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ВСТУП 

 

 

Життя людини немислиме без ґрунту. Незалежно від того, де живе людина, чим 

займається, які її професійні чи особисті навики, знання, вміння тощо, ґрунт – обов’язкова 

складова її життя. Ґрунту належить четверте після повітря, води і їжі місце за важливістю 

для життя людей. 

Традиційно склалось твердження, що ґрунти цінні за їх родючість, основна їх 

функція – продуктивність, відповідно ґрунти і все, що з ними пов’язано – це для аграріїв, а 

людьми, не пов’язаними з сільським господарством, ґрунти як сутність і як поняття 

практично не розглядаються.  

Що ж таке ґрунт? На це питання зможе дати відповідь кожна людина, бо воно таке 

просте і повсякденне для нас, відповідно – і зрозуміле. Але це лише на перший погляд. З 

іншого боку, ґрунт – самостійне природно-історичне тіло, яке живе своє власне “життя”, 

функціонує за своїми законами, характеризується спектром притаманних лише йому серед 

інших тіл природи властивостями, параметрами і функціями. Недаремно В.В. Докучаєв 

називав ґрунти “четвертим царством природи”.  

Унікальність ґрунту полягає у тому, що він є живим і неживим одночасно, без нього 

не можуть існувати наземні екосистеми, при цьому він чутливий до всіх інших її 

компонентів, є базисом життя людини, засобом і предметом праці водночас, але при 

цьому постійно відчуває вплив людини, причому негативний з року в рік лише зростає.  

Щорічне збільшення населення планети зумовлює інтенсифікацію використання 

ґрунтів,  які часто сприймаються як невичерпний ресурс. Без ґрунту людина прожити не 

може, однак відноситься до нього так, наче ґрунти можуть витримати будь-яке 

навантаження, тиск, господарську діяльність людини без наслідків. Ґрунти мовчать, однак 

це лише на перший погляд. Масштабне поширення деградаційних процесів ґрунтів, 

зниження родючості, виснаження їх, перетворення на бедленди – безмовна відповідь 

ґрунтів. А що буде з людством, якщо ґрунти “вичерпають” себе як компонент природи? Та 

й не лише із людством, а й з природою загалом, чи навпаки – насамперед? Як будуть 

розвиватись взаємовідносини у системі ґрунт – людина, ґрунт – екосистема? Що буде з 

нашою планетою, якщо буде втрачено ґрунтовий покрив? Безумовно, питання актуальні і 

важливі, а для фахівців у галузі екології – особливо. Розуміння сутності життя ґрунту, 

взаємозв’язків його компонентів окремо і цілісного ґрунтового індивіда зокрема з іншими 

компонентами екосистем вкрай важливе для фахівця у царині екології. 

Щоб навчитись керувати будь-якою системою, треба спочатку знати і розуміти її 

сутність. Без знання механізмів утворення, особливостей будови, спектру властивостей, 

особливостей функціонування, функціональних можливостей ґрунту неможливе його 

екологобезпечне і раціональне використання. Нижче спробуємо дати відповіді на 

поставлені питання і розкрити сутність ґрунту як саморегулюючої і співзалежної системи 

водночас, яка є життям, основою життя і умовою існування людства. 
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1. ҐРУНТОЗНАВСТВО ЯК НАУКА. ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ ҐРУНТОЗНАВСТВА 

1.1. Поняття про ґрунт. 

1.2. Об’єкт, предмет і завдання ґрунтознавства. 

1.3. Основні розділи і теоретичні положення ґрунтознавства. 

1.4. Короткий огляд історії розвитку ґрунтознавства. 

1.5. Методологія і методи дослідження ґрунту. 

1.6. Зв’язок ґрунтознавства з іншими науками. 

1.7. Роль ґрунту в природі та діяльності людини. 

1.8. Значення ґрунтознавства для географії, біології, екології та охорони навколишнього 

середовища. 

 

Ґрунтознавство – наука про походження, будову, склад, властивості, динаміку 

ґрунтів як природно-історичних утворень, а також об’єктів праці і засобів виробництва. 

Ґрунтознавство вивчають в умовах актуалізації продовольчої, демографічної, 

енергетичної, аграрної та екологічної проблем, конкретизованих через окультурювання 

ґрунтів, підвищення їхньої родючості, охорони від деградації та забруднення, 

раціонального використання. Тому знання наукових і практичних основ генетичного 

ґрунтознавства, технологій управління ґрунтовими процесами, ґрунтовою родючістю є 

надзвичайно важливими для забезпечення зростаючих потреб людства в біологічній 

продукції. 

Знання законів ґрунтознавства, зональних і регіональних особливостей складу і 

структури ґрунтового покриву необхідне для раціонального використання земельних 

ресурсів, охорони і збереження родючості ґрунтів. Без урахування властивостей ґрунтів 

неможливе правильне розміщення і спеціалізація сільського, лісового та інших галузей 

господарства, пов’язаних з використанням земельного фонду. 

Ґрунтознавство із самих початків свого становлення було орієнтоване на вирішення 

практичних завдань, що сприяло успішному розвитку не тільки прикладних галузей науки 

про ґрунти, але й багатьох її теоретичних розділів. 

 

1.1. Поняття про ґрунт 

Поняття про ґрунт нерозривно пов’язане із землеробством. Спочатку ґрунт 

ототожнювали з поняттям “земля” – ділянкою поверхні, на якій проживає людина. У ХІХ 

ст. його переважно розглядали як орний шар, на якому вкорінюються рослини (так звана 

агрономічна точка зору), а також як геологічне  утворення. 

Перше наукове визначення ґрунту дав В.В. Докучаєв у праці “Лекції з 

ґрунтознавства” (1901 р.): “ґрунтом треба називати “денні” або зовнішні горизонти 

гірських порід (усе одно яких), природно змінених сумісною дією води, повітря і різного 

роду організмів, живих і мертвих”.  

Учений ставив ґрунт у ряд самостійних природних тіл, які якісно відрізняються від 

інших. Це тіло історичне, має свій вік, історію утворення. Воно пов’язане з іншими 

явищами й природними тілами. Будучи дуже прогресивним, докучаєвське визначення 

ґрунту все ж не було достатньо повним для уяви про ґрунт як про самостійне природне 

тіло. Зокрема, згідно з визначеннями В.В. Докучаєва, встановити різницю між ґрунтом і 

корою вивітрювання неможливо. 

Одночасно з докучаєвським напрямком, у якому ґрунт розглядався перш за все як 

самостійне природно-історичне тіло, в російській науці розвивався й інший, пов’язаний з 

іменами П.А. Костичева і В.Р. Вільямса. Ці вчені звертали свою увагу, в першу чергу, на 

функції ґрунту, пов’язані з рослинами, що ростуть на ньому. У своєму підручнику П.А. 

Костичев писав: “… ми перш за все виділяємо верхній шар землі до тієї глибини, до якої 

доходить головна маса рослинних коренів, і називаємо цей шар ґрунтом”. Однак це 

визначення обмежене, оскільки в ньому не йдеться про інші функціональні властивості 

ґрунту. 
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В.Р. Вільямс, будучи за своїми поглядами ґрунтознавцем-докучаєвцем, бачив 

обмеженість визначення П.А. Костичева й шукав ту головну властивість ґрунту, що 

відрізняє його від усіх інших природних тіл. Він вважав, що ця властивість – родючість, 

тобто здатність ґрунту безперервно постачати рослини необхідним запасом води та їжі. За 

В.Р. Вільямсом, “ґрунт – це пухкий поверхневий горизонт суші земної кулі, здатний 

продукувати врожай рослин”. Проте і це визначення явно однобічне. 

Підходи і В.В. Докучаєва, і В.Р. Вільямса, будучи неповними, взаємно доповнюють 

один одного. Одну з перших спроб об’єднати ці визначення зробив Д.Г. Віленський (1945 

р.): “Ґрунт являє собою самостійне тіло природи, утворене шляхом сполучення та 

взаємодії геологічних процесів із біологічними і яке володіє … родючістю”. 

