м. З ґрунту виноситься кремнезем (28-35 %
SiO2 у ґрунті і 50 % в материнській породі. Аналогічним чином
вилугувані Са, Mg, K, Na. При цьому спостерігається біогенна
акумуляція окису магнію, калію, кальцію у гумусовому шарі.
Кислотність червонозему (рН 5,0-5,6), рН сольової витяжки 3,6-5,3.
Верхні горизонти багаті гумусом (0-8 см – 10,4 %, 8-15 см – 4,0
%. Нижче 15 см уміст гумусу різко зменшується. Вбирна здатність
гумусового горизонту 22 мг-екв, переважає увібраний кальцій.
Елювіальний горизонт має незначну поглинальну ємність – 3-6 мгекв/100 г ґрунту, де увібраний магній переважає над кальцієм.
Жовтоземи утворюються на глинистих сланцях і глинах, що
мають погану водопроникність, у результаті чого вверху профілю
розвиваються процеси глиноутворення. Глеєутворенню сприяє
рельєф низинних заболочених алювіальних долин великих рік. У
профілі жовтоземів часто помітні прояви лесиважу.
У профілі цілинного жовтозему виділяють гумусовий горизонт
Н товщиною 60 см і більше; уміст гумусу 7—12%; у гумусовому
горизонті спостерігається освітлений жовто-сірий горизонт різної
товщини (від 2 до 30 см). Під гумусовим горизонтом виділяється
більш глинистий, яскраво жовтий або червонуватий горизонт Ір.
Весь профіль жовтоземів глинистий і досягає товщини 1—2 м.
Ці ґрунти відрізняються низькою ємністю поглинання (8—13 мг-екв
на 100 г ґрунту). У складі обмінних основ переважає водень; уміст
обмінних кальцію і магнію невеликий при помітній перевазі магнію,
як і в червоноземах. Ґрунти бідні фосфором, мало й азоту — 0,1%.
Відношення SiО2 до Аl2О3., коливається від 2,3 до 2,8. У складі
глинистих мінералів присутній каолініт.
У ґрунтах міститься значна кількість польових шпатів. Ґрунти
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бідні мікроелементами. У складі органічної речовини ґрунтів переважають фульвокислоти. Гумінові кислоти знаходяться в неміцному
зв'язку з рухомими R2O3.
Бурі лісові нейтральні, бурувато-коричневі ґрунти Євразії
розповсюджені до півдня від широти Пекіна в умовах помірно
теплого субтропічного клімату, без ясно вираженого холодного
зимового сезону. Вони зустрічаються в поєднанні з коричневими
вилуженими ґрунтами, займаючи більш прохолодні райони.
В умовах рівномірно вологого субтропічного клімату Південної
Америки на древніх червонокольорових породах формуються
брюніземи.
В Австралії формацію нейтральних вологих субтропічних ґрунтів вологого мусонного клімату представляють залізисті субтропічні ґрунти на древніх корах. Залізисті субтропічні ґрунти
використовують під пасовища, цукрову тростину, тютюн, цитрусові. Нестача у ґрунтах фосфору, азоту й мікроелементів вимагають
внесення добрив (Є.В. Лобова, О.В. Хабаров, 1983).
В лесовій області Китаю, північніше й східніше сірокоричневих ґрунтів у зоні з мусонним кліматом на абсолютних
висотах від 800 до 2000 м розвинулись хейлуту. Для районів
розвитку хейлуту характерний досить посушливий клімат (300—400
мм опадів у рік) при +9, +11°С середньорічної температури. У
гірських районах середньорічна температура досягає +8°, +10°С. У
профілі хейлуту зверху виділяється антропогенний горизонт із
черепками, вугіллям і тому подібними включеннями. Гумусове
забарвлення проникає до глибини 1,5 м, але воно найбільш помітне
до 70 см. Уміст гумусу у верхніх горизонтах досягає 1,5% (у деяких
темних хейлуту до 4%), а глибше зменшується до 0,5%. Відношення
С:N досягає 8—9; ємність вбирання низька (5—17 мг-екв). Ґрунти
досить забезпечені калієм і мало — азотом, фосфором. Значення рН
= 7-8. На хейлуту (район Шеньсі й Шаньсі) культивуються озима
пшениця, соя, кукурудза і навіть бавовник; на північному сході
хейлуту використовують під яру пшеницю, овес, ячмінь, люцерну.
Ґрунтовий покрив сухих субтропічних областей представлений коричневими ґрунтами. Коричневі ґрунти у Євразії розповсюджені на Піренейському, Балканському, Апеннінському півостровах, в Малій Азії, на Вірменському й Іранському нагір’ях, в передгір’ях Копетдагу, Гісарського, Ферганського й Алтайського хребтів.
В Африці ґрунти розповсюджені на підгірських й низько383

гірських територіях Атласу у Північній Африці і на столових плато й
рівнинах Південної Африки та Мадагаскарі (van der Merve, 1941).
У Північній Америці ґрунти є у Великому басейні, на плато
Колорадо, у внутрішній частині Мексиканського нагір’я, на
півострові Юкатан, у південній частині Великих рівнин.
У Південній Америці ґрунти займають Південно-Бразильські й
Уругвайські прерії межиріччя Панами й Уругваю, південну частину
Внутрішніх рівнин, Аргентинську пампу, а також територію
Передкольдір’єр і на заході рівнини Гран-Чако.
В Австралії ґрунти займають південно-західну й південносхідну частину материка, а також на північ від пустелі Наллабор (до
південного краю Великої пустелі Вікторія) (Глазовська, 1952)
.Коричневі ґрунти формуються при сухому жаркому літі,
прохолодній зимі і зимово-весняних опадах. У прохолодну вологу
зиму в коричневих ґрунтах відбувається повне видалення
легкорозчинних солей і часткове вилуговування карбонатів Са,
одночасно вивітрюються первинні мінерали. Влітку при висушуванні
ґрунту у верх піднімаються слабо лужні розчини й випадають
карбонати у вигляді міцелію й конкрецій. У вологому середовищі
середньої частини профілю, очевидно, відбувається вивітрювання і
глиноутворення. Лужна або нейтральна реакція ґрунтів приводить до
утворення фульватно-гуматного гумусу (СГК : СФК ≥ 1). У
коричневих ґрунтах спостерігається глиноутворення в середній
частині профілю з утворенням мінералів типу іліту,
монтморилоніту. У профілі ґрунтів відсутні легкорозчинні солі й
солонцюватість (Duchaufour Ph.,1974).
Морфологія коричневих ґрунтів. Гумусовий горизонт пронизаний коренями рослин, має коричневий або темно-коричневий
однорідний колір, не грудкувату структуру, не скипає, товщина до
20—30 см. Глибше розташовується ущільнений горизонт НЕ, характеризується значно темнішим коричневим забарвленням, ущільнений, часто присутні карбонатні новоутворення, товщина 75-130 см. У
відносно вологих районах новоутворення розташовуються на глибині
1—1,5 і більше м, в арідних районах карбонатний псевдоміцелій
знаходиться в гумусовому горизонті. Ґрунти містять 2-3 % гумусу,
гумус проникає на глибину до 70 см, мають лужну реакцію,
суглинисто-пилуватий гранулометричний склад і невисоку ємність
вбирання (8-10 мг-екв) (Є.В. Лобова, О.В. Хабаров, 1983).
Ґрунти субтропічних напівпустель і пустель – сіроземи.
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Вони широко представлені в передгір'ях хребтів Середньої Азії,
Ірану, Афганістану, на столових плато Сирії, Іраку і в Гімалаях, на
підгір’ях Атласу й на півдні Африки, на території Великого Басейну
й у внутрішній частині Мексиканського нагір’я,
Ґрунтоутворювальний процес у сіроземній зоні розвивається в
особливих умовах гідротермічного режиму. Тепловий режим характеризується відсутністю промерзання ґрунту або ж короткочасним
промерзанням в окремі роки до 25-30 см, сприятливими температурами у вологий весняний період (10-25˚С) і стійкими високими
температурами у верхній частині профілю ґрунтів літом (до 30˚С у
верхньому 30 см горизонті і до 20-25˚С на глибині більше 1 м).
Сіроземи характеризуються не промивним типом водного режиму, відсутністю промерзання ґрунту зимою, глибоким промочуванням зимово-осінніми опадами: світлих сіроземів до 1 м і більше,
типових – на 1,5 м і більше. З травня по жовтень відбувається
безперервне висушування ґрунту до глибини 1 м і більше.
Висушування ґрунту у липні – серпні призводить до зниження
вологості не вище максимальної гігроскопічної, що веде до
придушення біологічних процесів.
Отже, процес утворення сіроземів відбувається в два різко
протилежних періоди: 1) короткочасного весняного теплого й
вологого активного розвитку біологічних процесів і 2) тривалої
літньої посухи та майже повного припинення біологічної
діяльності, із переважанням у профілі ґрунтів висхідних
капілярних токів.
Класифікація сіроземів. Сіроземні ґрунти поділяються на три
типи: сіроземи, зрошувані сіроземи, лучно-сіроземні. Серед сіроземів
виділяються світлі, типові і темні, серед зрошуваних сіроземів –
світлі, типові, темні, старозрошувані, серед лучно-чорноземних –
лучнувато-сіроземні і лучно-сіроземні.
Світлі сіроземи розміщені на річкових терасах і підгірних
рівнинах. Вони, як правило, не залягають вище 300-600 м над рівнем
моря. Товщина їх не більше 40-50 см.
Типові сіроземи утворюють середній пояс, займають більш
високі частини підгірних рівнин, хвилясті передгір’я і низькі гори. Їх
верхня межа пролягає на відмітках 700-1000 (1200 м). Гумусовий
шар більш чіткий.
Сіроземи темні – найбільш вологий підтип, який утворює
верхній пояс. Розповсюджені в області високих передгір’їв, і низьких
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гір (від 700-1000 до 1400-1600 м). Мають добре виражений
гумусовий профіль.
Зрошувані сіроземні ґрунти сформувалися в умовах тривалого
сільськогосподарського використання. Ці ґрунти мають слабо
диференційований профіль, рівномірний розподіл гумусу на всю
глибину наносів (1-1,8 %), карбонатний горизонт не виражений, у
профілі зустрічаються уламки глиняної посуди, вугілля й інші
предмети, чітко видна людська діяльність.
Лучно-сіроземні ґрунти розвиваються в умовах слабкого
ґрунтового зволоження при глибині ґрунтових вод 2,5-5 м. Мають
підвищену товщину гумусового шару й більший уміст гумусу. Такі
ґрунти майже повсюдно зрошуються.
Лучні ґрунти формуються при підвищеному капілярному
зволоженні при рівні ґрунтових вод 1-2,5 м. Зустрічаються на
річкових долинах, у дельтах річок і на нижніх частинах підгірних
схилів під злаковою рослинністю. Ґрунти мають підвищений уміст
гумусу (до 4 %) й виражені ознаки перезволоження.
Кількість гумусу в горизонті Н сіроземів 1,5—3% і зменшується
вниз профілю дуже поступово. Особливістю гумусу сіроземів є
близький уміст фульвокислот і гумінових кислот. Уміст увібраного
калію досягає 15,7 % і більше від суми катіонів, натрію – 23 %.
Сільськогосподарське використання ґрунтів субтропічного
поясу. Розораність коричневих ґрунтів Південної Європи дуже
висока на прибережних рівнинах і середня - в горах. Показник
раціонального використання земельних угідь в середньому біля 0,40,5. Фактичне освоєння коричневих ґрунтів на Балканах досягає 50
%, в Італії – 75 %. Гірські коричневі й бурі лісові ґрунти освоєні на
30-40 % за рахунок передгір’я й пологих схилів. У землеробстві
переважають зернові культури – пшениця й кукурудза, але дуже
важливе місце відводять вирощуванню цитрусових, маслин, винограду, тютюну, а також бавовнику й рису із зрошенням. Вирощуються
лікарські рослини й троянди для парфумерної промисловості.
Тваринництво розвинуте слабо через нестачу кормів. Розводять вівці
й кози. Ліси сильно порушені, у багатьох місцях вирубані. Сильно
розвинута ерозія ґрунтів, особливо у гірських районах.
У сіроземах Середньої Азії є достатня кількість хімічних
елементів, які необхідні для живлення рослин, за винятком азоту.
Основна перешкода в їхньому сільськогосподарському використанні
пов'язана з нестачею води, тому для освоєння цих ґрунтів важливе
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значення має зрошення. На зрошуваних сіроземах у Середній Азії
вирощують рис і бавовник. Богарне землеробство приурочене
переважно до підвищених ділянок передгір'їв.
Коричневі ґрунти Південної Африки використовуються під
плантації цитрусових, олив, садів, виноградників, під посіви
зернових культур, часто із застосуванням зрошення.
Червоно-коричневі ґрунти Австралії розорюються під
пшеницю й одночасно використовуються під пасовища. При
зрошенні на них успішно вирощують різні харчові культури.
Солончакуваті сіроземи Австралії басейну р. Муррей, як правило,
зрошуються й використовуються під посіви кормових трав,
садівництво й виноградарство.
22.3. Ґрунтовий покрив лучних і лучно-різно-трав’яних степових
суббореальних областей
Чорноземні ґрунти у Євразії простягаються широкою смугою від
нижньої течії Дунаю через Східноєвропейську рівнину, Південний
Урал і Західний Сибір до Алтаю й далі на схід окремими масивами
до Хінгана. Загальна площа ґрунтів формації 7866,6 тис. км2.
На Північноамериканському континенті до аналогічних областей віднесені чорноземи вилугувані й опідзолені, лучно-чорноземні
ґрунти, брюніземи, каштанові карбонатні й бурі напівпустельні
ґрунти. Площа їх дорівнює 2340 тис. км2. Гідроморфні й напівгідроморфні ґрунти займають 755 тис. км2. Виділяють області:
Центрально-рівнинну бруніземів і лучних чорноземно-подібних
ґрунтів (охоплює межиріччя Міссісіпі, Міннесоти, Вісконсін і
Огайо), Південно-канадську область лучно-чорноземних, лучних,
солонцюватих і осолоділих ґрунтів (басейн середньої течії р.
Саскачеван у південній частині штатів Альберта, Саскачеван і
Манітоба в Канаді та частину штату Міннесота у США), Степову
ґрунтову область Великих рівнин. Зона чорноземів виділена на півдні
Канади в центральній частині континенту в межах Великих рівнин.
На Південноамериканському континенті схожі ґрунти
розповсюджені в Патагонії. Їх загальна площа 464,2 тис. км2. Ґрунти
- каштанові карбонатні, примітивні пустельні.
Провідним процесом ґрунтоутворення при формуванні чорноземів є акумуляція гумусу, що зумовлює розвиток глибокого горизонту, нагромадження елементів живлення рослин і утворення
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агрономічно цінної структури профілю. Найкращі умови для
процесу гуміфікації у чорноземній зоні створюються навесні й
раннім літом.
На північній периферії зони розвинуті чорноземи вилугувані.
Відрізняється від чорноземів типових більш низьким положенням
карбонатного горизонту, так, що між нижньою границею горизонту
НР і горизонтом Р у його верхній частині розташований горизонт, із
якого як би вилужені карбонати (звідси й назва цього ґрунту, рис.
22.1, а).

Рис. 22.1. Будова профілю деяких підтипів чорноземів:
а – чорнозем вилужений, б – чорнозем потужний, в – чорнозем звичайний,
г – чорнозем південний, д – міцелярний (передкавказський) чорнозем, е – вилужений
чорнозем, що глибоко промерзає (Сибір); 1 – карбонати; 2 - гіпс.