У сучасних підручниках мало уваги приділяється визначенню ґрунту. У тлумачному 

словнику з агроґрунтознавства М.І. Лактіонова (1998 р.) дане близьке до докучаєвського 

визначення: “Ґрунт – самостійне природно-історичне органо-мінеральне тіло природи, 

що виникло в результаті дії живих і мертвих організмів та природних вод на поверхневі 

горизонти гірських порід у різних умовах клімату й рельєфу в гравітаційному полі Землі”. 

Ґрунт – це складна поліфункціональна, полідисперсна, гетерогенна, відкрита 

чотирифазна структурна система у поверхневій частині кори вивітрювання гірських порід, 

що володіє родючістю і є комплексною функцією гірської породи, організмів, клімату, 

рельєфу і часу. 

Ґрунт, поряд з рослинами (фітоценозом), тваринними організмами (зооценозом), 

мікроорганізмами (мікробоценозом), а також ґрунтовими водами та атмосферним 

повітрям (кліматом), є компонентом екосистеми. 

Ґрунт розміщується між літосферою, атмосферою й гідросферою, він формує 

особливу геосферу – педосферу, або ґрунтовий покрив Землі, а також є компонентом 

біосфери – області поширення життя на Землі. Згідно поглядів В.І. Вернадського, ґрунт є 

особливим біокосним тілом природи, тобто таким, що складається, як із живої частини 

(організми), так і з неживої (породи, мінерали, іони тощо). 

 

1.2. Об’єкт, предмет і завдання ґрунтознавства 

Автором вчення про ґрунт є В.В. Докучаєв (1846-1903 рр.). У його основу вчений 

поклав генезис, тобто походження, розвиток і еволюцію ґрунту як самостійного 

природного історичного тіла. 

Ґрунтознавство – це наука про ґрунти та їх ґенезу, будову, склад, властивості й 

географічне поширення; закономірності походження, розвитку, ролі в природі, шляхи й 

методи їх охорони, родючість, раціональне використання в господарській діяльності 

людини. 

Об’єктом дослідження у ґрунтознавстві є ґрунти, чинники їхнього формування, 

склад, властивості, продуктивність ґрунтів, їхнє раціональне використання та охорона. 

Предметом дослідження є пізнання еколого-генетичних основ становлення, 

функціонування і розвитку ґрунтів. 

 

1.3. Основні розділи і теоретичні положення ґрунтознавства 

Найбільш важливими розділами ґрунтознавства є: 

 вчення про формування й розвиток (генезис) ґрунтів; 

 вчення про ґрунтовий покрив як цілісне просторове утворення, взаємопов’язане із 

зовнішнім середовищем (екологія та географія ґрунтів); 

 вчення про родючість ґрунтів і про принципи регулювання родючості  

агротехнічними й меліоративними заходами; 

 вчення про охорону ґрунтового покриву. 

Основними положеннями ґрунтознавства є: 

 поняття про ґрунт як самостійне природно-історичне тіло, яке формується у часі й 

просторі під впливом чинників ґрунтотворення; 



 6 

 вчення про чинники ґрунтотворення (клімат, рельєф, ґрунтотворні породи, живі 

організми, час, людина); 

 вчення про ґрунтотворний процес як складний комплекс елементарних ґрунтових 

процесів; 

 вчення про родючість ґрунту – його основну генетичну властивість; 

 принципи систематики й класифікації ґрунтів; 

 вчення про зональність ґрунтів. 

 

1.4. Короткий огляд розвитку ґрунтознавства 

Поштовхом до розвитку ґрунтознавства, як і інших наук, слугувала практична 

діяльність людей. Верхній шар землі, на якому людина проживала, будувала житло і 

вирощувала врожай, став об’єктом праці та засобом виробництва багато тисяч років 

раніше, ніж виникло наукове уявлення про ґрунт. 

Офіційною датою народження ґрунтознавства вважається 10 грудня 1883 р., 

коли вперше сформульовані теоретичні концепції цієї науки В.В. Докучаєвим у праці 

“Руський чорнозем”. 

Згідно з “Історією ґрунтознавства” І.А. Крупеннікова (1981 р.), у довгому 

історичному процесі накопичення й систематизації законів про ґрунти виділяють 

декілька періодів, пов’язаних із загальним розвитком природознавства в історії людства. 

1) первинного накопичення розрізнених фактів про властивості ґрунтів, їх родючість 

та способи обробітку, переважно емпіричних. Цей період охоплює 10-11 тис. р. до н.е., 

тобто з того часу, коли людина перейшла від збирання дикоростучих рослин до 

вирощування їх на полях. 

2) відокремлення знань про ґрунти та введення первинного земельного кадастру – за 

декілька тисяч років до н.е. з’являється перше відоме земельно-водне законодавство 

вавілонського царя Хаммурапі (“Кодекс Хаммурапі”), яке регламентує земле- та 

водокористування. 

3) первинної систематики знань про ґрунти (із VIII ст. до н.е. до ІІІ ст. н.е.), 

пов’язаний з греко-римською імперією. Особливе значення мають трактати Катона, 

Варрона, Вергілія і Колумелли. Колумелла прославився широтою знань про землеробство й 

ґрунти, зібраних у трактаті “Про сільське господарство”. Давньогрецькі філософи 

Аристотель і Теофраст розділяли ґрунти на прекрасні, добрі, родючі, допустимі, 

виснажені, бідні, безплідні. 

4) інтенсивних земельно-кадастрових робіт епохи феодалізму. Охоплює ХV-ХVІІ ст., 

пов’язаний з розвитком ґрунтово-оціночних робіт з метою феодального оподаткування. 

5) інтенсивного експериментального й географічного вивчення ґрунтів та їх 

родючості (ХVІІІ ст.). З’являються водна й гумусна (Теєра) теорії живлення рослин. У 

1725 р. відкрита в Росії Академія Наук, почались перші дослідження ґрунтів. М.В. 

Ломоносов уперше висловив правильну думку про те, що розвиток ґрунтів протікає у часі 

в результаті взаємодії рослин і гірських порід. У 1765 р. було створене Вільне Економічне 

Товариство, що розширило вивчення ґрунтів на території Росії. 

6) розвитку агрогеології та агрокультурхімії у Європі (ХІХ ст.), де значну роль 

відіграли праці Вольні, Лібіха (теорія мінерального живлення рослин), Павлова. У другій 

половині століття активного розвитку набули праці з оцінки земель в європейській частині 

Росії, були складені перші оглядові ґрунтові карти. 

7) створення сучасного генетичного ґрунтознавства (кінець ХІХ – початок ХХ ст.). 

Головна роль у цьому належить рос. вченому, геологу за освітою В.В. Докучаєву. За 

дорученням Вільного Економічного Товариства він приступив до вивчення чорноземів 

європейської частини Росії. У програмі досліджень, прийнятій у березні 1877 р., В.В. 

Докучаєв накреслив нові принципи вивчення ґрунтів як самостійного природного тіла. У 

праці “Руський чорнозем” (1883 рр.) він обґрунтовує рослинно-наземне походження 

чорноземів під степовою рослинністю, вперше описує їх профілі й географічне 
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розповсюдження. Вчений вперше встановив, що ґрунт – самостійне природне тіло, а його 

формування – складний процес взаємодії п’яти природних факторів: клімату, рельєфу, 

організмів, породи й віку країни.  

Участь В.В. Докучаєва в експедиціях у Нижегородську й Полтавську губернії, де він 

вивчав чорноземи, сірі лісові, дерново-підзолисті ґрунти, сприяли розробці порівняльно-

географічного методу вивчення ґрунтів, створенню першої їх наукової класифікації. У 

праці “Наши степи прежде и теперь” (1889 рр.) В.В. Докучаєв накреслив заходи з 

перетворення степів, поліпшення водного режиму ґрунтів, створення стійкого до засух 

степового землеробства. У праці “До вчення про зони природи” (1892 рр.) ним висунуто 

принципове положення про необхідність вивчення не тільки окремих факторів і явищ 

природи, але й закономірних зв’язків між ними, із якого виникло вчення про зони 

природи. Воно справило значний вплив на подальший розвиток ґрунтознавства, 

геоботаніки, фізичної географії тощо. 

В.В. Докучаєв розробив схему класифікації ґрунтів північної півкулі, методи 

дослідження ґрунтів, встановив багато закономірностей ґрунтотворення і запропонував 

ряд практичних заходів із підвищення родючості ґрунтів. Значний вклад у становлення 

докучаєвського вчення про ґрунт внесли його перші учні та сподвижники. 

М.М. Сибірцев (1860-1900 рр.) написав перший підручник “Ґрунтознавство” (1900 

р.), систематизував і розвинув вчення про ґрунти, конкретизував визначення ґрунту, 

розділив фактори ґрунтотворення та біотичні та абіотичні, вніс уточнення до класифікації 

ґрунтів, розділив ґрунти на зональні, інтразональні й азональні, ввів поняття “ґрунтовий 

рід”, продовжив роботи по боротьбі із засухою. П.А. Костичев (1845-1895 рр.) заклав 

наукові основи агрономічного ґрунтознавства. Вивчав розкладення рослинних залишків у 

ґрунті, роль мікроорганізмів і водостійкої структури в родючості ґрунтів, роль гумусу в її 

утворенні. П.С. Коссович (1862-1915 рр.) – один з основоположників вивчення фізичних, 

хімічних і агрохімічних властивостей ґрунтів, систематизував дані про ґрунти. 

8) розвитку докучаєвського ґрунтознавства й становлення науки (1916-1941 рр.). У 

цей час важливий вклад у розвиток ґрунтознавства внесли такі вчені: В.І. Вернадський 

(1863-1945 рр.), засновник біогеохімії та сучасного вчення про біосферу; К.Д. Глінка 

(1867-1927 рр.), що написав фундаментальний підручник з ґрунтознавства; Г.М. 

Висоцький, який розробив основи вчення про водні властивості, водний режим ґрунтів, 

глеєутворення; К.К. Гедройц (1872-1932 рр.) дав глибокий аналіз колодних властивостей 

ґрунтів, розробив теоретичні основи їх хімічної меліорації; В.Р. Вільямс (1863-1939 рр.) 

об’єднав генетичні концепції В.В. Докучаєва з агрономічними поглядами П.А. Костичева, 

створив біологічний напрямок у ґрунтознавстві, вивчав гумус ґрунту, розвинув теорію 

ґрунтотворного процесу, родючості ґрунтів; та цілий ряд дослідників-природознавців. 

У цей період створені науково-дослідні організації з ґрунтознавства, Ґрунтовий 

інститут імені В.В. Докучаєва (1925 р.), розширюються ґрунтові дослідження, 

розвиваються всі галузі ґрунтознавства. 

9) інтенсивної інвентаризації ґрунтового покриву (1941-1974 рр.), коли вперше було 

проведено великомасштабне картографування ґрунтового покриву на території 

колишнього СРСР, складені різноманітні ґрунтові карти, на їх основі давались 

рекомендації до раціонального використання земельних ресурсів, розміщення виробничих 

і продуктивних сил. 

Найбільш важливі досягнення цього періоду: розробка загального ґрунтово-

географічного знання про ґрунтово-біокліматичні пояси світу, про ґрунтові зони (Л.І. 

Прасолов, І.П. Герасимов, О.М. Іванова, М.М. Розов та ін.); розробка вчення про кори 

вивітрювання і про геохімію ландшафтів на основі ідей В.І. Вернадського (Б.Б. Полинов, 

В.А. Ковда, М.А. Глазовська); розвиток вивчення органічної речовини (І.В. Тюрін, М.М. 

Кононова, Л.М. Александрова, В.В. Пономарьова, Д.С. Орлов); вивчення ґрунтових 

процесів та режимів (А.О. Роде, І.М. Скриннікова, І.С. Кауричев); розробка шляхів 

підвищення родючості та меліорації ґрунтів (О.Н. Соколовський, О.М. Можейко, О.М. 
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Грінченко, М.К. Крупський) та багато інших питань фундаментального й прикладного 

ґрунтознавства. 

10) інтенсифікація робіт з охорони й раціонального використання ґрунтового 

покриву. 

Становлення та розвиток генетичного ґрунтознавства супроводжувалися його 

домінуючим положенням у світі, що знайшло своє відображення в появі нових 

класифікацій ґрунті у різних країнах, створенні світових ґрунтових карт, диференціації 

ґрунтознавства як науки і формуванні спеціалізованих напрямів. Такому розвитку 

ґрунтознавчої науки сприяли праці американських вчених Є.В. Гільгарда, М. Уітнея, К.Ф. 

Марбута, С. Гінга, М. Джефрея, Г. Йєнні та ін., а в європейських країнах – праці Е. 

Рассела (Великобританія), М.Е. Вольні, Є. Раммана та Е.А. Мітчерліха (Німеччина), Ю. 

Шлезінга та Ф. Дюшафура (Франція), Г.М. Мургочі (Румунія), Н.П. Пушкарова (Болгарія), 

П. Трейца і А. Зігмонда (Угорщина), С. Міклашевського та О. Мусеровича (Польща), І. 

Копецького та Ю. Гришко (Чехія), Б. Аарніо (Фінляндія), С.Е. Маттсона (Швеція), а 

також вчених Китаю, Японії, Індії та інших країн. 

На четвертій Міжнародній ґрунтознавчій конференції в Римі (1924 р.) було створено 

Міжнародне товариство ґрунтознавців, проведені Міжнародні конгреси ґрунтознавців: 

перший у Вашингтоні (США, 1927 р.), останній (21-ший) – у Ріо-де-Жанейро (Бразилія, 

2018). 

Активну участь у вивченні та розробці заходів з охорони та раціонального 

використання ґрунтів різних країн і континентів бере Міжнародне товариство 

ґрунтознавців (IUSS) під егідою Міжнародних організацій з продовольства (FAO), з 

питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО), з проблем навколишнього середовища 

(ЮНЕП) та інші. 

Діяльність створеного 2001 р. Європейського товариства ґрунтознавців (ЕSSС) 

спрямована на боротьбу з різними видами деградації ґрунтів, насамперед з водною і 

вітровою ерозією. 

Усвідомлюючи небезпеку зникнення, руйнування, забруднення, засмічення та 

загальної деградації ґрунтів, наукова громадськість звернула увагу на необхідність 

охорони ґрунтового покриву планети і закликала уряди та народи всіх країн розглядати 

ґрунт як всесвітнє надбання людства. 17-тий Міжнародний конгрес ґрунтознавців 

(Таїланд, 2002 р.) на пропозицію вчених та експертів, занепокоєних станом ґрунтового 

покриву планети, заснував Всесвітній день ґрунту – 5 грудня. 

Українське товариство ґрунтознавців та агрохіміків (УТҐА) було засноване у 1992 

р. Рішенням 10-го з’їзду делегатів УТҐА (червень 2017 р.) було затверджено нову назву 

товариства – Громадська організація “Українське товариство ґрунтознавців та 

агрохіміків” (ГО “УТҐА”). Товариство має статус всеукраїнської організації, здійснює 

свою діяльність на території нашої держави. Одними з основних завдань товариства є 

всебічне сприяння розвитку ґрунтознавства та агрохімії як важливих галузей сучасного 

природознавства; привернення уваги спеціалістів і громадкості до розв’язання 

теоретичних проблем, що розкривають глобальне значення ґрунтів для підтримання 

нормального функціонування біосфери та її окремих складових; сприяння всебічному 

вивченню ґрунтових та земельних ресурсів України з метою їх найбільш раціонального 

використання, підвищення продуктивності, прогнозу змін та охорони; сприяння 

популяризації та пропаганді ґрунтознавства, агрохімії та суміжних з ними наук серед 

широких верств населення; сприяння наданню наукової та методичної допомоги в 

організації навчання у вищій і середній школах, в спеціальних навчальних закладах,  що 

відповідають профілю Товариства, та ін. Кожних чотири роки Товариством проводиться 

з’їзд ґрунтознавців та агрохіміків України. Останній (11-тий) з’їзд Товариства був 

проведений у вересні 2018 р. у м. Харкові. 
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1.5. Методологія і методи дослідження ґрунту 

Методологічною основою науки є діалектичний метод пізнання, що розглядає 

процеси і системи у постійній динаміці, розвитку та взаємозв’язку. 