Крім чорноземів вилугуваних, на півночі чорноземної зони
виділяють чорноземи опідзолені, що мають деякі ознаки, які
зближують їх із сірими лісовими ґрунтами: слабкий наліт кремнеземистої присипки в нижній частині гумусового горизонту, ущільненість у результаті слабкого вимивання тонко дисперсних часток у
горизонті НРк. Припускають, що чорноземи опідзолені сформувалися в умовах поширення лісу та степу.
У степовій зоні найбільш поширеними ґрунтами є чорноземи
звичайні (рис. 22.1, в) та південні (рис. 22.1, г).
Для чорноземів звичайних характерне зменшення товщини гумусового горизонту (близько 40 см), приблизно така ж грубизна перехідного горизонту. Карбонати містяться на глибині близько 60 см. У
чорноземів південних товщина гумусового горизонту скорочується
до 25 см, а горизонт НРк насичений карбонатами. Біля нижньої
границі горизонту НРк часто містяться дрібні новоутворення гіпсу.
У Криму, на заході Одеської обл. у Молдові і Передкавказзі
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внаслідок більш теплого й вологого клімату чорноземи мають
підвищену товщину гумусового горизонту. Серед карбонатних
новоутворень переважає псевдоміцелій, причому верхня границя
карбонатів розташовується високо. Гіпсові новоутворення відсутні.
Ці чорноземи називають міцелярно-карбонатними (рис. 22.1. д).
Для чорноземів Південного Сибіру характерна невелика товщина гумусового горизонту й глибокі затікання (рис. 22.1, е). Це явище
зв'язують із розтріскуванням ґрунту при зимовому промерзанні.
Чорноземи Забайкалля мають невелику товщину і низький уміст
карбонатів (Є.В. Лобова, О.В. Хабаров, 1983).
Запаси гумусу чорноземів Південно-західної фації складають
400-600 т/га для чорноземів вилугуваних, міцелярно-карбонатних,
300-400 - для чорноземів звичайних, 270-300 - для чорноземів південних; у межах Центральної фації 600-700 т/га для чорнозему вилугуваного й типового, 300-500 – для чорнозему південного; у межах
Західно- й Середньосибірської фації 470-500 т/га для чорнозему
вилугуваного, 400-420 – чорнозему звичайного, що глибоко промерзає, 250-400 – для чорнозему південного, що глибоко промерзає; у
межах Східносибірської фації 250-300 т/га – для чорнозему безкарбонатного, 450-500 т/га – для чорнозему мучнисто-карбонатного
мало гумусного, 230-250 т/га – для чорнозему південного.
Географія поширення й використання чорноземів.
Найбільш родючі ґрунти Західної Європи чорноземами приурочені до лесових відкладів, що розташовуються на півдні НімецькоПольської рівнини біля підніжжя Карпат, Судет і Середньонімецьких герцинських масивів. Ширина зони невелика, від 15 до 70
км, товщина лесового покриву також дуже мінлива. Значні масиви
подібних ґрунтів є в Магдебурзькому Берді, у землеробській зоні в
області Галлі, південніше Брауншвейга, біля Хильдесгейма, у
Пфальці, а також у Сілезії біля Вроцлава. Чорноземи цих областей,
як і піретцські пшеничні землі, мають не степове, а лучне походження. Вони розташовуються в річкових долинах, в улоговинах, що
раніше були заболочені, зволожувалися жорсткими карбонатними
водами, а потім при поглибленні річкової мережі стали степовими.
Ґрунти містять 120-130 т/га гумусу при сільськогосподарському
використанні повсюдно удобрюються й дають дуже високі врожаї.
Чорноземи в поєднанні з лучно-чорноземними солонцюватими й
солончаковими ґрунтами поширені на Середньо-дунайській низовині, де, вони є кращими для землеробства й садівництва ґрунтами. На
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рівнинах Румунії й Болгарії поширені карбонатні, звичайні й
вилугувані чорноземи. У східній частині Румунії і північній Болгарії,
чорноземно-буроземні ґрунти поступаються місцем вилугуваним і
опідзоленим чорноземам. Усі ці ґрунти належать до кращих орних
земель, тому що серед них немає солонців і вони знаходяться в зоні з
більш сприятливими умовами атмосферного зволоження. Межі
поширення чорноземно-буроземних ґрунтів і вилугуваних чорноземів — 800—1000 м абс. вис. Вище останні змінюються сірими
лісовими ґрунтами (на сході) й буроземами (на заході).
Чорноземи злиті й чорні злиті ґрунти досить поширені у
Євразії. Чорні злиті ґрунти утворилися у долинах річок Кубані,
Волги, Дону у Передкавказзі, Закавказзі, Прикаспійській низовині, у
Молдавії, Казахстані, а також в Албанії, Болгарії, Румунії, Сербії.
Формуються ці ґрунти на породах різного мінералогічного й
гранулометричного складу й містять різні глинисті мінерали – найчастіше типу монтморилоніт. Чорні злиті ґрунти Євразії приурочені
до ландшафтів альпійського орогенічного поясу, до смуги переважно
передгірних прогинів і міжгірних улоговин. Злиті чорноземи, сформувалися на важких лесових ґрунтоутворюючих породах, вони
мають до 500 т/га гумусу, товщина гумусового горизонту сягає 100
см і більше, на глибині 1 м уміст гумусу біля 1 %, карбонатні горизонти мають міцелярний характер, уміст увібраних катіонів перевищує 40-50 мг-екв/100 г ґрунту, засолення, як правило, відсутнє.
Використовуються злиті ґрунти під зернові, сади, овочі.
Чорноземи фації різко континентального клімату поширені в
межах Східного Сибіру й Центральної Азії в міжгірських улоговиннах. Для клімату характерна контрастність сезонів - коротке літо,
сувора зима, широке розповсюдженні мерзлоти. Ґрунти малогумусні,
неглибокі, засоленість невелика, надмерзлотне глеєутворення.
Чорноземи звичайні містять 5-7 % гумусу при невеликій (до 45
см) товщині гумусового шару. Структура гумусового горизонту
виражена погано. Карбонатний горизонт мучнистого типу, вирізняється різкою верхньою межею й розпливчастістю нижньої. Запаси
гумусу 200-300 т/га. Уміст гумінових і фульвокислот приблизно
рівний. Ґрунти розорані. Основна культура – пшениця. Дуже
ефективне весняне внесення азотних і фосфорних добрив.
На півночі й північному-сході Китаю розповсюджені темнозабарвлені лучні ґрунти і вилугувані чорноземи. Чорноземно-подібні
ґрунти високих акумулятивних рівнин мають гумусовий горизонт 50390

70 см при вмісті гумусу у верхньому не розораному шарі 10-15 %, а
на розораних – 6-7 % (табл. 23.10). Ґрунти, багаті азотом, фосфором,
калієм і відзначаються високим рівнем родючості. Ємність вбирання
у всіх цих ґрунтах досить висока – 30-32 мг-екв/100 г у верхньому
шарі. У західній більш сухій частині Китаю з’являється карбонатний
горизонт. Тут місцями розвинулись червоноземи вилугувані.
На темнозабарвлених лучних ґрунтах без меліорацій вирощують
рис, пшеницю, ячмінь, сою, гречку, просо, гаолін, кукурудзу,
соняшник, чумизу, овочі й баштанні культури.
В зоні високотрав’яних прерій широко поширені чорноземноподібні лучні або лучно-чорноземні ґрунти. У гумусовому горизонті
виявляються дрібні щільні залізо-марганцеві конкреції, що свідчать
про перемінний окислювально-відновний режим. Ілювіальний горизонт Іgl зволожений і строкато забарвлений від гумусових затікань,
іржавих і сизо-іржавих плям; містить дрібні щільні залізистомарганцеві конкреції. Більш інтенсивне сизе забарвлення має
ґрунтоутворююча порода, що свідчить про сильне глиноутворення.
Місцями поряд із рисами глиноутворення в чорноземноподібних лучних ґрунтах виявляються ознаки колишнього засолення
й осолонцювання, що виражається в наявності ущільненого
солонцюватого горизонту, появі невеликої кількості увібраного
натрію. Однак, як правило, чорноземно-подібні лучні ґрунти не
засолені і навіть не містять карбонатів.
Степова ґрунтова область Великих рівнин займає великі
простори Великих рівнин Канади і США, що розміщені усередині
континенту і захищені із заходу Кордильєрами.
Профіль чорноземів включає гумусовий горизонт Н чорного або
темно-бурого кольору, структурний, пухкий, товщиною 20—30 см;
глибше знаходиться перехідний горизонт НР — сірувато-бурого
кольору, трохи більш ущільнений, товщиною в 20— 30 см. На
глибині близько 50 см починається карбонатний горизонт (Рhk), який
змінюється карбонатною ґрунтоутворюючою породою. Чорноземи
США мало- і середньо-гумусні (3—7% гумусу), часто гіпсові. Однак
па породах більш легкого гранулометричного складу (супісках) і на
щебенистих
елювіально-делювіальних
відкладах
поширені
безкарбонатні чорноземи.
Зона чорноземів так само, як і зона брюніземів, найбільш
інтенсивно використовується в землеробстві — близько 90 % площі
розорано. Тут зосереджені посіви пшениці й кукурудзи.
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22.4. Ґрунтовий покрив широколистяних лісів
суббореальних областей
У межах суббореального поясу, де поширені листяні ліси з
багатим трав'яним покривом, сформувалися бурі лісові ґрунти (під
впливом м'якого океанічного клімату) й сірі лісові (у внутріконтинентальних центральних областях Євразії і Північної Америки).
Сірі лісові ґрунти не утворюють суцільної зони, а переривчаста
смуга простягається від західних границь Білорусі до Забайкалля.
Сірі лісові залишково-карбонатні ґрунти розповсюджені також на
слабо дренованих хвилястих моренних рівнинах півдня Канади
(південна частина провінції Саскачеван, Альберта,
Манітоба,
Британська Колумбія) і на півночі США (штати Міннесота й
Вісконсія).
Для цієї зони найбільш характерним є процес підзолоутворення.
Профіль сірого лісового ґрунту має будову (рис. 22.2.1).

Рис. 22.2. Будова профілю сірих лісових ґрунтів

Н0 — лісова підстилка з опаду дерев і трав товщиною у Євразії
— 1—2 см, на північноамериканському континенті досягає 10 см.
Н — гумусовий горизонт сірий або темно-сірий, містить велику
кількість коренів трав, має неміцну дрібно- або середньо
грудкуватою структуру. У нижній частині горизонту часто присутній
наліт кремнеземистої присипки. Товщина горизонту 20—30 см.
Е — горизонт вимивання, сірого кольору, листуватопластинчастої структури, Товщина 20 см. У темно-сірих ґрунтах
відсутній. Зустрічаються дрібні залізо-марганцеві конкреції.
І — горизонт вмивання, коричнево-бурого кольору з горіховою
структурою, донизу переходить у неясно призматичну. Структурні
окремості і поверхні пор покриті блискучими темно-коричневими
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плівками. Зустрічаються дрібні залізо-марганцеві стягнення.
Товщина горизонту — 80—100 см, а його нижня межа знаходиться
на глибині – 100-150 см.
Р — покривний лесовий суглинок жовтувато-бурого кольору, з
добре вираженою призматичною структурою. У цих суглинках на
глибині більше 2 м часто присутні карбонатні новоутворення, що є
реліктовим продуктом.
Ґрунти мають відмінну від описаної будову ґрунтового профілю.
Найбільш поширені різновиди приведено на рис. 22.2.2-22.2.4.
Утворення підтипів сірих лісових ґрунтів обумовлено
біокліматичними умовами: ясно-сірі лісові ґрунти тяжіють до півночі
смуги, сірі — до середини, а темно-сірі — до півдня.
Серед типу сірих лісових ґрунтів ясно-сірі мають найбільшу
опідзоленість і найменшу товщину гумусового горизонту. За
морфологічними ознаками вони близькі до дерново-підзолистих
ґрунтів. Товщина гумусового горизонту до 15-20 см.
Сірі лісові ґрунти характеризуються інтенсивним розвитком
дернового процесу й послабленням підзолистого у порівнянні з ясносірими. Морфологічно від них відрізняються більш темним кольором
горизонтів НЕ й Е. Товщина гумусового горизонту до 25-30 см.
Темно-сірі лісові ґрунти за своїми ознаками й властивостями
близькі до чорноземів. Гумусовий горизонт у них більш глибокий,
ніж у сірих лісових, а колір темніший.
На елювії карбонатних порід (вапняки, мергелі, корінні
карбонатні глини) сформувалися залишково-карбонатні сірі лісові
ґрунти, для яких характерне неглибоке залягання карбонатів (частіше вище 50 см), слабке опідзолення або відсутність опідзолення з
добре вираженою зернистою або зернисто-горіховою структурою
горизонту Н. Ці ґрунти мають також більший уміст гумусу.
Сірі лісові строкато-кольорові ґрунти, розвинулися на
строкато-кольорових корінних товщах і корах вивітрювання, часто
мають важкий гранулометричний склад.
Сірі лісові ґрунти з вторинним гумусовим горизонтом
розповсюджені на Західносибірській рівнині. У ґрунтах нижче
опідзоленого горизонту Е знаходиться другий гумусовий горизонт,
який змінюється ілювіальним горизонтом І.
Сірі лісові глейові ґрунти зустрічаються серед масивів сірих
лісових ґрунтів на ділянках із підвищеним зволоженням (у западинах
на шлейфах схилів, на слабо дренованих плоских вододілах), під
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перезволоженими лісами або вологими вторинними луками. У порівнянні з типом сірих лісових ґрунтів характеризуються підвищеним
умістом гумусу, більш високою кислотністю, несприятливим водноповітряним режимом у період підвищеного зволоження.
У сірих лісових ґрунтах міститься від 3 до 8% гумусу. Загальні
запаси гумусу коливаються від 100-150 т/га у ясно-сірих до 300 т/га –
у темно-сірих ґрунтах.
Ємність поглинання у залежності від гранулометричного складу
й умісту гумусу у горизонті НЕ змінюється в межах 18-30 мг-екв/100
г. Ґрунти сприятливі для вирощування зернових (жито, пшениця,
кукурудза), кормових, садово-городніх культур, технічних культур
(цукрові буряки, коноплі, частково льон).
Бурі лісові ґрунти утворюються під листяними лісами в умовах
вологого й м'якого океанічного клімату. Вони поширені в Західній і
Центральній Європі, у Великій Британії та на Далекому Сході., на
Карпатах, у Гірському Криму, теплих і вологих районах Кавказу, на
Анатолійському плоскогір’ї, Малоазіатському нагір’ї, у Приморському й Хабаровському краях, Амурській області Росії, на півдні
острова Сахалін, на Японських островах. У Північній Америці бурі
ґрунти поширені в межах Аппалачів, Приатлантичній низовині, у
північній частині Центральних рівнин і на Острівному хребті у
Канаді. Бурі лісові ґрунти, розвинулися також у гірській місцевості
островів Нової Зеландії.
Найбільш характерними ознаками бурих лісових ґрунтів є
слабка диференціація на ґрунтові горизонти, бурий або жовто-бурий
колір усього профілю, за винятком гумусового горизонту й
освітлених шарів опідзолення, які не завжди виражені, кисла або
слабо кисла реакція, відсутність ілювіально-карбонатного горизонту.
Процес утворення бурих лісових ґрунтів називається
буроземоутворенням. Основними його складовими є: процес
накопичення гумусу, утворення глини й лесиваж.
Для профілю ґрунтів характерні процеси, які ведуть до
звільнення гідратів оксидів заліза й утворення глини, внутрішньоґрунтового утворення вторинних глинистих мінералів гідрослюдистого й монтморилонітового складу в результаті слабкого гідролізу
первинних мінералів і їх вторинного синтезу. Цьому сприяє постійне
зволоження, переважання позитивних температур у ґрунті, насиченість ґрунтових розчинів вуглекислотою. Глинисті мінерали й гідрооксиди заліза накопичуються у верхній частині профілю. При утво394