Ґрунтознавство як наука використовує два основні методичні принципи: 

1. історико-геоморфологічний, який зобов’язує враховувати умови, шляхи утворення 

і вік тих елементів рельєфу, на яких розвинуті ті чи інші види ґрунтів. Різним елементам 

геоморфології відповідають відмінні за віком і властивостям типи ґрунтів. Подібні 

геоморфологічні поверхні мають близькі чи однотипові ґрунти. 

2. ґрунтово-геохімічний методичний підхід вивчає хімічні процеси ґрунтотворення в 

часі та просторі, відтворюючи картину руху, диференціації й акумуляції продуктів 

ґрунтотворення в ландшафтах. 

Ці два підходи до вивчення ґрунтового покриву здійснюються шляхом використання 

ряду конкретних методів дослідження ґрунтів. 

Профільний метод лежить в основі всіх ґрунтових досліджень. Він потребує 

вивчення ґрунту з поверхні на всю глибину його товщі, послідовно, по генетичних 

горизонтах до ґрунтотворної породи. 

Морфологічний метод – ефективний спосіб пізнання властивостей ґрунту за 

зовнішніми ознаками: забарвленням, структурою, складенням, новоутвореннями, 

глибиною й послідовністю залягання горизонтів тощо. Він є базисним при проведенні 

польових ґрунтових досліджень і складає основу польової діагностики ґрунтів.  

Порівняльно-географічний метод ґрунтується на зіставленні ґрунтів і відповідних 

факторів ґрунтотворення в їх історичному розвитку й просторовому поширенні в різних 

ландшафтах. 

Порівняльно-історичний метод дає можливість дослідити минуле ґрунтів і 

ґрунтових горизонтів у порівнянні із сучасними процесами. В основі лежить 

палеоґрунтознавство – наука про минуле ґрунтів. 

Метод ґрунтових ключів ґрунтується на детальному генетико-географічному аналізі 

невеликих репрезентативних ділянок та інтерполяції одержаних таким шляхом висновків 

на великі території. 

Метод ґрунтових монолітів базується на принципі фізичного моделювання 

ґрунтових процесів (переміщення вологи, солей, обміну іонів) на ґрунтових колонках 

(монолітах) непорушеної будови. 

Метод ґрунтових лізиметрів використовується для вивчення процесів вертикальної 

міграції речовин у природних ґрунтах із використанням великих посудин. 

Метод ґрунтово-режимних спостережень застосовується для вивчення кінетики 

сучасного ґрунтотворення на основі замірів тих чи інших параметрів (умісту солей, 

гумусу, нітрогену, інших елементів живлення) протягом вегетаційного періоду, року, 

декількох років через задані проміжки часу. 

Балансовий метод використовується при вивченні надходження й витрат речовин в 

одиниці об’єму ґрунту за визначений проміжок часу. 

Метод ґрунтових витяжок базується на тому, що розчинник (вода, розчини різних 

кислот, лугів або солей різної концентрації, органічні розчинники – спирт, ацетон, бензол) 

екстрагує з ґрунту визначену групу сполук, елементів. Метод застосовується для 

визначення доступних рослинам елементів живлення, фракційного складу ґрунтового 

гумусу, рухомих сполук у ґрунтах, процесів міграції та акумуляції різних сполук, 

елементів. 

Аерокосмічний метод охоплює 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 в різних 

областях спектра. 
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Радіоізотопні методи застосовуються для вивчення міграції елементів на основі 

мічених атомів (радіоактивних ізотопів), співвідношення різних ізотопів у ґрунтах, 

використовується для визначення віку ґрунту. 

Лабораторно-експериментальні методи (фізичні, фізико-хімічні, хімічні й 

біологічні) використовуються для аналізу речовинного складу ґрунтів 

(гранулометричного, мінералогічного, хімічного тощо). 

При дослідженні ґрунтів ґрунтознавство виходить із концепції ієрархії структурних 

рівнів організації ґрунту. У ґрунті як системі, що володіє структурною організацією, 

виділяють такі ієрархічні рівні: 

 атомарний – із ним має справу дослідник при вивченні природної та штучної 

радіоактивності ґрунтів (матеріальними елементами цього рівня будуть радіоактивні 

ізотопи); 

 молекулярний (молекулярно-іонний) – об’єктами дослідження виступають 

молекули та іони ґрунтового розчину й повітря, а також ті, що знаходяться на поверхні 

твердих ґрунтових частинок; 

 елементарних ґрунтових частинок (ЕҐЧ), які виділяються з ґрунту в процесі 

гранулометричного аналізу у вигляді фракцій різного розміру; 

 ґрунтових агрегатів (агрегатний) – містять конкреції, плівки, ортштейни, 

новоутворення солей гіпсу та вапна; 

 ґрунтових горизонтів (горизонтний) – усі властивості й параметри ґрунту зв’язані 

визначеним генетичним горизонтом у границі ґрунтового профілю; 

 ґрунтовий профіль (профільний), ґрунтовий індивідуум або педон – власне ґрунт як 

особливе тіло природи; 

 ґрунтовий покрив (поліпедон) – комбінації різних ґрунтів у природі складають 

мозаїку ґрунтів. 

Значного поширення у ґрунтознавстві і географії ґрунтів набуває структурний 

підхід. Він дає змогу розкривати структуру, тобто будову складних об’єктів, які 

формуються з простіших, тісно пов’язаних між собою, отже, співіснуючих частин. У 

основі цього підходу лежить принцип єдності, просторового впорядкування ґрунтових 

ареалів різного рівня організації. Спираючись на специфіку ґрунтових тіл, особливості 

їхнього взаємозв’язку як між собою, так і з навколишнім середовищем, в основу виділення 

різних рівнів організації ґрунтового покриву треба покласти функціональні залежності 

різного рівня, процесуальні рівні, зумовлені типами геохімічної міграції елементів, 

потоками речовин, енергії та інформації між різними ґрунтовими тілами, які утворюють 

елементарні структури ґрунтово-географічного простору. 

Важливе значення в розвитку ґрунтознавства мало твердження В.В. Докучаєва про 

те, що ґрунт є дзеркалом ландшафту. Склад, властивості і ознаки ґрунту є 

відображенням сукупної дії як сучасного комплексу чинників ґрунтотворення, так і 

минулого їх стану. Ґрунт є закодованою історією ландшафту і його сучасного стану.  

Також у ґрунтознавстві є такі поняття як ґрунт-пам’ять і ґрунт-момент. 

Ґрунт-пам’ять – це:  

 сукупність стійких і консервативних властивостей ґрунтового профілю, що є 

інтегральним наслідком дії чинників та процесів ґрунтотворення протягом усього періоду 

ґрунтотворення (від нуль-моменту до моменту спостережень). У цю сукупність входять 

властивості, які мають великий характерний час свого утворення, i (або) властивості, які 

володіють значною стiйкiстю (великим характерним часом стирання) (В.О. Таргульян та 

I.А. Соколов, 1978);  

 інформативний природний архів ритміки гелiотермiчних, кліматичних, 

денудаційних, біотичних процесів, а також iсторiї агрогенних навантажень (Ф.М. 

Лисецький, 1994);  

 “дзеркало ландшафту” (В.В. Докучаєв, 1954). 

Ґрунт-момент – це:  
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 сукупнiсть динамічних лабільних властивостей, якi є наслідком сукупності 

чинників і процесiв на момент спостережень чи поблизу нього; в цю сукупнiсть входять 

властивостi з коротким характерним часом утворення та стирання (В.О. Таргульян та I.А. 

Соколов, 1978);  

 ґрунт-життя (О. А. Роде, 1971). 

В.А. Ковда та його школа обґрунтували і розвинули концепцію ґрунту як 

компонента біосфери. Згідно з даною концепцією ґрунт вивчають як елемент ґрунтового 

покриву, як компонент біосфери і як підсистему в екологічних системах. Такий підхід до 

ґрунту дав змогу ефективно провести дослідження з проблем біологічної продуктивності 

суші та зрозуміти механізми функціонування природних екологічних систем. 

 

1.6. Зв’язок ґрунтознавства з іншими науками 

При пізнанні ґрунтів і ґрунтового покриву планети ґрунтознавство тісно зв’язане з 

іншими природничими науками, широко використовує їх методичні підходи й 

досягнення. Серед наук, із якими стикається ґрунтознавство, з одного боку – науки 

фундаментальні (фізика, хімія, математика), методами яких ґрунтознавство повсякденно 

користується, з іншого боку – природничі, сільськогосподарські й економічні науки. З 

останніми ґрунтознавство знаходиться в стані постійного теоретичного обміну. До таких 

відносять науки геолого-географічного циклу (геологія, мінералогія, петрографія, 

гідрогеологія, фізична географія, геоботаніка); науки агробіологічного циклу (біологія, 

екологія, мікробіологія, біохімія, агрохімія, фізіологія рослин, рослинництво, 

землеробство, луківництво, лісівництво) і науки аграрно-економічного циклу (економіка, 

землевпорядкування тощо). 

На сучасному етапі розвитку суспільства ґрунтознавство відіграє важливу роль як 

фундаментальна природно-історична наука, яка забезпечує потреби аграрного, лісового, 

водного, комунального господарств та інших галузей економіки. 

Генетичне ґрунтознавство як самостійна наука майже за 140-річний період 

перетворилось у розвинуту галузь природознавства. Цьому значною мірою сприяли 

правильна методологічна основа, на якій розвивалося теоретичне ґрунтознавство, 

послідовний історизм, генетичний підхід до аналізу ґрунтових явищ та їхній аналіз у 

тісному взаємозв’язку і взаємодії з компонентами природного середовища. 

У системі природничих наук теоретичне ґрунтознавство тісно пов’язане з фізико-

математичними, хімічними, біологічними, геологічними, географічними науками і 

спирається на розроблені ними фундаментальні закони. 

У системі географічних наук ґрунтознавство тісно пов’язане з загальною фізичною 

географією (географія ґрунтів), з картографією (картографія ґрунтів), з геоморфологією 

(вчення про структуру ґрунтового покриву і ґрунтово-геохімічні катени), з гідрологією і 

кліматологією (гідрологія і клімат ґрунтів), з палеогеографією (палеоґрунтознавство), з 

циклом економіко-географічних наук (вивчення та оцінка ґрунтових ресурсів), з екологією 

(екологічне ґрунтознавство) тощо. 

Останніми десятиріччями ґрунтовий покрив Землі розглядають як компонент 

біосфери, який відіграє складну загально планетарну роль у накопиченні та перерозподілі 

енергії і в підтриманні коло обігу хімічних елементів, життєво необхідних для організмів. 

Ґрунти й організми утворюють на суші первинні структурні одиниці біосфери – 

біогеоценози (екосистеми), які виконують функцію біосинтезу рослинної органічної 

речовини, що є основною умовою існування тварин, більшості мікроорганізмів, людини і 

суспільства. 

Культурні біогеоценози, спрямовані розумом і працею людини, виробляють важливу 

органічну продукцію харчового і виробничого значення. Отримання біологічної продукції 

з використанням рослинних і тваринних організмів без раціонального впливу на 

ґрунтовий покрив і його режим практично неможливе. Однак ефективно управляти 
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культурними екосистемами вдається тоді, коли зрозумілими є механізм, сутність і історія 

взаємовідносин ґрунту, організмів і умов середовища. 

Водночас ґрунт, як компонент біосфери, як базис більшості екосистем суші, є 

фундаментом життя та еволюції біосфери. Біосфера – це система біокосних тіл і живих 

організмів. У цій системі розвиваються зв’язки біокосних тіл як з живими організмами, 

так і один з одним. Так, ґрунт підстеляє атмосферу й обмінюється з нею водою, хімічними 

елементами, твердими частинками. Взаємодія з гідросферою включає обмін цих же 

речовин. Ґрунт регулює склад рік, озер, живить своїм матеріалом донні відклади 

Світового океану, утворюючи специфічний компонент гідросфери – ґрунтові води. 

Функції ґрунтів виявляються у дії ґрунтів на гірські породи, на склад атмосфери і 

гідросфери, біосферу загалом, окремі екосистеми. 

 

1.7. Місце та роль ґрунту в природі та діяльності людини 

Ґрунтовий покрив являє собою самостійну складну специфічну біологічну оболонку 

земної кулі, що огортає сушу материків і мілководдя морів та озер. Педосфера (ґрунтовий 

покрив) знаходиться у безперервній взаємодії з іншими оболонками планети, бере участь 

у складних процесах обміну й перетворення енергії й речовини на земній кулі та відіграє 

велику загально-планератну (глобальну) роль. Ґрунт виконує глобальні та соціально-

економічні функції. Найважливіші глобальні функції ґрунту: 

1. Забезпечення життя на Землі. Ґрунт – це наслідок життя й одночасно умова його 

існування. Ґрунт – середовище й умова існування рослинності, тварин і мікроорганізмів. 

Він забезпечує потреби вищих рослин у живленні, створює таким чином ту біомасу, яка 

використовується тваринами, мікроорганізмами, людиною. 

2. Забезпечення постійної взаємодії великого геологічного та малого біологічного 

кругообігу речовин на земній поверхні. Життя й ґрунтотворні процеси на Землі 

продовжуються млрд. років. За цей час у земній корі сформувались потужні товщі 

осадових відкладів морського й континентального походження. Потрапляючи на 

поверхню землі, первинні гірські породи вивітрюються, у верхній частині кори 

вивітрювання формуються ґрунти, акумулюючи елементи живлення живих організмів. 

Вони захоплюються з ґрунту рослинами і через ряд трофічних циклів повертаються назад 

у ґрунт, що і є малим біологічним кругообігом речовин. З ґрунту елементи частково 

виносяться опадами в гідрографічну сітку, у Світовий океан, де дають початок утворення 

нових осадових порід, які можуть або вийти знову на поверхню, або метаморфізуватись. 

Це і є великий геологічний кругообіг. 

3. Регулювання хімічного складу атмосфери й гідросфери. О, С, N, Н у різній формі 

беруть участь у синтезі органічної речовини рослинами, складно перетворюючись у 

ґрунті, особливо під впливом ґрунтової фауни й мікроорганізмів. Газова фаза ґрунтів 

знаходиться в стані постійної взаємодії з атмосферним повітрям, віддаючи в нього СО2, 

NH3, NO, N2, H2S, метан, водяні пари, поглинаючи гази й особливо – О2. Кругообіг води 

на земній кулі охоплює як важливу ланку і ґрунтову вологу. Ґрунтовий покрив одержує 

атмосферну вологу й через випаровування та транспірацію віддає її в атмосферу. Водні 

властивості ґрунту визначають у великій мірі процеси руху води, її стік і випаровування. 

Поверхневий стік і ґрунтові води є основними джерелами живлення рік, морів, океанів. З 

водою в них надходять мінеральні та гумусові речовини. Отже, хімізм рік пов’язаний з 

хімізмом ґрунтового покриву. 

4. Регулювання біосферних процесів, зокрема щільності життя на Землі, шляхом 

динамічного відновлення ґрунтової родючості. 

5. Акумуляція активної органічної речовини й пов’язаної з нею хімічної енергії на 

земній поверхні. Ґрунтовий покрив є важливою умовою фотосинтетичної діяльності 

рослин, які акумулюють колосальну кількість сонячної енергії, зв’язаної у масі рослинної 

органічної речовини. Рослинність наземних ґрунтів акумулює в рік ≈ 0,5·1015 кВт год 

енергії шляхом фотосинтезу (В.А. Ковда, 1973).  
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Виконуючи соціально-економічну функцію, визначне місце і роль займає ґрунт у 

житті та діяльності людини. Ґрунт (земля) у сільському господарстві виступає як 

основний засіб виробництва. Даний засіб відрізняється від промислових (трактори, 

машини, комбайни, плуги, споруди, будівлі тощо), по-перше, своєю обмеженістю. Це 

зобов’язує селянина зберігати і постійно поліпшувати його як засіб 

сільськогосподарського виробництва, що досягається завдяки другій особливості ґрунту 

(землі) – його незношуваності. Всі промислові засоби виробництва у міру їх використання 

зношуються і замінюються новими, на відміну від ґрунту, який за умов правильного 

використання поліпшується, тобто систематично відтворює та підвищує родючість. 