ренні глини у профілі ґрунту накопичуються мул, залізо, алюміній,
марганець, фосфор, магній, кальцій і інші елементи. Оксиди й гідрооксиди заліза рівномірно розфарбовують весь профіль ґрунту у бурі
й яскраво-бурі кольори. Переміщення колоїдів слабке, або відсутнє.
В холодному, вологому кліматі провінції Хейлунцзян (Китай),
бурі лісові ґрунти формуються з більш глибоким руйнуванням
первинних мінералів і з більшим ступенем вилуговування й
кислотності. Реакція ґрунту кисла, уміст гумусу значний у верхньому
шарі, а глибина гумусового горизонту до 70 см. Ємність вбирання
значна, але диференційована у профілі. Обмінний водень складає до
70-90 % ємності. Кількість мулу у профілі - 12-19 %.
Бурі, сіро-бурі опідзолені ґрунти Північної Америки розміщені
на добре дренованих поверхнях і пов’язані переважно з
карбонатними породами суглинкового або пилувато-суглинкового
гранулометричного складу. Для цих ґрунтів характерним є
невисокий уміст гумусу, кисла реакція зверху профілю і нейтральна
– внизу, високий ступінь насичення основами, підвищений у 1,5-2
рази уміст мулу в ілювіальному горизонті. Паралельно у цьому шарі
зростає валовий уміст оксидів заліза й алюмінію.
На острові Тасманія, що являє собою гірську країну з
Центральним плато (1200—1500 м абс. вис.) є останцеві древні
поверхні з численними западинами, які зайняті озерами. Схили до
цих западин покриті лісами. Ґрунтовий покрив - залізисті підзоли й
опідзолені буроземи. Менш опідзоленні ґрунти приурочені до
областей поширення базальтів. Сума увібраних основ низька (10 мгекв у гумусовому горизонті, 3-5 - у підзолистому). В умовах застою
ґрунтових вод з'являються гумусово-залізисті підзоли. На
узбережжях і зниженнях рельєфу зустрічаються засолені ґрунти.
Використання бурих лісових ґрунтів. При великій кількості
внесених добрив і раціональній агротехніці в кліматичних умовах
Євразії ці ґрунти дають дуже високі врожаї різних культур:
технічних, зернових, бобових. Їх використовують під пшеницю,
ячмінь, овес, горох, боби, усі коренеплоди й особливо - під
картоплю. На бурих лісових ґрунтах поширені штучні пасовища,
засіяні райграсом і конюшиною, сінокоси, лісові угіддя. Найвищі
врожаї зернових культур у Західній Європі одержують на бурих
ґрунтах. У південних районах Німеччини й у Франції бурі лісові
ґрунти використовують під виноградники.
Буроземні ґрунти Америки приурочені переважно до
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розчленованого рельєфу й були раніше за інші ґрунти освоєні під
зернові. Нині на більшій частині орних земель цієї зони проводяться
протиерозійні заходи: контурна оранка ґрунтів за горизонталями,
терасування схилів, створення буферних трав’яних смуг, які
чергуються з посівами інших культур.
Підзолисті ґрунти й буроземи Тасманії використовуються для
землеробства й садівництва. Найбільш повно використовуються
слабко опідзолені і лесивовані червоноземи на базальтах. Посіви
зернових, картоплі і бобових приурочені, головним чином, до пояса,
що лежить нижче 400—500 м абс. вис. Використання ґрунтів вимагає
внесення вапна, фосфорних, а місцями й калійних добрив.
22.5. Ґрунти бореальної тайгово-лісової області
Лісові ландшафти широко розповсюджені в Євразії й у
Північній Америці, вони утворюють великий пояс лісів бореального
клімату північної півкулі. У південній півкулі ці ландшафти відсутні.
У тайгово-лісовій зоні основними типами ґрунтів є підзолисті,
дернові, дерново-підзолисті, кріогенні мерзлотно-тайгові, болотні,
болотно-підзолисті.
Підзолисті ґрунти широко поширені великими масивами на
Західносибірській низовині, в Скандинавії, північній і середній
Європі, Великобританії, на Лабрадорській і Канадській озерних
рівнинах, провінціях Манітоба, Онтаріо, Квебек, Ньюфаундленд у
Канаді, у США (штати Мічиган, Нью-Йорк, Мен, Вермонт, Массачусетс, Нью-Гемшір), Вогняній Землі Південної Америки, південному
сході Австралії, Новій Зеландії. В Україні ці ґрунти відсутні. Площа
ґрунтів у світі 310 млн. га, на території СНД – 132 млн. га.
У зоні розвинуті типи ґрунтів: підзолисті й підзоли ілювіальногумусні й ілювіально-гумусно-залізисті, палево-підзолисті, дерновопідзолисті, лесивовані, бурі лісові й ін. На добре водопроникних
ґрунтоутворюючих породах під східноєвропейськими північно- й
середньо-тайговими лісами утворюються ілювіально-гумусові й
ілювіально-залізисті підзоли. Ґрунти широко поширені на Балтійському кристалічному щиті. Вони мають наступну будову (рис. 22.3, а).
Горизонт Н0 — лісова підстилка від 2—4 до 6—8 см.
Горизонт ЕН — підзолистий, блідо-сірий, майже білий, 2—4 см,
піщаний, границя чітка;
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Рис. 22.3. Будова профілю тайгово-лісових ґрунтів Карелії (за
даними В.В. Добровольського, 2001)
а — ілювіально-залізисто-гумусовий підзол; б — поверхнево-глейовопідзолистий ґрунт; в — болотний торф’яно-глейовий ґрунт
Горизонт ІЕ — ілювіальний, коричневий, кавовий або іржавобурий, піщаний, пухкий; 20—30 см. Нижня границя дуже неясна,
перехід у нижчий горизонт поступовий;
Горизонт Р — ґрунтоутворююча порода, сірий пісок із щебенем
або валунами.
Товщина профілю цих ґрунтів поступово збільшується з півночі
на південь.
На погано дренованих низинних тайгових рівнинах, складених
суглинковими льодовиково-морськими або льодовиково-озерними
відкладами формуються поверхнево-глейово-підзолисті ґрунти які
мають наступну будову (рис. 22.2, б). Ці ґрунти широко поширені на
півночі Східноєвропейської й Західносибірської рівнин.
Утворення гідроморфних ґрунтів східноєвропейської тайги
зв'язано з процесом заболочування. На окраїнах знижень рельєфу,
зайнятих болотами, утворюються болотні торф’яно-глейові
ґрунти. (рис. 22.3, в).
Утворення профілю підзолистих ґрунтів пов’язано з розвитком
процесів опідзолення, елювіально-глейового процесу і леси важу, де
чітко виділяється диференціація за умістом мулу. Особливість
підзолистого процесу – руйнування у верхній частині профілю
ґрунту мінералів і винесення продуктів в нижчі горизонти й
ґрунтові води. Однак, найбільша роль у руйнуванні мінералів і
опідзолені належить кислим продуктам, які утворюються в
процесі перетворення органічної речовини лісової підстилки.
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Продукти руйнування глинистих мінералів переходять у розчин
і у формі мінеральних або органо-мінеральних сполук переміщуються з верхніх шарів у нижні: калій, натрій, кальцій, магній
переважно у вигляді солей вугільної й органічних кислот (у тому
числі фульватів); кремнезем у формі розчинних силікатів калію й
натрію і частково псевдо кремнієвої кислоти Si(OH)4; сірка у вигляді
сульфатів. Фосфор утворює, головним чином, важкорозчинні фосфати кальцію, заліза й алюмінію й практично вимиваються слабо.
Залізо й алюміній при опідзолені мігрують в основному у формі
органо-мінеральних сполук.
У результаті підзолистого процесу під лісовою підстилкою
відокремлюється підзолистий горизонт, який має наступні
основні ознаки й властивості: унаслідок винесення заліза й
марганцю й накопичення залишкового кремнезему колір горизонту
з червоно-бурого або жовто-бурого стає світло-сірим або
білястим, який нагадує колір попелу; горизонт, збіднений
елементами живлення, полуторними окислами й мулистими
частками; має кислу реакцію середовища й сильну не насиченість
основами; у суглинистих і глинистих різновидах він набуває
пластинчасто-листової структури або стає безструктурним.
Підзолисті ґрунти містять мало гумусу ( 0,5-1,5 рідше 2-4 %,
який зосереджений в невеликому за потужністю горизонті до 5 см. У
складі гумусу переважають фульвокислоти.
Поруч з опідзоленням генезис підзолистих ґрунтів пов’язаний із
процесом лесиважу. Лесиваж – складний процес, який включає
механічне промулювання, комплекс фізико-хімічних явищ, які
викликають диспергацію глинистих часток і переміщення їх із
низхідним током води під захистом рухомих органічних речовин,
комплексування й винесення заліза (Мельникова, Ковеня, 1974).
Підзолисті ґрунти мають низьку природну родючість.
Дернові ґрунти є зональними для південної частини тайговолісової зони (Полісся України), але можуть зустрічатися у лісостепу
й степу. Вони розташовуються серед дерново-підзолистих і
підзолистих ґрунтів. Великі площі дерновими ґрунтами зайняті у
Прибалтиці, Польщі, Німеччині, Нечорноземній зоні Росії, Східному
Сибіру. У світі їх площа складає 9 млн. га, в Україні – біля 1 млн. га.
Умови утворення ґрунтів розглянуто в попередньому розділі.
Дернові ґрунти мають наступні загальні ознаки й
властивості: добре виражений гумусовий горизонт грудкувато398

зернистої структури, відсутність або слабку виразність
опідзоленості, високий уміст гумусу (від 3—4 до 12—15 % і
більше), високу ємність поглинання, слабо кислу, нейтральну або
слабо лужну реакцію, підвищений валовий запас азоту й зольних
елементів для живлення рослин. Дернові ґрунти містять у
верхньому шарі 3-5 % гумусу, уміст якого залежить від механічного
складу – чим важчий ґрунт, тим більший уміст гумусу. Дернові
ґрунти слабо кислі, близькі до нейтральних (рН = 5,5-6,8), із рівномірною кислотністю у всьому профілі. Уміст увібраних основ 15-24
мг-екв/100 г ґрунту. Ступінь насичення ґрунтів основами 87-95 % .
Дерново-підзолисті ґрунти. Ґрунти є зональними для південної
частини тайгово-лісової зони. У світі вони займають 350 млн. га, в
СНД – 185 млн. га, в Україні 2,5 млн. га. Для України вони є
зональними для Полісся, інколи зустрічаються на борових терасах і
стародавніх прируслових валах річок лісостепу й Карпатської
гірської області. Великі масиви цих ґрунтів є в Канаді, США,
середній та східній Європі, Далекому Сході, Японії.
Дерново-підзолисті ґрунти можуть утворюватися в
результаті як поперемінного, так і спільного впливу підзолистого й
дернового процесів. В. В. Пономарева розглядає появу дернового й
підзолистого горизонтів цих ґрунтів як єдиний синхронний процес
На її думку, гумусові речовини типу гумінових кислот закріплюються в гумусовому горизонті, а їх більш рухомі й агресивні фракції
типу фульвокислот опідзолюють підгумусовий горизонт. У диференціації профілю дерново-підзолистих ґрунтів певну участь має
процес лесиважу, а в поверхнево-глейових — елювіально-глейовий
процес. Тому в дерново-підзолистому ґрунті не накопичується
великих кількостей гумусу (табл. 22.1).
Таблиця 22.1. Фізико-хімічні властивості
дерново-підзолистого ґрунту
Горизонт
НЕ
І1
І2
Р

Глибина,
см
0-21
28-38
68-78
140-150

С, %

рН

2,65
0,52
0,28
0,12

5,0
4,9
4,8
5,4

Насичення
Са, мгМg, мгекв/100 г екв/100 г основами, %
7,0
0,8
66,7
5,4
0,8
68,9
10,3
2,7
75,6
11,2
2,8
94,0

Найбільш типову будову цих ґрунтів виражено в тому випадку,
коли вони утворені на покривних суглинках (рис. 22.4, а).
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Горизонт Н0 — лісова підстилка, 2—5 см.
Горизонт Н — гумусовий, у верху численні корені трав, сірий,
пухкий, грудкуватий, нижня границя виразна, нерівна, товщина від 5
до 20 см.
Горизонт Еh — підзолистий, ясно-сірий, листуватопластинчастої структури, є чорні або бурі марганцеві й залізисті
конкреції. Нижня границя ясна, але дуже нерівна. Є білясті патьоки
тріщинами на глибину більше 1 м. Товщина до 20—25 см.
Горизонт І — ілювіальний, темно-коричнево-бурий, дуже
щільний, важкий, насичений вмитою глиною. Має горіхову
структуру, донизу поступово переходить у брилисту. Товщина до 1
м, іноді більше., горизонт перетинається клиноподібними білястими
язиками матеріалу, винесеного з горизонту Еh, і тріщинами з
глейкими сизувато-білястими стінками.

Рис. 22.4. Будова профілю дерново-підзолистих ґрунтів:
а — дерново-підзолистий ґрунт; б — торф’янисто-підзолистоглейовий; в — дерново-карбонатний