Ґрунт – основний засіб і об’єкт праці в сільськогосподарському виробництві, а його 

розподіл є причиною гострих соціальних конфліктів. Землеробство та інші галузі 

сільського господарства прямо чи опосередковано базуються на використанні 

потенційних можливостей ґрунтової родючості і впливають на суть сучасних ґрунтових 

процесів. Розвиток сільського господарства потребує правильного обліку особливостей 

ґрунтового покриву при розміщенні й плануванні його галузей, при виборі й розміщенні 

культурних рослин, агротехніки, використання добрив тощо. Наприклад, багато культур 

не виносять високої кислотності ґрунтів (пшениця, кукурудза, конюшина), надлишку 

СаСО3 (чай, цитрусові), віддають перевагу слабкому засоленню (буряк) тощо. Тому 

важливе раціональне використання та охорона ґрунтів. Крім того, це питання земельної 

власності, земельного законодавства, земельного права, економічної оцінки землі.  

Важливе значення має ґрунтовий покрив у геологічній службі, оскільки виникнувши 

з появою життя, ґрунт відіграв важливу роль у історії земної кори, особливо у формуванні 

осадових гірських порід і тих корисних копалин, які з ними пов’язані. Так, райони 

утворення ряду родовищ залізо- й марганцевих руд пов’язані із стародавніми болотними 

процесами, бокситів – із тропічним ґрунтотворенням тощо. Знаючи закони 

ґрунтотворення й роль тих чи інших елементів у ґрунтових процесах, можливо 

передбачити райони їх концентрації. 

Ґрунти володіють різноманітними інженерно-геологічними властивостями. 

Довговічність різних конструкцій, фундаментів, стін залежить від хімічного складу 

ґрунтових вод, реакції ґрунту зі спорудами, дорогами.  

З ґрунтовими умовами й фізико-географічною ситуацією пов’язаний ряд 

захворювань. Надлишок або нестача деяких хімічних сполук у ґрунтах позначаються 

через ґрунтові води, продукти живлення, корм тварин і продукти харчування людини. 

Наприклад, райони вилугованих і кислих ґрунтів бідні Са, Co, Ni, І, тому тут створюються 

передумови для ненормального формування скелету, рахіт виникає при відсутності Са, 

зоб – І і т. д. Мікроорганізми з ґрунту використовуються для виготовлення цінних 

лікарських препаратів, у т. ч. антибіотиків (стрептоміцин, пеніцилін тощо). 

 

1.8. Значення ґрунтознавства для географії, біології, екології та охорони 

навколишнього середовища 

Один з висновків генетичного ґрунтознавства – положення про закономірний 

розподіл ґрунтів на земній поверхні у зв’язку зі змінами клімату, рельєфу, порід, 

рослинності, мав і має важливе значення для розвитку фізичної географії. Проблема 

закономірного розміщення на поверхні землі окремих тіл або показників цікавила вчених-

природодослідників давно, особливо значні успіхи в її розв’язанні були досягнуті в XVIII-

XIX ст. У минулому столітті вивчення взаємозв’язків складових частин природи стало 

головним завданням фізичної географії. Вивчення проводилось і в планетарному 

масштабі, і в континентальному, і в ландшафтному. Ці дослідження базуються на фізико-

географічному методі, який логічно витікає з генетичного вчення про ґрунти В.В. 

Докучаєва. 
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Ґрунтознавство й географія ґрунтів мають важливе значення в розвитку економічної 

географії. Економічна оцінка окремих країн, регіонів неможлива без знання ґрунтового 

покриву й рівня його родючості. 

Значне досягнення для сучасної географії – вчення про ландшафти, одним із джерел 

якого є генетичне ґрунтознавство. Засновник учення про ландшафти Л.С. Берг писав: 

“основоположником сучасної географії був великий ґрунтознавець Докучаєв”. Важливе 

методологічне значення має розроблена В.В. Докучаєвим концепція ґрунту як дзеркала 

ландшафту. Вона основана на уявленні про те, що ґрунт є результатом розвитку 

ґрунтотворної породи під дією комплексу визначеного сполучення чинників 

ґрунтотворення. 

У наших ґрунтах поєднуються реліктові та сучасні ознаки і властивості. У будь-

якому з сучасних едафотопів легко знайти ознаки і властивості, успадковані як від 

ґрунтотворних порід, так і від минулих періодів і стадій ґрунтотворення. Поряд з цим, 

більшість з них – результат дії сучасного ґрунтотворення. Ґрунтознавство сприяло 

виникненню в географії ландшафтно-геохімічного напрямку, основоположником якого 

був Б.Б. Полинов – учень Докучаєва. Б.Б. Полинов писав: “Ґрунт – не тільки один із 

компонентів ландшафту, але і його показник: ґрунт – дзеркало ландшафту”. 

Проте цей афоризм не можна розуміти буквально. По-перше, ґрунт дзеркало не лише 

сучасного, а й минулих ландшафтів, по-друге, це метафора, мається на увазі відповідність. 

Ґрунт відповідає даним умовам. Ця концепція ґрунтується на тому, що ґрунт є наслідком 

розвитку з ґрунтотворної породи під впливом певної сукупності факторів ґрунтотворення. 

Наслідки конкретного генезису фіксуються у будові, складі і властивостях даного ґрунту.  

На цій відповідності базується вивчення ґрунтів у природі, вона відграє важливу 

роль у картографуванні ґрунтів. 

Таким чином, ґрунт як компонент ландшафту є важливою ознакою цілісності цієї 

природної системи, елементом, без якого існування ландшафту неможливе. Ґрунт 

визначає тип рослинності і одночасно залежить від неї, а взаємодія цих елементів і 

зумовлює характерні риси даного ландшафту. 

Ґрунт є серцевиною ландшафту. Він регулює ландшафт, запобігає його зникненню, 

бере участь у його відновленні після руйнування стихією або людиною. 

Без знання ґрунтознавства неможливо осягнути взаємозв’язки, що встановлюються 

між компонентами екосистеми. Зокрема, неможливе розуміння мінерального живлення 

рослин як етапу формування первинної органічної речовини, що відрізнила нашу планету 

від усіх інших “неживих” космічних тіл. 

 

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ 

1. Дайте визначення поняттю ґрунт. 

2. Поясніть твердження: “ґрунт – це природно-історичне тіло”.  

3. Сформулюйте об’єкт і предмет вивчення ґрунтознавства. 

4. Назвіть основні завдання ґрунтознавства. 

5. На які великі розділи ділиться ґрунтознавча наука? Що вони вивчають? 

6. Які теоретичні положення лежать в основі ґрунтознавства як науки? 

7. Як відбувалось становлення і розвиток ґрунтознавства? 

8. Назвіть видатних вчених, які зробили вагомий внесок у розвиток ґрунтознавчої 

науки. 

9. Що лежить в основі методології ґрунтознавчої науки? 

10. Які методи дослідження найчастіше застосовуються у ґрунтознавстві? 

11. З якими науками ґрунтознавство має тісні зв’язки? 

12. Чи можливе без ґрунту життя на Землі? Відповідь обґрунтуйте. 

13. Яка роль ґрунту у природі? діяльності людини? 

14. Обґрунтуйте твердження: “ґрунт – це екосистема” і “ґрунт – це частина 

екосистеми”. Яка між ними відмінність? 
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15. Яке значення має ґрунтознавство для екології і охорони навколишнього 

середовища? 

16. Чому саме ґрунт (а не інший природний компонент) є дзеркалом ландшафту? 

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

1. Історія розвитку ґрунтознавства  в Україні. 

2. Визначні українські ґрунтознавці і їх внесок у розвиток національної і світової 

ґрунтознавчої науки. 

3. Сучасні підходи до розуміння ґрунту. 

4. Екологічна проблематика у сучасному ґрунтознавстві. 

5. Роль ґрунтознавства у вирішенні глобальних проблем людства. 