У ландшафтах верхівкових боліт формуються торф’янопідзолисто-глейові ґрунти. Особливістю будови їхнього профілю є
глейовий горизонт, що наростає на підзолистий зверху при збереженні залишків первинного підзолистого горизонту (рис. 22.4, б):.
В автоморфних умовах на ґрунтоутворюючих породах, багатих
карбонатами кальцію утворюються дерново-карбонатні ґрунти, або
рендзини, профіль яких різко відрізняються від попередніх (рис.
22.4, в):
Горизонт НП — перегнійний, чорний, із зернистою структурою
до 15 см.
Горизонт І — перехідний, темно-бурий 15—18 см, розсіяні
дрібні уламки вапняку.
Горизонт Р — часто відсутній, вся товща суглинків охоплена
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процесом ґрунтоутворення.
Ґрунти, характерні для земель розвитку ордовикських
карбонатних відкладів у межах Ленінградської області, Латвії й
Естонії (Є.В. Лобова, О.В. Хабаров, 1983).
Найбільш важливу роль у формуванні профілю дерновопідзолистих ґрунтів має процес переміщення дисперсних часток
із фільтраційними ґрунтовими водами.
Дерново-палево-підзолисті ґрунти, поширені в західних
районах зони з більш м'яким і теплим кліматом (Білорусія,
Прибалтика, Калінінградська область). Вони приурочені до добре
дренованих ділянок, мають могутній профіль (200—250 см),
розвиваються в умовах промивного водного режиму з помірно сухим
літнім періодом (Є.В. Лобова, О.В. Хабаров, 1983).
Дерново-підзолисті ґрунти, які помірно промерзають широко
поширені на території європейської частини південної тайги. Їхній
профіль досягає 150—200 см. Мають сильно кислу або кислу
реакцію у всьому профілі. За тепловим балансом уступають дерновопалево-підзолистим. Для них характерна наявність сухого літнього
періоду на фоні промивного водного режиму.
Дерново-підзолисті помірно холодні ґрунти, що довгостроково промерзають поширені переважно в південній частині тайгової
зони Сибіру. Товщина профілю досягає 100—150 см. Серед них
часто зустрічаються дерново-підзолисті ґрунти з другим гумусовим
горизонтом (НЕ-Еh-Іе-Еh-І-Р). Наявність більш темного другого
гумусового горизонту більшістю дослідників розглядається як
реліктова ознака, що свідчить про приналежність таких ґрунтів
раніше до лучних, лучно-степових або чорноземних. Другий
гумусовий горизонт зв'язують також із сучасними процесами
міграції розчинних форм гумусових речовин із наступним їхнім
осадженням у результаті зміни реакції.
Ґрунти болотно-підзолистого типу формуються в результаті
підзолистого й болотного процесів ґрунтоутворення, що здійснюється при тимчасовому надлишковому зволоженні поверхневими або
м'якими ґрунтовими водами. Зустрічаються в підзонах глейових
підзолистих і підзолистих ґрунтів. У підзоні дерново-підзолистих
ґрунтів вони приурочені до знижених елементів рельєфу. Ґрунти
відносяться до напівгідроморфних, мають кислу реакцію (рН 3—4).
Підзолистий горизонт, збагачений кремнеземом, збіднений півтораоксидами, а в глейових горизонтах накопичуються рухомі форми
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заліза. При використанні в землеробстві мають потребу в
регулюванні водного режиму й окультуренні.
Мерзлотно-тайгові ґрунти. Ґрунти підзони північної тайги
розповсюджені у межах Середнього й Східного Сибіру, на Далекому
Сході, північних островах Японії, північно-західній частині Канади.
Південна межа у Євразії проходить приблизно по 60-57˚ північної
широти й лише в Передбайкаллі спускається на південь до 52˚
північної широти (Є.В. Лобова, О.В. Хабаров, 1983).
Область мерзлотно-тайгових ґрунтів представлена глейовомерзлотними, мерзлотно-тайговими кислими й опідзоленими,
мерзлотно-тайговими палевими нейтральними, мерзлотно-тайговими
палевими осолоділими й мерзлотними солодами, мерзлотнотайговими карбонатними. Основні ґрунтоутворюючі процеси:
поверхневе накопичення кислого грубого гумусу або торфу,
заболочення, глеювання, кріогенез, слабке опідзолення.
Глейово-мерзлотні ґрунти улітку розмерзаються на глибину
20-100 см. З поверхні ґрунти мають торфовий горизонт або
підстилку (5-7 см), яка складається з опаду хвої й нашарувань
лишайників та мохів. Нижче підстилки є глейовий горизонт. Верхня
частина ґрунту розбита морозними тріщинами. Відмічено
перемішування ґрунтових горизонтів як у вертикальному так і
боковому напрямку. У ґрунтах елювіальні й ілювіальні процеси не
виникають, тому що ґрунтова волога не має вільного руху.
Потужність профілю рідко перевищує 60 см. У механічному
глинистому або суглинистому складі переважають частки крупно
пилуватої фракції (30-35 %). Реакція середовища сильно кисла (рН
сольовий 3-5,3), рідше нейтральна. Ємність поглинання досягає 1030 мг-екв на 100 г ґрунту, із значним переважанням кальцію. Ступінь
насичення основами 80-93 %. Уміст гумусу 4-7 % із мінімумом у
середині профілю. Відношення Сгк : Сфк – 0,3-05. Ґрунти, бідні
рухомими формами фосфору й калію – менше 10 мг/100 г ґрунту .
Агрохімічні властивості глейово-мерзлотних ґрунтів досить
несприятливі. В деяких районах є досвід вирощування ранніх овочів,
капусти, картоплі, ячменю на зелений корм.
Мерзлотно-тайгові палеві нейтральні ґрунти прилягають до
дренованих позитивних елементів рельєфу у міжріччях Алдану,
Амги, Лени, Вілюю й деяких їх, приток (Центральна Якутія) у
середньо-тайгових ландшафтах. Ґрунти формуються на елювії
карбонатних кембрійських і силурійських порід. Виділяють
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горизонти гумусовий (Н), ілювіальний (І) до 40-70 см зернистопилуватої вверху і плитчастої внизу структури, материнська порода
(Р) – лесовий суглинок. З глибини 100-150 см слабо льодиста
мерзлота. Ємність вбирання до 40 мг-екв на 100 г ґрунту, уміст
кальцію від 50 до 80 % ГВК, магнію 10-30 %, натрію 3-10 %.
Мерзлотно-тайгові палево-карбонатні ґрунти розповсюджені
в середній тайзі Республіки Саха Якутія на пухких карбонатних
породах. Вони розвиваються на пологих схилах плато, горбкуватозападинних плоских вододільних просторах під пологом модринових
лісів із мохово-лишайниковим і трав'янистим покривом. У профілі є
лісова підстилка Н0 з дерновим горизонтом (до 15 см); горизонт Н до
20—30 см, темно-сірий, іноді майже чорний гумусовий. Перехідний
горизонт містить щебінь і елювій-делювій карбонатних порід, що
поступово переходить у горизонт Р, часто поділений на підгоризонти
Іе 10—30 см і Ір 30—40 см; в останньому спостерігається скупчення
СаСОз і скипання від НС1 із глибини 25-35 см.. Горизонт Р
представлений лесовим суглинком із тонкими (0,5—1,6 мм)
горизонтальними прошарками чистого льоду.
Реакція водної витяжки ґрунтів нейтральна й слабо лужна. В
горизонті Н гумусу близько 3 %, а нижче — не більше 1,5 %.
Поглинаючий комплекс цілком насичений основами, ємність
поглинання близько 35 мг-екв. У складі обмінних основ 55—70 %
приходиться на кальцій, 15—35 % на магній і 3—10 % на натрій.
Валовий аналіз показує однорідність ґрунтового профілю з умісту
SiО2, Fe2О3 і А12О3 (Л.Г. Єловська, 1972,1974).
В межах Північної Америки виділено тайгові кислі ґрунти,
розвинуті на моренних і флювіогляціальних відкладах Лаврентійської височини, Центрально-Юконської депресії. Особливістю
морфологічної будови тайгових кислих ґрунтів є: їх яскраво-буре
забарвлення, присутність мохової подушки, не розкладеної
підстилки, наявність гумусу у мінеральному горизонті, слабка
морфологічна диференціація іншої глибшої частини профілю, тонко
пластинчаста структура перехідного горизонту (Уайд і Краус, 1960)
Тайгові кислі ґрунти мають наступну будову: Н0 (до 5 см) –
темно-червонувато-бура слабо розкладена підстилка; Н (до 10 см) –
пухкий бурий піщаний суглинок із слабо вираженою грудкуватою
структурою, масою коренів, міцелієм грибів, одиничними викидами
дощових черв’яків; НІ – пухкий, жовтувато-бурий, з неясною тонколистовою-плитчастою структурою з сірувато-бурими й іржавими
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плямами; з глибини 30-40 см – більш яскраво зафарбований горизонт
з тонколистовою структурою. З глибини 50-70 см плитчаста
структура виражена слабше, тому що механічний склад стає більш
піщаним. Мерзлотні горизонти не суцільні, тому що ці ґрунти
розвиваються в умовах доброго дренування. Значення рН у ґрунтах
4,5-5,5. Ступінь насичення основами 50-90 %. Уміст органічної
речовини у горизонті Н змінюється в межах 2-15 %. Гумус рухомий,
спостерігається до 100 см і глибше. Відношення С : N рівно 14-20.
Кислі ненасичені продукти органічного розкладу утворюються у
вологі періоди. У ці ж періоди відбувається й переміщення речовин
профілем. Літом у більш сухих умовах процеси міграції затухають.
У сукупності з описаними ґрунтами розвиваються глейовомерзлотні, торф’яно-глейові, мологумусні мерзлотні, малопотужні підзоли, болотні й алювіальні ґрунти.
Глейово-мерзлотні ґрунти характеризуються утворенням грубо
гумусного або торфового горизонту (5-15 см), під яким розміщується
глейовий горизонт з умістом гумусу 4,3-7,7 %. У профілі таких
ґрунтів часто є поховані грубо гумусові горизонти, утворені в
результаті криогенних процесів. Ступінь глею зменшується з
глибиною. Ґрунти розмерзаються літом на глибину 70-80 см (Allan,
Hole, 1968). Постійно мерзлий шар у тайгових кислих ґрунтах не
утворює суцільної зони й знаходиться в межах 30-150 см.
У сільському господарстві використовуються ґрунти в районі
Фербенкса, де є ферми молочно-м’ясного напрямку. Посіви бобових,
вівса, ячменю, викошують на зелений корм.
Господарське значення ґрунтів тайгової зони. У південній
половині тайгової зони Європейсько-Західно-Сибірської області
рілля займає менше 2% усієї площі, а в північній половині — всього
0,1%. Несприятливі кліматичні умови для сільськогосподарських
культур протягом усієї зони, наявність валунів у ґрунтах на півночі
європейської частини Росії, повсюдна заболоченість території,
особливо в межах Західносибірської рівнини, наявність багаторічно
мерзлих ґрунтів до сходу від Єнісею — заважає розвитку
землеробства. Проте в південних районах східноєвропейської тайги й
у лучно-степових районах Якутії протягом декількох століть
ведеться завзяте освоєння земель. Найбільш сприятливі для
землеробства суглинкові різновиди тайгових ґрунтів. Для
ефективного використання ґрунтів тайгових ландшафтів необхідне
внесення великих доз мінеральних і органічних добрив, заходів щодо
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нейтралізації високої кислотності, місцями, — видалення валунів.
При освоєнні лучно-степових ґрунтів Якутії необхідні заходи для
запобігання вторинного засолення.
22.6. Ґрунти тундрових (субарктичних) областей
На островах і материковій частині субарктичної зони Північної
півкулі розташовуються безлісні ландшафти. Площа їх складає
більше 2,5% усієї суші земної кулі. Тундрові ґрунти на території
Євразії займають широку смугу на півночі континенту: від
Чукотського півострова до Північного моря й Атлантичного океану
(острови Врангеля, Новосибірські, Ведмежі, Ляховські, Великий
Бегічев, С. Кірова, Білий, Нова Земля, Вайгач, Колгуєв, Фарерські,
Шетландські, Ісландія й ін.), а також побережжя Євразійського
материка на південній границі від 72º північної широти (Таймир) до
66-68º північної широти (басейн Колими й Чукотка), далі ця межа
піднімається до 69,5º (Кольський півострів) і дальше досить різко
знижується до 65-63º північної широти (Ісландія) і 60º північної
широти (Шетландські острови). Загальна площа ґрунтів у межах
Євразії 1715 тис. км2. Велика частина тундрової зони знаходиться за
Північним полярним колом, однак на північному сході континенту
тундрові й лісотундрові ландшафти поширюються значно
південніше, виходячи до узбережжя Берингового моря.
Тундрові ландшафти займають майже всю Аляску і велику площу північної Канади, південне й східне узбережжя центральної частини Гренландії. Площа ґрунтів – 2230 тис. км2. За полярним колом,
ще 1,5 млн. років тому були поширені хвойно-широколистяні ліси.
Карельське слово «тундра» (по-фінськи «тунтури») означає безлісне
місце (Є.В. Лобова, О.В. Хабаров, 1983).
Ґрунтоутворення в тундрі протікає в умовах перезволоження
ґрунту й нестачі тепла й охоплює лише сезонно-відталий діяльний
шар. Рослинність тундри характеризується надзвичайно низькою
продуктивністю й малою кількістю щорічного опаду 0,5-1,0 т/га.
Невисока зольність опаду, малий уміст у ньому основ, особливо
кальцію, несприятливий температурний режим, слабка аерація й
бідність бактеріальної флори визначають уповільненість розкладу
опаду й синтезу гумусових речовин. За даними Базилевич Н.І. у
чагарниковій тундрі накопичується до 40-50 ц/га органічних
залишків, а в самому ґрунті (включно з дерниною) – до 780-800 ц/га.
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При формуванні торфового горизонту має місце утворення великої
кількості водорозчинних органічних речовин. Гумусові речовини
слабо конденсовані; у їх складі переважають фульвокислоти.
Мікробіологічні процеси, зосереджені у верхньому 10-20 см
шарі. Загальні особливості ґрунтоутворення: повільний темп як
біологічного кругообігу речовин, так і усіх ґрунтових процесів. В
цілому, на більшій частині території тундрової зони розвиваються
процеси глеєутворення, утворення кислої грубої органічної речовини
й потічного рухомого гумусу, криогенного масо- й вологообміну.
Кислі бурі тундрові ґрунти формуються в умовах доброго
промивання профілю й достатнього доступу кисню. В ґрунтах
відсутні ознаки анаеробності й застою ґрунтових вод. Ці ґрунти
розташовані в гірських районах і на розчленованих високих
денудаційних рівнинах із чохлом добре проникних пухких відкладів.
Для ґрунтів характерне нагромадження слабко розкладених
рослинних залишків й утворення добре вираженого торф'янистого
горизонту (Т). Нижня частина профілю слабко диференційована на
генетичні горизонти і має товщину до 40—50 см. Нижче горизонту Т
малорозвинений гумусовий горизонт (Н) коричнево-бурого кольору,
що переходить в ілювіальний горизонт (І), який морфологічно слабко
відрізняється від ґрунтоутворюючої породи. Утворенню диференційованого профілю перешкоджають процеси періодичного замерзання
й відтавання і багаторазове перемішування ґрунтів і порід при цьому.
Бурий тундровий ґрунт гірського плато Мончетундри
(Кольський півострів) складається переважно з органічної речовини.
Уміст гумусу в горизонті Н (нижче торф'яного) невеликий, не більше
1—3%. У складі гумусу переважають легкорозчинні фульватні
сполуки. У силу цього бурі тундрові ґрунти характеризуються
виразною кислою реакцією: рН водної витяжки верхніх горизонтів
близько 5. Униз профілю значення рН може збільшуватися до 5,5—
6,0. Уміст поглинутих катіонів невеликий, найвищий у
торф'янистому горизонті. Легко рухомі гумусові сполуки
вимиваються з горизонту Н. При цьому вони утворюють сполуки із
залізом, алюмінієм і деякими розсіяними хімічними елементами, що
виносяться з горизонту Н і накопичуються у горизонті І.
Тундрово-глеєві ґрунти формуються в умовах утрудненого
дренажу ґрунтових вод і дефіциту кисню на погано дренованих
низинах, слабко розчленованих вододілах, на тлі тривалого застою
вод, часто над поверхнею багаторічно-мерзлих товщ.
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Ці ґрунти широко поширені на низинних рівнинах у підзонах
мохово-лишайникової й чагарникової тундри. Для профілю цих
ґрунтів характерна наявність глейового горизонту, що утворюється в
результаті відновних процесів в умовах водонасичення ґрунтової
товщі. Завдяки присутності Fe (II) глейовий горизонт набуває
специфічний блакитнувато-сірий (сизий) колір. Цей горизонт
розташовується відразу під гумусовим і продовжується до верхньої
поверхні багаторічної мерзлоти. Іноді між гумусовим горизонтом і
глейовою частиною ґрунтового профілю відокремлюється невеликий
плямистий горизонт із чергуванням сірих і іржавих плям. Уміст
гумусу в горизонті Н тундрових глейових ґрунтів становить 1—3%,
реакція середовища близька до нейтральної.
У південній підзоні тундри, що відрізняється більш м'якими
кліматичними умовами, формується виражений торф'яний горизонт.
У цьому випадку виділяють торф’яно-глеєві тундрові ґрунти.
На негативних елементах рельєфу південної підзони тундри
утворюються тундрово-болотні ґрунти. Формування їх відбувається під впливом вод, що стікають із ділянок поширення тундрових
глейових ґрунтів. У більш континентальних умовах на схилах
можуть формуватися тундрові солончаки (Ю. А. Ліверовский, 1965).
Дернові кислі ґрунти утворюються в тундровій зоні під
трав'янистою (осоково-злаковою) рослинністю в умовах доброї
дренованості. Вони відрізняються порівняно високим умістом
елементів живлення (за рахунок багатих кальцієм материнських
порід або у результаті розташування на заплавах рік), мають чітко
виражений гумусовий горизонт, високий уміст гумусу (5—10 %) й
слабо кислу, майже нейтральну реакцію.
У південній частині тундри зустрічаються полігональні торфовища, з товщиною торфу до 4—5 м. У торфовищах поховані залишки
стовбурів і пнів дерев. Нижня частина торфовищ знаходиться в
постійно мерзлому стані, а поверхня розбита морозобійними
тріщинами і спучена. Ці торфовища є реліктовими утвореннями, що
виникли в середині голоцену в менш суворих кліматичних умовах,
коли тут були поширені ландшафти тайги й лісотундри.
Для Північноамериканського субарктичного тундрового
ґрунтового сектора характерні два типи ґрунтів: дернові арктотундрові та тундрово-глеєві. Перші поширені на підвищених
елементах рельєфу й складені піщаними або щебенистими
легкосуглинковими льодовиковими й елювіально-делювіальними
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відкладами, аркто-тундрові ґрунти розвинуті на породах важкого
гранулометричного складу, із горизонтом льодової мерзлоти.
Тундра є малопридатною для сільського господарства через
короткий вегетаційний період, малу суму активних температур,
перенасиченість ґрунту вологою, наявність багаторічної мерзлоти,
повільне нагрівання ґрунту й бідність на поживні речовини. Овочі
вирощують у ряді районів тундрової зони, навколо великих промислових центрів (Норильськ, Ігарка й ін.). Основні сільськогосподарські культури — картопля, капуста, цибуля; у теплицях вирощують багато ін. культур. У тундрі одержують високі врожаї (14-20
ц/га вівса, ячменю, 200-250 ц/га картоплі, 400-500 ц/га капусти).
22. 7. Ґрунтовий покрив арктичних областей
На долю ґрунтів арктичних областей припадає близько 716,1
тис. кв. км. Вони розповсюджені на Євразійському та Північноамериканському континентах, в основному, на островах Північного
Льодовитого океану (Шпіцберген, Земля Франца Йосифа, Північна
Земля, північна частина Новосибірських островів, на островах
Канадського арктичного архіпелагу, на північному узбережжі Гренландії), на півночі півострова Таймир. Південна межа їх проходить
приблизно по 75-77º північної широти Євразійського континенту та
по 70-73º північної широти – Північноамериканського.
Циркумполярне розташування арктичної зони навколо
північного полюса зумовлює її дуже суворі кліматичні умови,
коротке холодне літо, тривалий зимовий період із низькою
температурою повітря й дуже специфічні умови ґрунтоутворення.
Повсюдно розвинута багаторічна мерзлота, ґрунт відтає лише на
глибину 15—20 см, у рідких випадках до 50 см.
Річна кількість атмосферних опадів у Арктиці змінюється від
400 до 40 мм/рік і менше. Випаровуваність близька до 100—200
мм/рік (Є.В. Лобова, О.В. Хабаров, 1983).
Рослинність арктичної тундри - мохи й лишайники. Фітомаса
складає від 300 до 700 г/м2 (тобто від 30 до 70 ц/га), полярних
пустель — 10—15 г/м2 (1-2 ц/га).
У районах надлишкового або збалансованого зволоження
формуються бурі аркто-тундрові ґрунти. Ці ґрунти мають
наступну будову профілю:
Н0 (рослинна підстилка) 0—3 см — щільний килим лишайників
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або гіпнових мохів;
Т/Н 3-6 см - темно-сірий з коричневим відтінком із варіюванням
кількості коренів, і торфових рослинних залишків з уламками
гірських порід. Нижня границя виразна;
І/Р 6—13 см — складається з матеріалу ґрунтоутворюючих
порід, але володіє слабким коричневим відтінком; поступово
переходить у ґрунтоутворюючу породу;
Р 13—30 см — пухка порода різного походження. Нижче 40 см
багаторічна мерзлота.
Ґрунти слабко кислі або нейтральні (рН = від 5,5 до 6,6), містять
2,5—3% гумусу.
На островах Канадського Арктичного архіпелагу, що не
покривалися льодовиком і позбавлені льодовикових наносів
розвинуті арктичні рендзини.
В арктичних регіонах надлишкового зволоження в понижених
елементах рельєфу формуються торф'яно-мерзлотні ґрунти. Вони
приурочені до плоских днищ льодовикових долин, невеликих депресій рельєфу на низьких морських або флювіогляціальних терасах.
Утворення торф'яних горизонтів у ґрунтах Арктики обмежено й
локалізовано ділянками гідроморфних ландшафтів. З цієї причини
гідроморфні арктичні ґрунти доцільно називати торф'яномерзлотними, що відбиває особливості будови їхнього профілю.
В ґрунтах арідних регіонів полярної зони розвиваються полярнопустельні ґрунти. (Polar desert soils). Через недостатнє атмосферне
зволоження в ґрунтах підвищена концентрація водорозчинних солей,
ґрунти насичені обмінно-поглинутими основами й мають лужну
реакцію (рН = 7—8). Уміст гумусу незначний, близько 1%. Такі
ґрунти є на островах Канадського Арктичного архіпелагу й на
північно-західному узбережжі Гренландії.
У пониженнях, у геохімічних підлеглих ландшафтах долин і
замкнутих зниженнях під мохово-осоковою рослинністю утворюються аркто-тундрові торф'янисті солончакові ґрунти. Для
ландшафтів арктичних пустель характерне нагромадження солей..
Гранулометричний склад полярних пустельних ґрунтів
деяких островів Канадського Арктичного архіпелагу свідчить, що
уміст глинистих часток (< 0,002 мм) у них не перевищує 2-6 % із
максимумом у верхній частині профілю, де йде інтенсивне
вивітрювання. Уміст пилу також невисокий (6-10 %). Основну масу
утворює піщана фракція – 85-95 %.
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Первинні мінерали вивітрені слабо, у складі глинистих мінералів
містяться вермикуліт, хлорит, аллофани, а в деяких випадках
незначний уміст каолініту. Найбільш визначна особливість ґрунтів –
велика кількість новоутвореного кальциту. Накопичення його у
ґрунтах пов’язано із сухістю клімату. Ґрунти мають лужну реакцію,
насичені основами, але ємність вбирання невелика внаслідок малого
умісту органічної речовини й легкого гранулометричного складу.
Уміст гумусу у горизонті Н становить до 0,4-1,2 %.
Полярні пустельні ґрунти, на підвищених елементах рельєфу, не
засолені, але на схилах у літній період на поверхні з’являються
вицвіти хлоритів, сульфатів натрію, магнію й кальцію. Полярні
пустельні солончакові ґрунти, поширені на островах Банкса й
Прінса-Патрика. Арктичні ґрунти мають підвищений уміст морських
солей, водорозчинних форм стронцію й важких металів. Це пов'язано
з попаданням зазначених елементів із поверхні океану в атмосферу з
наступним переносом і вимиванням атмосферними опадами.
Контрольні питання
1. Яка будова профілю, загальні властивості й особливості родючості
ґрунтів постійно вологих тропічних лісів? 2. Які будова профілю і загальні
властивості ґрунтів сезонно-вологих тропічних лісів і саван? 3. Як
називаються тропічні ґрунти сезонно-ґрунтового зволоження, їхнє
положення в рельєфі і характерні властивості? 4. Які типи рослинності й
ґрунтів характерні для гумідних (вологих) субтропіків? Укажіть характерні
морфологічні ознаки цих ґрунтів, уміст і склад гумусу, величину рН. 5. Чим
відрізняються червоноземи і жовтоземи? 6. 7. Які загальні особливості
мають пухкі ґрунтоутворюючі породи субтропічного пояса? Що таке терра
росса? 8. Які умови ґрунтоутворення в областях сухих субтропіків? 9.
Охарактеризуйте сіроземи Середньої Азії і сіро-бурі ґрунти пустель. 10. У
чому основні риси утворення чорнозему і які особливості його прояву в
залежності від зональних і фаціальних умов ґрунтоутворення? 11. У чому
полягають головні особливості структури ґрунтового покриву чорноземної
зони? 12. Яку будову мають профілі каштанових і бурих сухо-степових
ґрунтів? 13. Які процеси формують профіль сірих лісових ґрунтів і в чому
особливості їхнього прояву в зоні лісостепу? 14. Які основні процеси
формують профіль бурих лісових ґрунтів? 15. Назвіть головні типи
автоморфних ґрунтів тайгової зони. Чим різниться будова їхнього профілю?
16. Які відмітні риси морфології ґрунтів тайгової зони Центрального й
Східного Сибіру? Якими причинами обумовлені ці відмінності? 17. Які два
переважних типи ґрунтів існують у тундрі, яка будова їхнього профілю? 18.
Які особливості ґрунтів полярних пустель?
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Розділ 23
МОНІТОРИНГ ТА ОХОРОНА ҐРУНТОВОГО ПОКРИВУ
Екологічний моніторинг земель – це система спостережень
за станом, процесами й явищами в межах ґрунтового шару
окремо взятого регіону, де ці процеси й явища можуть
відрізнятися за природним характером і за антропогенним
навантаженням від базового (фонового) рівня їх родючості, з
метою попередження створених людиною критичних ситуацій,
шкідливих для здоров’я людей і інших живих організмів.
Інше визначення: екологічний моніторинг земель – це багатоцільова спостережно-інформаційна система, що включає одержання, обробку, зберігання й передачу інформації за станом
земель; аналіз, оцінку й прогнозування можливого розвитку негативних наслідків антропогенного навантаження й прийняття
заходів з їх запобігання й ліквідації.
Охорону ґрунтів варто розглядати як систему заходів, що
спрямована на збереження цілісності ґрунтового покриву й
родючості ґрунтів, якісне поліпшення й раціональне використання земельних фондів нашої країни й планети в цілому.
23.1. Охорона ґрунтів від переущільнення
Один із сучасних чинників, який обмежує ріст врожайності
сільськогосподарських культур, — зайве ущільнення ґрунтів. Воно
спричинюється, головним чином, посиленням впливу на ґрунт
тракторів, комбайнів, транспорту, ґрунтообробних машин і
іншої техніки, маса якої постійно збільшується.
Нормальні родючі ґрунти мають пухку, грудкувато-зернисту
структуру й характеризуються щільністю 1,2-1,3 г/см3.
Ущільнення зростає на важких ґрунтах при їхньому зволоженні
й використанні на польових роботах важких колісних тракторів (К701, Т-150К). На периферії полів, де техніка активніше маневрує та
зупиняється на тривалий час, щільність ґрунту зростає до 1,5 г/см3 і
більше. Це приводить до зниження загальної й особливо
некапілярної пористості, уповільнення діяльності мікроорганізмів і
зниження нітрифікації ґрунту, стримування розвитку кореневої
системи й проникнення її у глиб не тільки орного, але й підорного
шарів, зменшення вологозабезпеченості рослин.
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Глибина поширення ущільнення й деформації у профілі ґрунту
від впливу важких сільськогосподарських машин значно перевершує
глибину орного шару і досягає 40—120 см і більше. Створюється
підорний ущільнений шар.
Серед причин, що сприяють ущільненню ґрунтів, — низька їх
окультуреність і незадовільні агрофізичні, агрохімічні й
технологічні властивості ґрунтів. Тому для зниження ущільнення
ґрунтів важливе значення мають заходи з підвищення родючості
ґрунтів, збільшення вмісту у ґрунті гумусу, створення глибокого
окультуреного орного шару й дотримання науково обґрунтованого
чергування сільськогосподарських культур, внесення підвищених доз
органічних і мінеральних добрив, проведення хімічної меліорації й
інтегрованої боротьби з бур'янами, шкідниками й хворобами
сільськогосподарських культур.
23.2. Охорона гумусного стану ґрунтів
В процесі обробітку ґрунтів відбувається дегуміфікація —
зменшення умісту гумусу в орному горизонті. Це відбувається поперше за рахунок перемішування верхнього шару, багатого
органічними рештками, із нижче розташованими, що містить менше
гумусу, і, по-друге, у результаті руйнування гумусу цілинних ґрунтів
у процесі їхньої експлуатації. Наприклад, уміст гумусу в дерновопідзолистих ґрунтах при обробітку без внесення органічних добрив
знизився за 40 років приблизно на 1/3. Зменшення умісту гумусу не
тільки знижує врожай, але й зумовлює руйнування структури ґрунту
і погіршує водопроникність, що спричиняє посилену водну ерозію
ґрунтів і сприяє подальшому зниженню родючості в майбутньому.
За останні 35-40 років уміст гумусу у ґрунтах України
зменшився на 0,3-0,4% і становить у середньому 3,1 % (у Степу – 3,5
%, у Лісостепу – 3,3, на Поліссі – 1,9 %).
Для поповнення втрат гумусу в оброблювані ґрунти вносять
органічні добрива. Наприклад, внесення 8—10 т/га органічних
добрив стабілізує уміст гумусу в дерново-підзолистих ґрунтах. Але
при одержанні великої біологічної продукції й систематичному її
вилученні з врожаєм незабаром починається дегуміфікація.
Дослідними роботами встановлено, що органічні добрива є
необхідним, але не єдиним фактором підтримання гумусного стану
ґрунтів. Збереженню гумусу й поліпшенню його складу сприяє
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вапнування ґрунтів. Необхідні також мінеральні добрива.
Внесення органічних добрив за даними міністерства аграрної
політики України, скоротилося з 257 ( 1990 р.) до 13 млн. т (2006 р.),
або майже у 20 разів, що створює суттєву загрозу для збереження
родючості ґрунтів. Мінеральних добрив внесено 4,2 млн. і 699 тис. т
відповідно, або в 6 разів менше. Для бездефіцитного балансу гумусу
в Україні потрібно вносити не менше 12 т на гектар посівної площі
гною з урахуванням зональної специфіки території України. У
зв’язку з різким скороченням поголів’я худоби інтенсивність
внесення органічних добрив у розрахунку на площу посівів
скоротилось у 9 разів і в 2007 році становило 0,7 т/га. Дефіцит
органіки може бути зменшений за рахунок більш повного
використання поживних решток - соломи, стебел кукурудзи, а також
застосування сидератів.
За даними Державного технологічного центру охорони
родючості ґрунтів площі земель сільськогосподарського призначення
з низьким і середнім вмістом рухомого фосфору становлять 54, а
калію – 36 %.
Загалом, для збереження природної родючості ґрунту шляхом
рівноважного балансу основних елементів живлення потрібно
щороку вносити на 1 га посівної площі з різними видами добрив не
менше ніж 70 кг азоту, 25 кг Р2О5 і 35 кг К2О, тобто мінімальна
потреба у поживних речовинах становить 130 кг/га. Головним
джерелом надходження поживних речовин у ґрунт є мінеральні та
органічні добрива, яким сьогодні альтернативи немає.
23.3. Охорона ґрунтів від забруднення агрохімікатами
Застосування мінеральних добрив — один із найбільш
поширених заходів усвідомленого впливу людства на глобальні
природні процеси, а саме процес створення органічної речовини
шляхом фотосинтезу. Сонячна енергія для цього процесу, так само
як і головні вихідні речовини — діоксид вуглецю й вода, — є на
поверхні Землі в достатній кількості. Але для відтворення компонентів живої речовини, у першу чергу, білків, необхідні й інші хімічні елементи. Азот — необхідна складова частина білків, без фосфору
неможливий їхній синтез. Не менш важливий калій, що бере участь у
фотосинтезі й у багатьох обмінних процесах. Джерелом доступних
для рослин форм цих елементів служить ґрунт. Рослини з опадом
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повертають у ґрунт поглинуті хімічні елементи, підтримуючи
біологічний кругообіг речовин. Маса культурної рослинності лише
частково повертається в ґрунт (приблизно одна третина). Людина
штучно порушує збалансований біологічний кругообіг, вивозячи
врожай, а разом із ним поглинуті з ґрунту хімічні елементи. У першу
чергу, це стосується азоту, фосфору, калію. Запаси цих елементів у
ґрунті не безмежні і, здавалося б, землеробство приречене в перспективі на зниження врожайності. Але людство знайшло вихід і, з цього
положення: для поповнення втрат спожитих елементів живлення
рослин і підвищення врожайності ці елементи вносяться в ґрунт у
формі мінеральних добрив.
Проблема азоту. Промислове виробництво азоту у 2000 р.
становило близько 120 млн. т. Винесення азоту з ґрунту із
загальносвітовим врожаєм у 2000 р. перевищило 200 млн. т. Для
порівняння, всі ріки світу виносять азоту в розчинному стані близько
10 млн. т/рік і дещо більше у складі твердих суспензій. Але не весь
внесений з добривами азот строго збалансований з потребами
вирощуваних культур. Надлишкові кількості нітратів частково
надходять у рослини, частково виносяться ґрунтовими водами, що
викликає різноманітні негативні наслідки.
При надлишку азоту в ґрунті відбувається збільшення нітратів не
тільки в поверхневих водах, але й у продукції сільського
господарства. Надходячи в організм людини, нітрати частково
трансформуються в нітрити, що викликає важке захворювання
(метгемоглобінемія), яке зв'язане з утрудненням транспортування
кисню кровоносною системою.
Необхідна продумана система охорони ґрунтів від надлишкової
кількості сполук азоту. Це особливо актуально у зв'язку з тим, що
сучасні міста і великі тваринницькі підприємства є джерелами
забруднення азотом ґрунтів і вод.
Сучасні підприємства індустріального тваринництва, птахофабрики, тваринницькі ферми, свинокомплекси формують вогнища аномально високого вмісту азоту й фосфору у навколишніх екосистемах,
ґрунтах, ґрунтових і підземних водах. Так, уміст N-NO3 у локально
перенасичених ґрунтах досягає 400 мг/кг ґрунту, а N-NH4 – 2000
мг/кг ґрунту.
Для запобігання подібних явищ поряд з організацією строгого
контролю за технологією внесення добрив і за умістом азоту в
ґрунтах розробляють заходи використання біологічних джерел цього
414