 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 

1. Голубець М.А. Актуальні проблеми сучасного ґрунтознавства // Ґрунтознавство. 

– 2008. – Т. 9, № 1-2. – С. 9-18.  

2. Ґрунтознавство: підручник / [Тихоненко Д.Г., Горін М.О., Лактіонов М.І. та ін.]; 

за ред. Д.Г. Тихоненка. – К.: Вища освіта, 2005. – 703 с. 

3. Красєха Є. Н. Сучасні проблеми розвитку ґрунтознавства в Україні // Біологічні 

системи. – 2012. – Т. 4. – Вип. 1. – С. 44-48. 

4. Методичні рекомендації для виконання практичних робіт з дисципліни 

“Ґрунтознавство” для студентів ННЦ “Інститут біології” / укл. О.М. Підкова. – К.: ВГЛ 

Обрії, 2015. – 70 с. 

5. Назаренко І.І., Польчина С.М., Дмитрук Ю.М. Грунтознавство з основами 

геології: Підручник. – Чернівці: Книги-ХХІ, 2006. – 503 с. 

6. Назаренко І.І., Польчина С.М., Нікорич В.А. Ґрунтознавство: Підручник. – 

Чернівці: Книги-ХХІ, 2008. – 400 с. 

7. Позняк С. П. Актуальні та дискусійні проблеми сучасного ґрунтознавства та 

географії ґрунтів // Вісник ОНУ. Сер.: Географічні та геологічні науки. – 2017. – Т. 22. – 

Вип. 1. – С. 126-137. 

8. Позняк С.П. Актуальні проблеми ґрунтознавства і географії ґрунтів: навч. 

посібник. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 272 с. 

9. Позняк С.П. Ґрунтознавство і географія ґрунтів: підручник. У двох частинах. Ч. 1. 

– Львів: ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 270 с. 

10. Позняк С.П. Проблемність і фундаментальність ґрунтознавчої науки / С.П. 

Позняк // Геополитика и экогеодинамика регионов. – Симферополь. – 2014. – Т. 10. – Вып. 

1. – С. 86-91. 

11. Чорний І.Б. Географія ґрунтів з основами ґрунтознавства: Навч. посібник. – К.: 

Вища школа, 1995. – 240 с. 

12. Let’s talk about soil – Ukrainian (Поговоримо про ґрунт) [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=g9fgqkZ9MS0&feature=youtu.be 

13. http://www.iogu.gov.ua 

14. http://www.issar.com.ua/ 

15. http://www.iuss.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=g9fgqkZ9MS0&feature=youtu.be
http://www.iogu.gov.ua/
http://www.issar.com.ua/
http://www.iuss.org/


 16 

2. ВЧЕННЯ ПРО ЧИННИКИ ҐРУНТОТВОРЕННЯ 

2.1. Поняття про чинники ґрунтотворення. 

2.2. Клімат як чинник ґрунтотворення. 

2.3. Роль живих організмів у ґрунтотворенні. 

2.4. Гірські та материнські породи, їх роль у ґрунтотворенні. 

2.5. Роль рельєфу в ґрунтотворенні. 

2.6. Час у системі чинників ґрунтотворення. 

2.7. Значення діяльності людини в ґрунтотворенні. 

2.8. Локальні чинники ґрунтотворення. 

 

Ґрунтовий покрив Землі тісно пов’язаний з умовами та історією фізико-

географічного середовища і перебуває в постійній взаємодії з літосферою, атмосферою, 

гідросферою і організмами, утворюючи з ними екосистеми. Співвідношення між ґрунтами 

й умовами ґрунтотворення є не випадковим, а закономірним. Знаючи суть і історію 

взаємовідношень між ґрунтами і чинниками ґрунтотворення, можна передбачити тип 

ґрунтового покриву території, ґрунти якої не вивчені, проте для якої відомими є вік, 

геоморфологія, гірські породи, клімат, рослинність. 

 

2.1. Поняття про чинники ґрунтотворення 

Чинники ґрунтотворення – це елементи природного середовища, під впливом яких 

утворюються і функціонують ґрунти. 

Трактуючи ґрунт як природно-історичне тіло, В.В. Докучаєв сформулював 

положення про залежність ґрунту від клімату, рельєфу місцевості, гірських порід, 

рослинного і тваринного світу, а також часу. 

Системними є уявлення В.В. Докучаєва про ґрунт як функцію “… агентів-

ґрунтоутворювачів: клімату певної місцевості, її рослинних і тваринних організмів, 

рельєфу і віку країни…, підґрунтя (тобто ґрунтових материнських порід)” (В.В. 

Докучаєв, 1949 р.). 

Функціональне визначення ґрунту Г. Йєнні подав у вигляді математичної залежності: 

S = f (cl, o, r, p, t…) 

S – ґрунт, cl – клімат, o – організми, r – рельєф, p – порода, t – час (Йєнні, 1941 р.). 

С.П. Позняк, Є.Н. Красєха (“Чинники ґрунтотворення”, 2007 р.), підсумовуючи 

проблему співвідношення ґрунту і чинників ґрунтовторення, яка у науковій літературі 

триває ще від часів В.В. Докучаєва, говорять, що : 

 при формуванні ґрунту усі чинники є рівнозначними, і ґрунт є їхньою функцією. 

Це вихідне положення В.В. Докучаєв у різній інтерпретації неодноразово підкреслював у 

своїх працях; 

 за рівнозначності клімату, біоти, рельєфу і ґрунтотворних порід такий чинник, як 

час, виділяють в особливу категорію. Час є певним множинником, а ґрунт є функцією 

чинників, помножених на час. Таке явлення про ґрунт у працях В.В. Докучаєва та у 

працях інших інтерпретаторів його основної формули; 

 принцип рівнозначності чинників ґрунтотворення передбачає принцип 

незамінності, який підтверджує, що усі чинники не тільки рівнозначні, але й незамінні у 

формуванні ґрунтів. Відсутність будь-якого з чинників ґрунтотворення створює 

неможливість розвитку ґрунтів. Такі умови існували на суші ще до її заселення 

прокаріотами, а зараз є, наприклад, на льодовиках; 

 усі чинники ґрунтотворення настільки взаємозалежні між собою, що розглядати їх 

як незалежні змінні у різних рівняннях доволі складно. Водночас накопичений фактичний 

матеріал дає змогу встановити величезну кількість закономірностей і законів, які 

розглядають тісний зв’язок ґрунтів і чинників ґрунтотворення в єдиній системі, якою є як 

конкретний ґрунт, так і весь ґрунтовий покрив; 
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 усі чинники ґрунтотворення поділяють на чотири групи: 1) до першої належать 

сонячна радіація, опади і біота, які є донорами речовини та енергії й складають 

екзогенний потенціал середовища; 2) до другої групи відносять ґрунтотворну породу, яка 

виступає як донором, так і акцептором речовини й енергії і відображає екзогенну 

мінливість субстрату; 3) третю групу складає рельєф, який визначає топографію поверхні 

субстрату, контролює умови ґрунтотворення і є чинником-трансформатором 

енергетичного потенціалу середовища у певну просторово-геометричну організацію СҐП; 

4) до четвертої групи чинників належить час, який контролює дію і тривалість усіх 

земних процесів, в тім числі ґрунтотворення і умови просторової організації педосфери; 

 чинники ґрунтотворення є чинниками функціонування і розвитку всіх поверхнево-

планетарних екзогенних біокосних систем, тіл і оболонок. 

 

2.2. Клімат як чинник ґрунтотворення 

Клімат є одним з основних чинників ґрунтотворення і географічного поширення 

ґрунтів. Про різнобічний вплив його на ґрунтотворення відзначав ще В.В. Докучаєв. 

Клімат зумовлює циклічність, напрямок, особливості прояву ґрунтотворних процесів. 

Основними кліматичними умовами, які впливають на процеси ґрунтотворення, є 

сонячна радіація, атмосферні опади і газовий склад атмосфери. Сонячна радіація, яка 

надходить на земну поверхню, є джерелом енергії для фотосинтезу, чинником, що формує 

тепловий і температурний режими ґрунту. Кількість опадів визначають водний і 

повітряний режими ґрунту, умови існування організмів. Згадані вище складові клімату є 

донорами речовими і енергії для педосфери. 