елемента. Ними є азот-фіксуючі співтовариства вищих рослин і
мікроорганізмів. Посіви бобових культур (люцерни, конюшини й ін.)
спроможні зв'язувати атмосферний азот у ґрунтах до 3 ц/га в рік.
Проблема фосфору. З врожаєм з ґрунту виводиться біля двох
третин фосфору, спожитого сільськогосподарськими культурами, а
повертається в ґрунт з органічними залишками тільки третина.
Утрати фосфору з врожаєм можна відновлювати тільки шляхом
внесення добрив. Сполуки фосфору менш рухомі в порівнянні з
азотними. Значна частина (30—50%) внесених добрив переходить у
важкодоступні сполуки, які сорбує ґрунт, тому коефіцієнт використання фосфору з мінеральних добрив удвічі менший, ніж азоту.
Динаміка фосфору в сільськогосподарському виробництві дуже
складна. За наявними даними із загальної кількості цього елемента,
витраченого на вирощування корму для худоби, 10% надходить
людині з м'ясними продуктами, 30 закріплюється в ґрунті, а 60 %
змивається поверхневими водами з екскрементами тварин. У підсумку, сучасне інтенсивне сільське господарство супроводжується
забрудненням поверхневих вод розчинними сполуками фосфору й
азоту, що накопичуються в кінцевих басейнах стоку, сприяючи їх
евтрофікації. Значна кількість азоту й фосфору в доступній формі
викликає бурхливий ріст водоростей і мікроорганізмів. Кисень
швидко витрачається на дихання водоростей і окислювання їхніх
решток, незабаром настає стан дефіциту кисню, гинуть риби й інші
водні тварини, починається їхнє розкладання з утворенням сірководню, аміаку і їхніх похідних. Евтрофікацією уражені багато озер.
Проблема калію. Одночасно з використанням азотних і
фосфорних широко застосовуються й калійні добрива. На відміну від
азоту й фосфору, більша частина яких вивозиться з врожаєм, значна
частина калію повертається в ґрунт. Щорічне винесення калію з
урожаєм оцінюється приблизно в 50—60 кг/га. При внесенні високих
доз калійних добрив несприятливої дії калію не виявлено, але в силу
того, що значна частина добрив представлена хлоридами, часто
надлишок іонів хлору негативно впливає на стан ґрунту.
Організація охорони ґрунтів при широкому використанні
мінеральних добрив повинна бути спрямована на збалансованість
внесених мас добрив із врожаєм, з врахуванням конкретних
ландшафтних умов і складу ґрунту. Внесення добрив повинне бути
максимально наближене до тих стадій розвитку рослин, коли вони
мають потребу в масовому надходженні відповідних хімічних
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елементів. Основне завдання охоронних заходів має бути спрямованим на запобігання виносу добрив із поверхневим і підземним
водним стоком і на недопущення надходження надлишкових
кількостей внесених елементів у продукцію сільськогосподарського
виробництва.
Проблема пестицидів. Серйозну проблему створює застосування пестицидів для боротьби з бур'янами, шкідниками й хворобами
культурних рослин. Від бур'янів і шкідників пропадає до 50% врожаю. За даними ФАО, щорічні утрати в усьому світі складають 34%
від потенційно можливої продукції й оцінюються в 75 млрд. дол.
Пестициди зберігають значну частину врожаю, тому їхнє
застосування стало швидко впроваджуватися в сільське
господарство. За даними ФАО, з 1962 по 1970 р. світове виробництво
пестицидів збільшилося в 3,5 рази.
Однак, незабаром були виявлені численні негативні наслідки
їхнього застосування. Знищуючи шкідників, вони руйнують складні
екологічні системи і сприяють загибелі багатьох інших тварин. Деякі
пестициди поступово накопичуються у трофічних ланцюгах і,
надходячи з продуктами харчування в організм людини, стають
причиною небезпечного захворювання. Деякі біоциди впливають на
генетичний апарат сильніше, ніж радіація.
Потрапляючи в ґрунт, пестициди розчиняються в ґрунтовій
волозі й переносяться з нею вниз профілем, мають здатність
сорбуватися й десорбуватися твердою фазою ґрунту. Тривалість
перебування пестицидів у ґрунті залежить від їхнього складу. Стійкі
сполуки зберігаються до 10 років і більше.
Мігруючи з природними водами й, переносячись вітром, стійкі
пестициди поширюються на великі відстані. Відомо, що незначні
сліди пестицидів були виявлені в атмосферних опадах на просторах
океанів, на поверхні льодовикових щитів Гренландії й Антарктиди.
Охорона ґрунтів від забруднення пестицидами передбачає
створення менш токсичних і менш стійких сполук. Розробляють
заходи зменшення доз пестицидів без зниження їхньої ефективності.
Дуже важливе значення має застосування строго вибіркового
способу й часу обробітку посівів сільськогосподарських культур
пестицидами.
Незважаючи на прийняті заходи, при обробітку полів
пестицидами лише незначна їхня частина досягає об'єкта впливу.
Велика частина накопичується в ґрунтовому покриві і природних
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водах. Важлива задача — прискорити розкладання пестицидів,
розпад їх на нетоксичні компоненти. Установлено, що багато
пестицидів розкладаються під дією ультрафіолетового опромінення,
деякі отруйні сполуки руйнуються в результаті гідролізу. Однак
найбільш активне розкладання пестицидів здійснюють мікроорганізми. Ґрунтова органічна речовина, з одного боку, акумулює
пестициди, адсорбуючи їх, з іншого боку, підсилює мікробіологічні
процеси, які спрямовані на розкладання токсичних сполук.
23.4. Охорона ґрунтів від вторинного засолення,
осолонцювання й злитизації
Розвиток сільськогосподарських культур на територіях із
недостатнім атмосферним зволоженням стримується невеликою
кількістю вологи. Для поповнення нестачі вологи віддавна
застосовують штучне зрошення. Зрошення, однак, в окремих
випадках супроводжується нагромадженням солей у ґрунтах.
Головними причинами вторинного засолення служать бездренажне
зрошення й неконтрольована подача води. У результаті цього
підвищується рівень ґрунтових вод і, коли він досягає критичної
глибини, починається енергійне засолення ґрунту за рахунок
випаровування вологи. Цьому сприяє також зрошення водою з
підвищеною мінералізацією.
Заходи попередження накопичення солей. Для попередження
накопичення солей у верхніх горизонтах ґрунту необхідно
проводити наступні заходи: 1) шляхом створення й підтримання
грудкуватої структури ґрунту знижувати висоту капілярного
підняття ґрунтових вод; 2) покращанням структури ґрунту
зменшувати випаровування вологи з них; 3) вірним нормуванням
водокористування підтримувати достатню глибину рівня ґрунтових
вод; 4) при близькому заляганні мінералізованих ґрунтових вод
забезпечити їх відтік побудовою дренажу.
Значну роль при попередженні засолення й заболочення
зрошуваних територій відіграють меліоративно-експлуатаційні
заходи: застосування раціональної техніки поливу; додержання
вірного водокористування й режиму зрошення, який не допускає
скидання поливної води; підтримування в справному стані
зрошувальної мережі, каналів, дамб, гідротехнічних споруд;
випорожнення каналів від зайвої води в період паводків, після
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поливів і при аваріях на зрошувальній мережі.
Механічне видалення солей. Спосіб механічного видалення
солей полягає у згрібанні сольової кірки солончаків або сильно
засолених ґрунтів тракторними скребками й наступного
транспортування зібраних, таким чином, солей за межі зрошуваного
масиву. Цей спосіб можна застосовувати на сильно засолених
ґрунтах. Механічне видалення солей доцільно проводити перед
промивкою, так як це сприяє скороченню витрат промивних вод на
розсолення й прискорює процес розсолення.
Заорювання солей. Заорювання солей застосовується на слабо
засолених ґрунтах у тих випадках, коли нижні горизонти профілю
вільні від солей, а їх незначне підвищення концентрації зосереджено
в шарі невеликої товщини поверхневого горизонту профілю.
Переорювання при відносно товстому гумусовому горизонті створює
умови для рівномірного розбавлення солей у ґрунті орного горизонту
до рівня концентрацій, які не зашкоджують нормальному розвитку й
росту сільськогосподарських рослин.
Поверхневе промивання. Для видалення солей із кореневмісного горизонту важких ґрунтів з низькою водопроникністю, високою
вологоємністю й високим умістом солей застосовують поверхневе
промивання. При поверхневому промиванні видалення солей із верхніх горизонтів відбувається шляхом декантації, тобто систематичного розчинення солей у промивних водах і їх скидання. Повторна
декантація новими порціями води здійснюється за один прийом 2-3
рази. Цей спосіб використовують на важких ґрунтах з високим
умістом солей у верхніх горизонтах і відносно низьким умістом
солей у глибоких шарах ґрунтового профілю. Спосіб передбачає
застосування значних мас води (до 20-30 тис м3/га); він дозволяє
суміщати поверхневе промивання з вимиванням солей при
рисосіянні або розведенні риби на зрошуваних масивах.
Вмивання солей. На слабо засолених ґрунтах з глибоким
заляганням рівня ґрунтових вод тимчасове опріснення ґрунтів може
бути досягнуто шляхом витіснення, вмивання солей у нижні
горизонти профілю. При цьому, солі не поступають у ґрунтовий
потік. Цей спосіб можна використовувати при умові, що дорослі
рослини переносять властиве даному ґрунту засолення, а для
молодих створюють сприятливі умови після поливу, направленого на
вмивання солей у нижні горизонти профілю у початковій фазі
вегетації.
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Наскрізна промивка. Наскрізною промивкою називають
промивку водорозчинних солей із усієї товщі горизонтів ґрунтового
профілю із винесенням солей у ґрунтовий потік і їх видалення в
умовах природного або штучного дренажу за межі зрошуваного
масиву. При наскрізному промиванні можливе опріснення не тільки
ґрунтової товщі, ґрунтоутворюючих і підстелених порід, але й
поверхневих шарів ґрунтових вод. Таким чином, тільки наскрізне
промивання на фоні дренажу може забезпечити створення умов на
об’єктах зрошення, які виключають відновлення їх засолення.
У ролі фітомеліорантів на промитих ґрунтах використовують, в
основному, бобові культури — буркун, середелу, лядвенець, чину,
конюшину, горошок, горох, люпин, люцерну, які крім того є
найкращими джерелами зелених або сидеральних добрив.
На коріннях усіх бобових містяться бульбочки з азотфіксуючими бактеріями, які щоденно витягають із повітря газ азот і
накопичують його в бульбочках, що сприяє піднесенню родючості
ґрунту й урожайності наступних культур у сівозміні.
Кислотування. Протягом багатьох десятиліть для хімічної
меліорації ґрунтів содового засолення використовували
природний гіпс. У результаті обмінної реакції у ґрунтах утворюється
сульфат натрію і вапно за схемою:
Na2CO3 + CaSO4 → Ma2SO4 + CaCO3.
(23.1)
Сульфат натрію, сіль менш токсична, ніж нормальна сода, легко
розчиняється у воді й виноситься ґрунтовими водами за межі
зрошуваного масиву. Але процес меліорації ґрунтів содового
засолення з допомогою гіпсу навіть на фоні промивання і дренажу
протікає дуже повільно, а ефективно діючі дози меліоранту досить
значні – від 15-20 до 60-90 т/га гіпсу. При цьому гіпс
рекомендується вносити послідовно, в декілька прийомів.
Більш ефективним є використання для меліорації ґрунтів
содового засолення сірчаної кислоти й продуктів, що містять
сірку (залізного купоросу, сірки й ін.). Сірчану кислоту розбавляють
і 1%-й водний розчин подають у чеки для промивання. Сірчана
кислота активно розчиняє соду за схемою:
Na2CO3 + H2SO4 → Ma2SO4 + H2CO3.
(23.2)
Оскільки промивання ґрунтів проводять сірчаною кислотою при
горизонтальному й вертикальному дренажі, то сульфат і бікарбонат
натрію – легкорозчинні солі, що утворюються в результаті цієї
реакції, - швидко виводяться з промивними водами за межі
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зрошуваної території.
Промивні норми. Надлишок солей з кореневмісного шару
ґрунту видаляють, промиваючи його водою. До початку посіву
сільськогосподарських культур кількість іонів хлору у метровому
шарі ґрунту не повинна перевищувати 0,01 % його маси.
Ґрунти промивають, як правило, в осінній період, коли ґрунтові
води стоять глибоко. Поле має бути завчасно спланованим, зораним,
заборонованим (при таких умовах вода буде просочуватись
вглибину ґрунту повільно й рівномірно) і розділеним на ділянки чеки. Промивку, як правило, проводять у два етапи.
В перший етап кореневмісний шар зволожують до найменшої
(польової) вологоємності, при цьому солі, що знаходяться в ґрунті,
переходять у розчин.
На другому етапі відбувається подальше розчинення й
витіснення солей із шару, що промивається в ґрунтові води.
Утворений розчин солей разом із ґрунтовими водами відводять
дренажем за межі зрошуваної території. Разові промивні норми на
легких ґрунтах складають 1500-1800 м3/га, на середніх - 1900-2000, і
на важких - 2000-2500 м3/га.
Загальну промивну норму визначають, по-різному. Наприклад,
за Л.П. Розовим вона становить:
М = П – m + nA,
(23.3)
де: П - найменша вологоємність шару, що промивається, м3/га; m запаси води в шарі ґрунту, що промивається до промивки, м3/га; nА
— додаткова кількість води, необхідна для витіснення розчинених
солей із шару Н, м3/га; n-коефіцієнт, який залежить від ступеню
засолення ґрунту, змінюється від 0,5 до 1,5 (визначають дослідним
шляхом).
Промивна норма (м3/га) за А.Н. Костяковим:
М = 100 Н [(0 - ) + (S1 - S2 /К)],
(23.4)
де: Н - глибина шару, що промивається, м;  - щільність ґрунту, т/м3;
0 - найменша вологоємність, % маси;  - вологість ґрунту перед
промивкою, % маси; S1 - вміст солей до промивки, % маси; S2 допустимий вміст солей після промивки, % маси; К — коефіцієнт
витіснення (або вимивання) солей на 1 м3 води, залежить від
фізичних властивостей ґрунту, глибини залягання рівня ґрунтових
вод, кількості і виду солей. Визначається він дослідним шляхом у
польових умовах.
Промивна норма визначається і більш просто за В. Р.
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Волобуєвим:
Мпр= 10000  hLlg(Sh/Sk),
(23.5)
3
де: Мпр - промивна норма, м /га; h - потужність шару ґрунту, що
промивається, м; L - показник солевіддачі, який визначається за
даними дослідно-виробничих примовок; Sh уміст токсичних солей у
ґрунті до початку промивки, % від абсолютно сухого ґрунту; Sk допустимий уміст токсичних солей, % від абсолютно сухого ґрунту.
Рух вологи й розчинених солей у ґрунті - складний фізикохімічний процес. Експериментальні дослідження свідчать, що при
одноразовій зміні ґрунтового розчину кількість витіснених солей
завжди менша 100 % їх, початкового вмісту. Винесення солей
залежить від гранулометричного складу й водно-фізичних
властивостей ґрунту. Так, в пісках при промиванні вимивається до 90
% солей, в мулистих суглинках - до 80 %, а в агрегованих
суглинкових ґрунтах - до 60 %.
У пісках сольовий розчин знаходиться в основному в наскрізних
порах і витісняється спадними токами промивної води. У
суглинкових ґрунтах, де слабо проникає вода процес вимивання
солей протікає повільніше й обумовлюється в значній мірі процесами
дифузії й обміну.
Для розсолення солонців, які характеризуються високим вмістом
(більше 10 % загальної ємності поглинання) у ґрунтовому вбирному
комплексі натрію, промивання необхідно проводити в сполученні з
гіпсуванням. При гіпсуванні в умовах доброго зволоження у ґрунтах
протікає реакція витіснення натрію кальцієм, утворюється
сірчанокислий натрій, розчинний у воді. Його видаляють наступною
промивкою.
Дози внесення гіпсу визначають за вмістом увібраного натрію й
практично складають 3-20 т/га. Великі дози вносять долями протягом
двох-трьох років.
Після гіпсування й промивання солонців із метою покращання їх
фізичних властивостей і окультурення проводять глибоку оранку,
вносять органічні добрива, висівають культури з глибокою
кореневою системою. Значне місце приділяють відновленню
грудкуватої структури ґрунту.
Види дренажу для зниження рівня ґрунтових вод.
Відкритий дренаж застосовують на ділянках із малими
ухилами й при невисокій водопроникності ґрунту. Відкриті канали
глибиною 1,5-2,5 м (відстань між каналами приймають від 200 до 500
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м) впадають у канали-колектори глибиною 2,5-3,5 м. При цьому за
межі зрошуваної території відводять ґрунтові й поверхневі води. Для
запобігання замулювання швидкість руху води в каналах має бути не
меншою 0,25-0,4 м/с, а ухил - не менше 0,001-0,003.
Відкрита дренажна мережа має ряд суттєвих недоліків: канали
утрудняють роботу сільськогосподарських машин на полях; відкоси
й дно дренажних каналів і колекторів заростає бур'янами й ці місця є
джерелом засмічення полів; під відкриті канали відводиться частина
орних земель; витрати на експлуатацію відкритих каналів бувають
значними, іноді 2,5-8 % будівельної вартості мережі. Тому більш
ефективно для попередження засолення земель облаштовувати
закритий дренаж.
Горизонтальний закритий дренаж добре понижує й відводить
ґрунтові води зі зрошуваної території. Його виконують із керамічних,
азбестоцементних, бетонних або пластмасових труб: для первинних і
групових дрен діаметром 10-20 см, для колекторів діаметром до 50
см. Керамічні труби укладають, стикуючи їх із зазором 0,5-1 мм,
через який ґрунтові води просочуються в дрену. Для запобігання
замулювання стики труб на 2/3 їх окружності прикривають
мішковиною, скловатою або обсипають гравієм. У легких
суглинкових ґрунтах під дренажними трубами облаштовують
гравійну підстилку (шаром 10 см), а їх стикування обсипають
щебенем і гравієм.
Щоб дренажна система працювала більш ефективно, дрени
розміщують у напрямку гідроізогіпс, а колектори уздовж похилу
місцевості. Закритий дренаж виконують на відстані не менше 20 м
від зрошувальних каналів і він не повинен проходити під ними для
запобігання фільтрації води зі зрошувальних каналів у дрени.
Ґрунтові води на зрошуваній території під деяким напором
просочуються в дрени, течуть ними, попадають у колектори й далі у
водоприймач. Рівень ґрунтових вод під дією дренажу знижується, а
між дренами утворюється депресивна поверхня. Верхня точка
депресивної поверхні в середині відстані між дренами має
перевищення (напір) h над рівнем води у дрені, під дією якої
відбувається рух води й вихід її у дрену. Чим більший напір h над
дреною, тим вища швидкість руху й більші витрати води, яка
поступає в дрену. Нижньою межею напору ґрунтових вод над рівнем
води у дрені вважають у легких ґрунтах 20-30 см, у середніх - 30-40,
у важких - 40-50 см, в дійсності ці напори можуть ще знижуватись.
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Вертикальний дренаж застосовують для пониження рівня
ґрунтових вод на зрошуваних землях у певних гідрогеологічних
умовах: при заляганні добре водопроникних ґрунтів і порід (на
значну глибину, крупнозернистих, піщаних або гравійних); на
землях, які підстилаються галечниковими алювіальними відкладами
й ін. Такий дренаж сприяє прискоренню процесу розсолення
зрошуваних земель і розповсюдженню цього процесу розсолення на
велику глибину у порівнянні з горизонтальним дренажем, але
вимагає більших експлуатаційних затрат.
Вертикальний дренаж споруджують у вигляді бурових
свердловин діаметром 30 см й більше і глибиною 30-150 м, в
залежності від умов залягання водоносного пласта. Нижню частину
свердловини обладнують фільтром для прийому ґрунтової води.
Свердловини розміщують рівномірно на усій площі, якщо необхідно
понизити рівень ґрунтових вод на всій зрошуваній території, або по
одній лінії, якщо необхідно перехопити потік ґрунтових вод, який
поступає на дану територію зі сторони прилеглих земель. З
врахуванням водопроникності водоносного шару, відстані між
вертикальними свердловинами на ухилі потоку ґрунтових вод
приймають 1,5-3 км, на горизонтальній місцевості - 0,7-1,7 км. Одна
свердловина обслуговує площу 100-400 га. В залежності від дебіту
свердловини обладнують глибинними зануреними насосами з
подачею води 20-400 л/с.
Комбінований дренаж представляє систему горизонтальних
(відкритих або закритих) дрен із підключеними до них
вертикальними свердловинами-посилювачами, які розкривають
глибокі добре водопроникні обводнені горизонти. Свердловинипосилювачі працюють без примусової відкачки, під дією природного
напору, який виникає в результаті різності відміток рівня ґрунтових
вод у середині міждренної відстані й рівня води в устях свердловин.
Меліорація солонців. Основна причина низької родючості
солонців – підвищений уміст поглинутого натрію у ґрунтовому
вбирному комплексі і їх несприятливі фізичні, хімічні і фізикохімічні властивості. Тому меліорація солонців має бути направлена
на витіснення поглинутого натрію кальцієм гіпсу або іншою
кальційвміщуючою сполукою з усуненням підвищеної лужності. Для
покращення солонців у якості меліорантів використовують гіпс,
фосфогіпс, гіпсоносні природні породи (наприклад, гажу); позитивні
меліоративні результати дає внесення у ґрунт органічної речовини,
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залізного купоросу, сірки й ін. сполук, спроможних при біохімічному
окисленні утворювати сірчану кислоту.
Гіпсування. Гіпсування ґрунту – це вид хімічної меліорації
пов’язаний з внесенням у ґрунт гіпсу (СаSO42H2O) для заміни у
вбирному комплексі натрію на кальцій і для нейтралізації
лужності, шкідливої для багатьох сільськогосподарських культур,
поліпшення
фізичних,
фізико-хімічних
та
біологічних
властивостей, а також для підвищення його родючості.
Гіпс сиромелений (CaSO4·2Н2О) отримують шляхом розмелу
природних покладів гіпсу. Це білий або сірий порошок, який містить
71-73 % CaSO4, у воді розчиняється слабо (але краще, ніж вапняк). За
стандартом товщина помелу має бути: усі часточки мають пройти
сито в 1 мм, а не менше 70-80 % – сито в 0,25 мм. Вологість гіпсу має
бути не вищою 8 %, інакше він злежиться й при зберіганні
перетвориться у брили та грудки.
Фосфогіпс – відходи при виробництві фосфорних добрив
(подвійного суперфосфату й прецицитату), дуже тонкий порошок
сірого або білого кольору, містить 70-75 % CaSO4 і невелику
кількість фосфору (2-3 % Р2О5), внаслідок чого має перевагу перед
природним гіпсом. Ці меліоранти зберігають у сухих критих
приміщеннях.
Для типових солонців нейтрального засолення потреба в гіпсі
(фосфогіпсі) становить
Н = 0,086 (Na+ - 0,1 E) l d,
(23.6)
де: Н - потреба в гіпсі, т/га; Na+ - уміст поглинутого натрію, мг-екв
на 100 г ґрунту (для чорноземів південних необхідно брати 0,05 Е,
для темно-каштанових ґрунтів 0,03 Е); l - глибина солонцюватого
горизонту, см; d - об’ємна маса ґрунту, г/см3.
Для солонців з високим умістом поглинутого магнію (25-30 %)
від ємності поглинутих основ потреба в меліоранті становить
Н = 0,086 (Na+ - 0,05 E) + (Mg2+ - 0,3 E) l d, (23.7)
2+
де: Mg - вміст поглинутого магнію, мг-екв на 100 г ґрунту.
В різних матеріалах, які застосовують для гіпсування ґрунту,
міститься неоднакова кількість сульфату кальцію, тому для внесення
обчисленої дози (Д) гіпсу необхідно вести перерахунок. Перерахунок
норми гіпсу, необхідної для меліорації солонцюватих ґрунтів, із
наступним відновленням родючості ґрунтів, необхідно вести за
формулою:
Д = Н / х,
(23.8)
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де: х – вміст СаSO4·2Н2О у меліоранті.
Дози гіпсу можуть варіювати в широкому діапазоні – від 3-5 до
70 т/га. Гіпс вносять на плями солонців, розміщених серед незасолених і не солонцюватих ґрунтів. Але, якщо плями солонців займають більше 30 % площі, передбачається суцільне внесення гіпсу.
Меліоративна дія гіпсу залежить від ступеню перемішування
його з ґрунтом. Тому гіпс обов’язково зашпаровують під глибоку
зяблеву оранку, щоб солонцевий шар краще перемішати з ним і
верхнім надсолонцевим шаром.
Розчинність і позитивна дія гіпсу тим більші, чим краще
перемішано його із солонцевим шаром і чим більша вологість ґрунту.
Основну частину гіпсу необхідно вносити під час осінньої оранки
або під зяб. Чим тонший помел, тим більший контакт між
частинками гіпсу й ґрунту, тим вища його розчинність і
меліоративна дія. Гіпсування позитивно діє на властивості солонців,
зменшує уміст поглинутого натрію, збільшує їх водопроникність,
покращує структуру ґрунту і в цілому родючість.

Усунення лужності. Лужну реакцію розчину мають ґрунти
сухих степів, напівпустель і пустель – південні чорноземи й
каштанові ґрунти, солонці. Надмірну у ґрунті лужність можна
усуватися застосуванням фізіологічно кислих мінеральних
добрив, гною, а також гіпсуванням ґрунту:
Na2CO3 + CaSO4·2H2O = CaCO3↓ + Na2SO4 + 2H2О.
Дозу внесення гіпсу розраховують у залежності від кількості
обмінного натрію й загальної лужності.
Для типових солонців содового засолення потреба в меліоранті
становить:
Н = 0,086 (Na - 0,05 E) + (S -M) l d,
(23.9)
де S - вміст (СО32- + НСО3-) в водній витяжці з ґрунту, мг-екв на 100 г
ґрунту; М - вміст (Са2+ + Mg2+) у водній витяжці ґрунту, мг-екв на
100 г ґрунту.
Вапнування. Поліпшення властивостей ґрунтів мочарних
ландшафтів. Застосування вапна для меліорації солонців (особливо
содових) не знайшло широкого розповсюдження, оскільки цей захід
веде до появи соди у ґрунтах.
(ГВК) 2Na + CaСO3 ↔ (ГВК) Ca + Na2СO3,
У результаті вапнування відбувається значне підлуження
ґрунту. Вапно – слабо розчинна сполука, тому реакція взаємодії
ґрунту з меліорантом розвивається повільно. Вапнування може бути
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найбільш корисним переважно на малонатрієвих солонцях і
особливо на солонцюватих ґрунтах у поєднанні з внесенням значних
доз органічних добрив, які підвищують концентрацію вуглекислоти у
ґрунтовому розчині й повітрі та збільшують розчинність
вуглекислого кальцію.
Кислотування. Кислотування як спосіб меліорації ґрунтів
содового засолення розглянутий вище. Ця технологія, досить
ефективна при меліорації солончаків содового засолення, може бути
використана й при меліорації солонців. Вона особливо результативна
при меліорації содових солонців. У рівній мірі з метою меліорації
використовують залізний купорос, сірку й інші сірковмісні сполуки,
які при окисленні утворюють сірчану кислоту. Важливою умовою
ефективного кислотування солонців є наявність у їх профілі
достатніх резервів вуглекислого кальцію.
Глибоке меліоративне рихлення. Глибоке меліоративне
рихлення дозволяє суттєво поліпшити ефективність гіпсування. Суть
цього прийому полягає в тому, що солонці й солонцюваті ґрунти
після внесення гіпсу піддають глибокому меліоративному
безвідвальному розпушенню. При цьому відбувається механічне
руйнування щільного солонцевого горизонту, більш повна взаємодія
меліоранту (гіпсу) з мінеральною частиною ґрунту, зміна
несприятливих властивостей ґрунтів в більш товстішому шарі,
зменшення ємності катіонного обміну, знижується уміст поглинутого
натрію. Глибоке меліоративне розпушення сприяє накопиченню
вологи й більш активному промиванню профілю солонцю.
Застосування глибокого розпушення найбільш доцільне на
зрошуваних ґрунтах і на фоні дренажу.
Самомеліорація солонців (плантажна оранка). Плантаж або
надглибокий обробіток ґрунту — це періодичний вплив на ґрунт
спеціальними ґрунтообробними знаряддями й машинами з метою
корінної зміни генетичного горизонту ґрунту з взаємним
переміщенням шарів і горизонтів у вертикальному напрямку на
глибину більш 35 см. Плантажна оранка буває двох- й
трьохшаровою.
Плантажна двошарова оранка — прийом відвального
обробітку, що забезпечує кришення, розпушування, взаємне
переміщення верхньої й нижньої частин оброблюваного шару ґрунту,
підрізання підземних і закладення в ґрунт надземних органів рослин,
насіння бур'янів, збудників хвороб і шкідників культурних рослин
426

плантажними плугами з установкою робочих корпусів на двох рівнях
на глибину 40 см і більше.
Плантажна тришарова оранка — прийом відвального
обробітку ґрунту, що забезпечує кришення, розпушування і взаємне
переміщення у вертикальному напрямку трьох різноякісних частин
оброблюваного шару ґрунту плугами різних конструкцій на глибину
50—75 см. Застосування способу самомеліорації солонців засновано
на тому, що в зоні сухих степів і напівпустель у цих ґрунтах близько
від поверхні залягають гіпсовий і карбонатний горизонти. За
допомогою плантажної оранки на глибину 50-55 см гіпсовий горизонт, який залягає на глибині 35-50 см перемішують із солонцевим.
Таким чином, здійснюється гіпсування солонцю за рахунок
природних ресурсів гіпсу, які залягають у його профілі. Після
плантажної оранки проводять обробіток ґрунту важкими дисковими
боронами для руйнування брил, а також виконують заходи з
накопичення вологи у ґрунті шляхом влаштування продувних смуг,
висівання високостеблових культур для створення куліс. Меліорація
солонців при плантажній оранці відбувається протягом 4-5 років.
Багатоярусна оранка. При меліорації солонців способом багатоярусної оранки, запропонованої І.Н. Антиповим-Каратаєвим, з
допомогою плугів спеціальної конструкції міняють місцями солонцевий і гіпсовий горизонти. Гіпсовий горизонт піднімають до поверхні, солонцевий з несприятливими властивостями опускають вниз.
Гумусовий горизонт при обробітку ґрунтів триярусним плугом піддають розпушенню, його обертають, і він залишається на поверхні.
Поєднання такого обробітку з комплексом заходів з підвищення
родючості ґрунтів дозволяє додати солонцям, які оброблені
багатоярусною оранкою, сприятливих властивостей для ведення
сільськогосподарського виробництва.
23.5. Меліорація кислих ґрунтів
Для більшості сільськогосподарських рослин оптимальна реакція ґрунтів знаходиться в інтервалі рН 6,5-8,0. Ґрунти промивного
водного режиму (буроземи, підзоли, жовтоземи, фералітні тропічні)
володіють підвищеною кислотністю (рН 5-6, обмінний водень, токсичний рухомий алюміній). Ще вища кислотність болотних ґрунтів
змінного окисно-відновного режиму (рН іноді 3-4).
Родючість і загальна біопродуктивність кислих ґрунтів тим
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нижча, чим вища їх кислотність. Протягом останніх 3-4 десятиліть
спостерігається різке підвищення кислотності атмосферних опадів,
озерних вод, поверхневого стоку і ґрунтів. Це пов'язано з осіданням
вугільної, сірчаної, азотної, соляної кислот, що утворюються з газів,
якими
забруднюють
атмосферу
транспорт,
індустріальні
підприємства, теплоелектростанції.
Кислоті дощі збільшують кислотність ґрунту на 1-2 одиниці рН.
При цьому в ґрунтах і ґрунтових водах зростає концентрація
токсичних для людей сполук алюмінію, ртуті, свинцю, кадмію. Для
запобігання негативного впливу кислотних дощів на ґрунти
застосовують вапнування, яке понижує кислотність земель, але лише
тимчасово, оскільки кислотні дощі продовжують випадати.
Для визначення потреби у вапнуванні ґрунтів треба виявити
ступінь його кислотності, насиченість основами та набір культур, які
будуть вирощуватись у сівозміні.
В залежності від обмінної кислотності ґрунти із середнім
умістом гумусу 2-3 % діляться за ступенем потреби у вапнуванні
наступним чином: при рН 4,5 і нижче – потреба сильна; від 4,6 до 5,0
– середня; від 5,1 до 5,5 – слабка; при рН вищому за 5,5 – ґрунти
вапнування не потребують (табл. 23.1).
Таблиця 23.1. Оцінка потреби у вапнуванні в залежності від
властивостей ґрунту (за М.Ф. Корніловим)
сильна
рН
V
 5,0
 4,5
 4,0

 45
 50
 55

 5,0
 4,5
 4,0

 35
 40
 45

 5,0
 4,5
 4,0

 30
 35
 40

 3,5

 35

Потреба у вапнуванні
середня
слабка
відсутня
рН
V
рН
V
рН
V
Для важких і середньо суглинкових ґрунтів
5,0-5,5
45-60
5,5-6,0
60-70
 6,0
 70
4,5-5,0
50-65
5,0-5,5
65-75
 5,5
 75
4,0-4,5
55-70
4,5-5,0
70-80
 5,0
 80
Для легкосуглинкових ґрунтів
5,0-5,5
35-55
5,5-6,0
55-65
 6,0
 65
4,5-5,0
40-60
5,0-5,5
60-70
 5,5
 70
4,0-4,5
45-65
4,5-5,0
65-75
 5,0
 75
Для супіщаних і піщаних ґрунтів
5,0-5,5
30-45
5,5-6,0
45-55
 6,0
 55
4,5-5,0
35-50
5,0-5,5
50-60
 5,5
 60
4,0-4,5
40-55
4,5-5,0
55-65
 5,0
 65
Для торфових і торфоболотних ґрунтів
3,5-4,2
35-55
4,2-4,8
55-65
 4,8
 65

Ступінь кислотності важливий, але не єдиний показник, який
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характеризує потребу ґрунту у вапнуванні. Наступним таким
показником є ступінь насичення основами (сума увібраного Са + Mg
= S). Для цього в лабораторії визначають суму вбирних основ (S) і
гідролітичну кислотність (НГ), а потім вираховують ступінь
насиченості ґрунту основами (V) у відсотках за рівнянням:
V = (S 100) / (S + НГ)
(23.10).
В залежності від ступеню насичення ґрунту основами їх ділять
на наступні групи: V = 50 % і нижче – потребують першочергового
вапнування; V = 50-70 % - проявляють середню потребу у
вапнуванні; V = 70-80 % - потреба у вапнуванні слабка; при V  80 %
- ґрунти вапнування не потребують. Слід відмітити, що важкі ґрунти
потребують
вапнування
більше,
ніж
ґрунти
легкого
гранулометричного складу.
Ґрунти в сівозмінах, які насичені такими культурами як картопля, льон, овес, люпин не потребують вапнування. При вирощуванні
овочевих, кормових і інших чутливих до кислотності культур потрібно вапнувати не тільки сильно кислі, а й середньо кислі ґрунти.
Дози вапняних добрив. При проведенні вапнування дуже
важливо встановити оптимальну дозу вапна у відповідності з
особливостями ґрунту і вирощуваних рослин. Кількість вапна, яке є
необхідним для зменшення підвищеної кислотності орного шару
ґрунту до слабо кислої реакції (рН водної витяжки 6,2-6,5,
сольової витяжки 5,6-5,8), сприятливої для більшості культур і
корисних мікроорганізмів, називається повною, або нормальною
дозою. Вона залежить від величини кислотності ґрунту. Більш точно
повну дозу вапна можна визначити за гідролітичною кислотністю.
Для обрахунку таким шляхом дози вапна (у т СаСО3 на 1 га) множать
на величину гідролітичної активності НГ, (в мг-екв на 100 г ґрунту),
на щільність ґрунту (). Отже, формула для визначення дози вапна (Д
СаСО3) буде мати наступний вигляд (у т на 1 га):
Д (СаСО3) =   НГ
(23.11).
23.6. Моніторинг стану земельних ресурсів як основа їх охорони,
збереження та підвищення родючості
Екологічний моніторинг земель - багатоцільова спостережноінформаційна система для вивчення напрямків і швидкості розвитку
процесів, що негативно впливають на екологічний стан земель та
їхню родючість, обґрунтування системи захисту від шкідливої дії
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води, вітрової ерозії, токсичних речовин та оптимізації екологічної
ситуації, відтворення їх родючості.
Об’єктом моніторингу є весь земельний фонд України
незалежно від форм власності на землю.
Предметом моніторингу земель як науки є виявлення й
вивчення локальних, а не середніх на ділянці змін ґрунту й факторів
ґрунтоутворення. Іншими словами моніторинг земель має опиратися
на моніторинг ґрунтового покриву. Це забезпечується створенням
багаторічної динаміки вимірювань в постійних точках спостережень,
комплексним аналізом отриманої інформації та періодичним
картографуванням ділянок які спостерігаються. Сполучений
морфогенетичний аналіз ґрунтового профілю, ґрунтового покриву й
мікрорельєфу знятого у масштабі 1:1000 дозволяє виявити зміни і їх
природу які відбуваються у часі навіть при періодичному
однократному дослідженні.
Комплексний ґрунтовий моніторинг має бути направлений на
досягнення головної мети: 1) своєчасне виявлення несприятливих
змін властивостей ґрунтів і ґрунтового покриву при різних видах
його використання; 2) виконання контролю за станом ґрунтів за
сезонами року (динаміка властивостей) під сільськогосподарськими
культурами для видачі сучасних рекомендацій за застосування
регулюючих заходів.
Перша мета пов’язана з тими змінами ґрунтів, які виникають у
результаті тривалого, багаторічного впливу однотипних зовнішніх
факторів. Такі зміни призводять до корінної зміни властивостей
ґрунтів або ґрунтового покриву, якщо дія факторів продовжується
досить довго. До таких змін відносять розвиток ерозійних процесів,
накопичення токсичних металів у результаті промислових викидів в
атмосферу. Це забруднення частково пов’язано із застосуванням
деяких видів добрив і меліорантів, що викликає прогресуюче
засолення ґрунтів при підйомі ґрунтових вод на недосконалих
зрошувальних системах. До корінних змін відносять дефіцит балансу
гумусу й азоту при посиленій мінералізації органічної речовини й
нестачі органічних добрив, зростання кислотності й розширення
площі кислих ґрунтів унаслідок випадання кислотних атмосферних
опадів і використання кислих мінеральних добрив на не вапнованих
фонах. У таких випадках періодичність спостережень за розвитком
цих процесів визначається темпами їх розвитку. Проміжки часу між
термінами спостережень можуть коливатися від одного року до
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десятків років.
Друга мета моніторингу пов’язана з необхідністю щорічного
прогнозу врожайності сільськогосподарських культур і виявлення
факторів урожайності, які найменш забезпечені на конкретних
посівних площах. Це стосується вологозабеспечення й забезпечення
рослин найважливішими елементами живлення. Періодичність
спостережень
зумовлюється
фізіологічними
особливостями
вирощуваних культур, але не менше двох-трьох разів за вегетацію.
На сучасному етапі найважливішими задачами ґрунтового
моніторингу є:
1) оцінка середньорічних втрат ґрунту внаслідок дощової,
іригаційної і вітрової ерозії;
2) визначення регіонів із дефіцитним балансом головних
елементів живлення рослин, визначення й оцінка швидкості втрати
гумусу, азоту й фосфору;
3) контролювати зміну кислотності й лужності ґрунту, особливо
у районах із внесенням високих доз мінеральних добрив, а також при
іригації, використанні для меліорації промислових відходів;
4) контролювати зміну сольового складу зрошуваних ґрунтів;
5) контролювати ґрунти в місцях підвищеного випадання з
атмосфери забруднюючих речовин (поблизу гірничопромислових
комплексів, великих промислових міст);
6) вести контроль за локальним забрудненням ґрунтів важкими
металами у зоні впливу промислових підприємств і транспортних
магістралей, а також пестицидами в регіонах їх постійного
використання, детергентами і побутовими відходами на територіях із
високою щільністю населення;
7) вести довготерміновий і сезонний (за фазами розвитку
рослин) контроль за вологістю, температурою, структурним станом,
водно-фізичними властивостями ґрунтів і умістом у них елементів
живлення рослин;
8) здійснювати експертну оцінку ймовірної зміни властивостей
ґрунтів при проектуванні гідробудівництва, меліорації, впровадьження нових систем землеробства й удобрення;
9) проводити інспекторський контроль за розмірами й вірністю
відчуження орнопридатних ґрунтів для промислових і комунальних
цілей.
Дуже важливе місце у програмі ґрунтового моніторингу займає
вибір параметрів, які планується контролювати. Від цього залежить
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ефективність усієї подальшої роботи.
В оптимальному варіанті моніторинг має базуватись на
трьох групах показників:
1) показники, які характеризують сезонні або короткотермінові
(2-5 років) зміни властивостей ґрунтів; ця група показників
необхідна для оцінки поточного стану ґрунтового покриву у зв’язку з
прогнозами урожайності й рекомендаціями термінового внесення
добрив, поливів і інших заходів для підвищення урожаю цього року;
2) показники, які характеризують довготермінові зміни, що
проявляються протягом 5-10 років і більше й відображають
несприятливі тенденції зміни властивостей у результаті
антропогенезу;
3) рання діагностика розвитку (або появи) несприятливих змін
властивостей ґрунтів і ґрунтових режимів. Для ранньої діагностики
придатні біологічні тести, мікроморфологічні спостереження, аналіз
водно-сольового, окислювально-відновлювального і кислотноосновного режимів ґрунту.
Короткотермінові зміни властивостей ґрунтів діагностують
за динамікою вологості, величиною рН, складом ґрунтових розчинів,
аерацією ґрунтів, умістом доступних рослинам елементів живлення.
Найбільш важко визначити показники довготермінових змін
ґрунтів, що вимагають періодичного визначення умісту і запасів
гумусу, ерозійних втрат ґрунту, структурного стану, складу
увібраних катіонів, загальної лужності, кислотності, умісту солей.
Моніторинг земель як комплексна галузь знань базується на
загальнонаукових методах досліджень: аналіз і синтез,
сходження від конкретного до абстрактного, узагальнення,
математичне й статистичне оброблення інформації. Ця
дисципліна розробляє власні методи аналізу, прогнозування стану
екологічних систем і процесів, що в них відбуваються. На підставі
дослідження зв'язків між процесами й складовими екосистем, впливу
на них природних та антропогенних факторів моніторинг з'ясовує
спільні закономірності функціонування, а також особливості стану
екосистем, компонентів біосфери на різних просторовотериторіальних рівнях. Ця дисципліна забезпечує здобуття нових
знань про навколишнє середовище з використанням методів
оцінювання й прогнозування стану його елементів (атмосферного
повітря, поверхневих і підземних вод, ґрунтового й рослинного
покриву), розкриває їх взаємозв'язки й взаємовпливи.
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Принципи
й методи комплексного або геосистемного
моніторингу земель передбачають постановку й виконання таких
положень: 1) завдання й склад робіт по веденню екологічного
моніторингу; 2) методика й порядок виконання моніторингових
робіт; 3) створення й оптимізація системи спостережень для ведення
екологічного моніторингу; 4) вивчення й контроль показників
екологічного стану земель, ведення моніторингу.
Наукові основи методики слідкування за станом земель
включають чотири основні групи спостережень і досліджень: 1)
ретроспективні – виявлення історії природного й антропогенного
розвитку земель; 2) інвентаризаційні й реінвентаризаційні – які
показують початковий стан і багаторічні підсумкові зміни стану
ґрунтів; 3) режимні – відображають щорічні коливання і стан
об’єктів і процесів, які спостерігаються; 4) методичні – направлені на
удосконалення методів комплексного моніторингу.
При здійсненні екологічного моніторингу земель мають
детально розглядатись наступні питання: 1) вибір і
обґрунтування оптимальної системи спостережень; 2) опорна й
спеціальна мережі спостережень; 3) розміщення точок спостережень
у зоні впливу об'єктів сільськогосподарського виробництва; 4)
рекогносцирувальні обстеження; 5) режимні спостереження за
основними показниками моніторингу земель; 6) вимоги до ведення
комплексних екологічних зйомок ґрунтового покриву; 7) лабораторні
роботи; 8) обробка, аналіз і підготовка інформації для замовника; 9)
перелік показників, що підлягають вимірюванню при веденні
моніторингу; 10) перелік атестованих і тимчасово допущених до
використання методик визначення показників екологічного
агрохімічного стану земель; 11) перелік нормативно-методичної
документації, що регламентує відбір проб ґрунтів і вод; 12) форми
обробки та подання інформації.
Методи отримання первинної інформації реалізуються через
безпосередні спостереження на відповідних дослідних ділянках,
станціях, постах, створах. Такими с метеорологічні, гідрологічні,
геофізичні, біологічні, фонові спостереження. Дані про стан довкілля
отримують і за допомогою дистанційних засобів спостережень,
зокрема внаслідок прямих спостережень із супутників Землі,
вертикальних зондувань, фотографічних і геофізичних зйомок, а
також геостаціонарних спостережень.
Методи отримання вторинної інформації полягають в
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упорядкуванні і опрацюванні бази даних, отриманих за допомогою
первинної інформації. Результати фіксують у вигляді карт, таблиць,
графіків. Для акумулювання й узагальнення інформації
функціонують географічні інформаційні системи (ГІС) —
комп'ютерні бази даних, поєднані з певними аналітичними засобами
для роботи з просторовою інформацією.
Для оброблення бази даних, оцінювання, прогнозування й
управління станом земель застосовують метод аналогій
(досліджуваний об'єкт оцінюється відповідно до його типової
моделі), емпіричне узагальнення (вивчення зв'язків між явищами й
процесами об'єкта дослідження), моделювання (побудова фізичних,
математичних, цифрових моделей).
Нагромаджені у процесі моніторингу дані інформують про стан
земель на певний час, основні процеси, тенденції, що відбуваються в
ґрунтовому покриві. Ці відомості допомагають спрогнозувати його
розвиток, передбачити надзвичайні ситуації природного та техногенного походження, а також спланувати науково обґрунтовані природоохоронні заходи для створення безпечних умов життєдіяльності.
Особливо актуальним є відстеження антропогенних змін у природі.
Концепція організації й ведення моніторингу земель базується
на загальних принципах концепції системи екологічного моніторингу
(СЕМ) України, положеннях теорії еколого-меліоративної стійкості
земель. Моніторинг зрошувальних земель водночас має виконувати
інформаційну, узагальнюючу та екологічно попереджувальну
функції.
Структура моніторингу побудована ієрархічно і має три
основних рівні деталізації інформації та генералізації управлінських
рішень: національний, регіональний і локальний.
Підсумком реалізації завдань моніторингу має стати
просторова система підтримки прийняття управлінських рішень
щодо використання земель, визначення пріоритетів реконструкції
водогосподарських об'єктів, захисту земель та населених пунктів від
шкідливої дії вод, ерозії, вітру, токсичних речовин.
Оцінку еколого-меліоративного стану та стійкості земель щодо
зрошення, технічного стану гідромеліоративних систем виконують за
критеріями, встановленими державними нормативними документами
та нормами. Відомчі будівельні норми регламентують склад, обсяги
робіт та організацію моніторингу на сільськогосподарських землях,
на масивах зрошення та в зонах їхнього впливу, у т.ч. на охоронних
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територіях та у прибережних зонах Азовського та Чорного морів.
Основні завдання організації та ведення екологічного
моніторингу земель: створення системи спостережень; ведення
спостережень за екологічним станом земель за заздалегідь
розробленою програмою й установленим переліком показників із
заданою періодичністю; вивчення й контроль показників стану
земель і виявлення точок спостережень ґрунтів, де стан земель за
окремими показниками перевищує граничні допустимі норми (ГДН)
або гранично допустимі концентрації (ГДК); узагальнення, оцінку та
прогноз еколого-меліоративного стану зрошуваних і прилеглих до
них земель та їхньої екологічної стійкості; створення єдиних
інформаційно-довідкової та інформаційно-обчислювальної систем
ведення моніторингу; автоматизацію збору, обробки, аналізу,
узагальнення, прийому-передачі та зберігання інформації з
використанням сучасної обчислювальної техніки.
Завдання моніторингу вирішують за такими напрямами:
організаційний - вибір, обґрунтування, створення та удосконалення
системи спостережень; розробка структури моніторингу та системи
його ведення; виконання загального й спеціального природномеліоративного районувань для ведення моніторингу; оцінка та
прогноз екологічного стану й стійкості земель щодо зрошення;
методологічний - розробка методик одержання, обробки й аналізу
первинної інформації, методик оцінки та прогнозу екологічного
стану й стійкості земель та розвитку негативних процесів;
обґрунтування або створення математичного та програмного
забезпечення, у тому числі й автоматизації робіт; технічний —
обґрунтування й розробка або комплектація сучасних технічних
засобів реалізації моніторингу, математичного та програмного його
забезпечення.
Контрольні питання

1. Сформулюйте значення ґрунту для людства й біосфери. 2. Які головні
проблеми охорони і раціонального використання ґрунтів на початку IIІ тис.
н.е.? 3. Які існують шляхи стримування процесу антропогенної деградації
ґрунтів? 4. Які глобальні наслідки штучного збагачення ґрунтів азотом,
фосфором і калієм у сільськогосподарському виробництві й
індустріальному забрудненні оксидами сірки і важкими металами? 5. Які
заходи боротьби з осолонцюванням і кислотність ґрунтів Ви знаєте?
6.Сформулюйте основні завдання організації й ведення екологічного
моніторингу земель.
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Предметний покажчик
Автотрофи 72
Агенти вивітрювання 37
Агроценоз 67
Аерація 250
Аероби 70
Активність 274
- ферментативна 274
- біологічна 275
Актиноміцети 73
Альбедо 258
Амінокислоти 194
Амфіболи 51
Амфолітоїди 210
Анаероби 71, 72
Ацидоїди 210
Бактерії 70
Базоїди 210
Баланс:
- радіаційний 257
- тепловий 258
Білки 193
Біогеохімічний кругообіг
речовин 105
Біоліти 44
Біогеоценоз 106
Біосфера 106
Бокситизація 41
Буферність ґрунту 269
Вапнування 425
Вбирна здатність ґрунту 214
Вивітрювання: 37
- агенти 37
- біологічне 43
- кора 37
- фізичне 38
- форми 37
- хімічне 39

Види дренажу 421
Використання ґрунтів 336,
337, 342, 353, 370, 375, 378,
381, 383, 386, 390, 395, 404
Вилуговування 40
Вік ґрунтів 101
Включення 173
Властивості ґрунтів: 177
- водні 234
- колір 169
- повітряні 247
- родючість 280
- теплові 257
- фізичні 228
- фізико-механічні 231
Водовідвідні вали-канави 296
Водозатримні вали 296
Водопроникність 241
Водорегулювальні лісосмуги
298
Вологість 237
Вологоємність 239
Вологопровідність 240
Воски і смоли 195
Вторинні мінерали 52
Вуглеводи 194
Газообмін 250
Галузі ґрунтознавства 11
Генетичні горизонти 164
Генетичний тип ґрунту 302
Гетеротрофи 72
Гідратація 40
Гідроліз 40
Гіпсування 424
Гірські породи: 44
- алювіальні 58
- ґрунтоутворюючі 44
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- магматичні 45
- метаморфічні 46
- осадові 46
Глибоке меліоративне
рихлення 426
Глина 52
Гранулометричний склад 64
Гранулометричні елементи 63
Гриби 73
Грунти:
- автоморфні 93
- арктичних областей 408
- арктичні рендзини 409
- аркто-тундрові торф'янисті
солончакові 409
- болотні 132, 397
- болотно-підзолисті 401
- бореальної тайгово-лісової
області 396
- брюніземи 383, 387
- бурі гірсько-лісові 372
- бурі лісові 394
- бурі лісові гірські кислі
366
- бурі лісові опідзолені 367
- бурі, сіро-бурі опідзолені
395
- бурі тундрові 406
- буроземні 396
- буро-підзолисті
поверхнево глейові 370
- вологих субтропічних
областей 381
- гідроморфні 93
- гідроморфні гумусовоглейові 377
- гірські лучно-буроземні
369
- гірсько-лучні чорноземно-

-
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подібні 375
глейово-мерзлотні 402, 404
дернові 331, 398
дернові аркто-тундрові 407
дернові глейові 338
дернові кислі 407
дерново-борові 336
дерново-буроземні і
лучно-буроземні 368
дерново-карбонатні 337,
400
дерново-палево-підзолисті
401
дерново-підзолисті 399
дерново-карбонатні
гірсько-лісостепові 371
дерново-підзолисті 331
дерново-скелетні 337
жовтоземи 382
зрілі 122
каштанові солонцюваті
363
кислі бурі тундрові 406
коричневі 383, 384
коричневі карбонатні 373
лучних і лучно-різнотрав’яних степових
суббореальних областей
387
лучні 386
лучно-каштанові 363
лучно-чорноземні 391
мерзлотно-тайгові 402
мерзлотно-тайгові палевокарбонатні 403
мерзлотно-тайгові палеві
нейтральні 402
мулувато-глейові й
торф’янисто-глейові 340

-

-

на вулканічних породах
377
напівгідроморфні 93
підзолисті 396
підзолисто-буроземні
глейові 369
полярно-пустельні 409
постійно вологих
тропічних лісів 376
рендзини 400
світу 376
сезонно-вологих лісів і
високо-трав’яних саван
378
сірі гірсько-лісостепові
372
сірі лісові 338, 345, 393
сіроземи 384
степів 353, 360
субтропічних напівпустель
і пустель 384
сухих тропічних саван 379
України: 330
- Полісся 331
- Центральної
Лісостепової зони
суббореального поясу
342
- Центральної тайговолісової області
бореального поясу 330
- Центральної Степової
області суббореального
поясу 353
- сухо-степової зони
Центральної Степової
області суббореального
поясу 360
- Західної буроземно-
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лісової області
суббореального поясу
363
- Південно-бережної
Кримської ксерофітнолісової області
субтропічного помірнотеплого поясу 370
субтропіків 370
тайгові кислі 403
темно-каштанові 360
темно-сірі лісові 347, 393
торф’яно-болотні 339
торф'яно-мерзлотні 409
тропіків 376
тундрових (субарктичних)
областей 405
тундрово-глеєві 406
ферралітні 376, 377, 378
хейлуту 383
червоні й жовті ферралітні
376
червоно-бурі 379
червоноземи 381
червоноземи опідзолені і
червоноземи залізисті 377
червоноколірні 374
червоно-коричневі 375
чорні тропічні 380
чорноземи вилугувані 350,
388
чорноземи звичайні 354,
388
чорноземи злиті і чорні
злиті 390
чорноземи міцелярнокарбонатні 389
чорноземи опідзолені 351
чорноземи південні 358,

- іони й солі 265
- кислотність 266
- лужність 268
- рН 267
Гумінові кислоти 196
Гуміни 199
Гуміфікація 125
Гумус 196
Гумусові горизонти 204
Деградація ґрунту 123
Декальцинація 117
Дефляція 286
Діагностика ґрунтів 299
Жири 195
Еволюція ґрунту 122
Ерозія 286
- види 286
- елементи водозбору 289
- протиерозійні заходи 292
- протиерозійні меліорації
294
- фактори 289
Етапи розвитку
ґрунтознавства 15
Заболочення 131
Заорювання солей 418
Засолення 118
Заходи попередження
накопичення солей 417
Зв’язність 232
Земельний фонд України 327
Значення гумусу 205
Зональність ґрунтів 322
Зрілий ґрунт 74
Історія:
- ґрунтових досліджень в
Україні 29
- розвитку ґрунтознавства
15

388
чорноземи типові 348
чорноземно-подібні лучні
391
- широколистяних лісів
суббореальних областей
392
- ясно-сірі лісові 344
- terra rossa 379
Ґрунтове повітря:: 247
- вільне 247
- розчинене у воді 248
- сорбоване 247
Ґрунтовий горизонт 164
Ґрунтовий поглинальний
комплекс 218
Ґрунтово-географічне
районування 320
Ґрунтово-геохімічне
спряження 91
Ґрунтознавство як наука 5, 10
Ґрунтоутворюючі породи:
- алювіальні 58
- делювіальні 58
- делювіально-алювіальні 59
- елювіальні 58
- еолові 60
- каолінові глини й каолін
61
- леси 60
- льодовикові 59
- неогенові й палеогенові
глини 61
- озерні 59
- органогенні 62
- пролювій 58
- суглинок 60
- флювіогляціальні 59
Ґрунтовий розчин: 265
-
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розвитку класифікацій:
299
o ранній технічний період
301
o період створення
ґрунтознавства 302
o морфо-генетичні
класифікації 303
o ранній американський
період 304
o середній американський
період 304
o класифікації у Західній
Європі 305
o другої половини ХХ ст.
305
o нова американська 307
o нова російська 19972004-2008 рр. 311
Каолінізація 40
Карбонізація 41
Капілярний підйом води 240
Капроліти 77
Карст 40
Кварц 49
Кислотність ґрунтів 266
Кислотування ґрунтів 426
Класифікація ґрунтів: 179
- болотних 132
- бурих лісових 365
- гранулометричних
елементів 63
- ґрунтоутворюючих порід
44
- дернових 332
- за гранулометричним
складом 64
- за кам’янистістю 65
- за ступенем

солонцюватості 223
- каштанових 360
- органічних речовин 192
- сірих лісових 343
- сіроземів 385
- солоді 152
- солоді глеєві 359
- солонців 150
- солончаків 145
- СРСР, 1977 р. 308
- структурних агрегатів 225
- типів водного режиму 244
- чорноземів 349
Коефіцієнт:
- водовіддачі 242
- дифузії 251
- зволоження 82
- фільтрації 243
Колір ґрунту 169
Колоїди: 209
- будова 211
- властивості 211
- склад 209
- схеми 212
Критична глибина ґрунтових
вод 100
Ландшафт:
- елементарний 89
- елювіальний 90
- субаквальний 90
- супераквальний 90
- транзитний 90
Латеритизація 117
Лесиваж 121
Липкість 231
Лишайники 74
Лужність ґрунтів 268
Макроелементи 179
Макрорельєф 86

-
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Мегарельєф 85
Мезорельєф 87
Меланізм й освітлення 119
Меліорація кислих ґрунтів 427
Методи вивчення ґрунтів 13
Метаморфізм 45
Мікроелементи у ґрунтах 186
Мікроморфологія 175
Мікрорельєф 91
Мінерали ґрунту: 48
- вторинні 52
- галоїди 55
- гідрослюди 55
- гіпергенні 52
- каолініт 52, 53
- карбонати 56
- монтморилоніт 53
- оксиди 55
- первинні 48
- стійкість 43
- сульфати 56
- фосфати 57
- хлорити 55
Мінералізація 121
Моніторинг 411, 429
Морени 39
Морфологія ґрунту 153
Морфологія профілю 132
Мул 64
Набухання 232
Накопичення торфу 121
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