Сонячне світло, яке приносить теплову енергію на поверхню Землі, є основним 

джерелом енергії для життя загалом, у тому числі й для ґрунтотворення. Сонячна енергія, 

увібрана ґрунтом, витрачається на такі процеси, як нагрівання, випаровування, 

транспірація, фотосинтез, синтез гумусу та ін. 

Теплові умови ґрунтотворення на планеті дуже різноманітні, але в загальних рисах 

вони зумовлені величинами радіаційного балансу. Космічний потік сонячної енергії, що 

надходить на Землю, є величиною постійною і становить приблизно 1 Дж/(м2·с) або 1382 

Вт/м2. 

Кількість енергії, що надходить на землю, залежить від широти місцевості, тому її 

витрати на ґрунтотворення у різних природних зонах різні. Енергія витрачається на 

нагрівання, випаровування, фотосинтез, транспірацію, синтез гумусу, перетворення 

мінеральної частини ґрунту, ряд інших ґрунтових і біогеохімічних процесів. Витрати 

енергії на біологічні процеси у сотні, а витрати енергії на мінеральні реакції в десятки 

тисяч разів менші, у порівнянні з витратою енергії на випаровування і нагрівання (В.Р. 

Волобуєв, 1960 р.). На процеси фотосинтезу і ґрунтотворення витрачається не більше 1 % 

радіаційного бюджету, тому у рівняннях радіаційного балансу цю величину часто навіть 

не розглядають. Проте вона в історії біосфери має виняткове значення, оскільки протягом 

геологічного часу енергія сонячного випромінювання у ході біогеохімічних процесів 

консервувалася в палеобіогенних речовинах: гумусі ґрунту, розсіяній органічній речовині 

осадових порід, стала основою формування біолітів (вугіля, нафти, торфу, горючих газів і 

сланців). 

Величини радіаційного балансу корелюють з показниками середньорічної 

температури і суми активних температур (табл. 1). 

За даними табл. 1, середньорічна температура, величина радіаційного балансу і сума 

активних температур збільшуються від полярних областей до тропічних. Відповідно, у 

цьому напрямку збільшується інтенсивність вивітрювання, синтез органічної речовини, 

активізується життєдіяльність тварин і мікроорганізмів. Також у цьому ж напрямку 

підвищується інтенсивність ґрунтотворних процесів, зокрема руйнування мінералів, 

розкладання органічних решток, синтез гумусу та ін.  
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Для ґрунтової і агрономічної оцінки термічного режиму території використовують 

величину суми активних температур. Для трав’янистої рослинності активними є 

температури вище +50С, для лісової рослинності – вище +100С. 

Таблиця 1 

Планетарні термічні пояси 

Пояс 

Середньорічна 

температура 

повітря, ОС 

Радіаційний 

баланс, 

кДж/(см2·рік) 

Сума активних 

температур (ОС), за 

рік на пд. межі 

поясів (у Пн. 

півкулі) 

Полярний -23-15 21-42 400-500 

Бореальний 

(холодний) 
-4+4 42-84 2 400 

Суббореальний 

(помірно холодний) 
+10 84-210 4 000 

Субтропічний 

(теплий) 
+15 210-252 6 000-8 000 

Тропічний (жаркий) +32 252-336 8 000-10 000 

 

 Сонячна енергія, що надходить на земну поверхню, має добову і річну ритмічність, 

впливає на ґрунтотворення прямо і опосередковано. Прямий вплив – це тепловий режим 

ґрунту, який безпосередньо залежить від надходження на поверхню променевої енергії 

сонця. Опосередкованим проявом впливу сонячної енергії є хімічна енергія, яка 

вивільняється при розкладі органічних решток і представляє собою променеву енергію 

сонця, акумульовану зеленими рослинами у процесі фотосинтезу. 

Тепловий режим є однією з умов формування ґрунтів і існування живих організмів. 

Відповідно до природних ритмів, тепловий режим ґрунтів має добову, сезонну і вікову 

ритмічність і динаміку. 

Основний вплив на природні, у тому числі й на ґрунтові, процеси має 

співвідношення радіаційного балансу з атмосферними опадами. Характеристики клімату 

за температурним режимом і режимом зволоження мають важливе значення для 

розуміння особливостей гідротермічного режиму ґрунтів.  

Гідротермічний режим ґрунтів впливає на швидкість розкладу органічних речовин, 

процеси вивітрювання мінералів, напрямок і швидкість пересування продуктів 

ґрунтотворення у товщі ґрунту і інтенсивність біологічних процесів. 

Термічні групи кліматів виділяються за рядом температурних показників, 

розташовуються на планеті у вигляді широтних смуг, закономірно характеризуються 

певними типами рослинності і ґрунтів, тому ці пояси (смуги) називають ґрунтово-

біокліматичними поясами (див. табл. 1). 

 У термічних поясах виділяють зони зволоження (групи кліматів) за коефіцієнтом 

зволоження.  

Спосіб характеристики клімату як фактора водного режиму ґрунтів був застосований 

у ґрунтознавстві Г.М. Висоцьким у вигляді коефіцієнта зволоження (Кз) території: 

Кз = ∑Р/∑Е,  

де Р – кількість опадів за рік, мм; Е – річне випаровування, мм. 

У різних природних зонах північної півкулі коефіцієнт зволоження має такі 

величини: 

  пустелі < 0,1 

  напівпустелі 0,1-0,2 

  сухі степи 0,2-0,3 

  степи 0,3-0,5 

  північні степи 0,5-0,7 
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  лісостеп 0,7-0,9. 

Для ґрунтових зон України коефіцієнт зволоження становить: 

  лісова зона – 1,38; 

  лісостепова – 1,00; 

  степова чорноземна – 0,67; 

  сухі степи – 0,38. 

Важливість виділення груп кліматів за режимом зволоження обґрунтовується тим, 

що вода – найважливіший компонент земної атмосфери. Вона є неодмінною умовою 

формування усіх природних екосистем. Надходження атмосферних опадів зростає від 

полюса до екватора. Всередині континентів є відхилення від цієї закономірності, залежить 

від розмірів материка, відстані від моря, наявності холодних і теплих течій, висоти 

гірських систем. 

За характером зволоження прийнято виділяти такі групи кліматів (за Кз): 

  дуже вологі (екстрагумідні) – > 1,3; 

  вологі (гумідні) – 1,33-1,00; 

  напіввологі (семигумідні) – 1,00-0,55; 

  напівсухі (семиаридні) – 0,55-0,33; 

  сухі (аридні) – 0,33-0,12; 

  дуже сухі (екстааридні) – < 0,12. 

Клімат впливає на ґрунтотворення прямо і опосередковано. Прямий вплив – це 

безпосередня дія на ґрунти атмосферних факторів: зволоження, промочування, висихання, 

нагрівання, охолодження тощо. У результаті їх дії формуються тепловий, температурний, 

водний режими ґрунтів. 

Опосередкована роль клімату як чинника ґрунтотворення: 

 клімат – важливий фактор розвитку біологічних і біохімічних процесів. Він 

зумовлює тип рослинності, темпи утворення або руйнування органічної речовини, склад 

та інтенсивність ґрунтової мікрофлори, фауни; 

  атмосферний клімат істотно впливає на водно-повітряний, температурний і 

окисно-відновний режими ґрунтів; 

  з кліматичними умовами міцно зв'язані процеси перетворення мінеральних сполук 

у ґрунті (напрямок і темпи вивітрювання, акумуляція продуктів ґрунтотворення); 

  клімат багато в чому визначає процеси вітрової і водної ерозії ґрунтів. 

 

2.3. Роль живих організмів у ґрунтотворенні 

За В.В. Докучаєвим, ґрунт є продуктом взаємодії живої і неживої природи. Тому 

живі організми поряд з гірськими породами, повітрям і водою слід розглядати як 

матеріальну основу ґрунтотворення. 

Процес ґрунтотворення починається з моменту поселення живих організмів на 

гірській породі. Вони засвоюють елементи літосфери, воду і елементи атмосфери, 

включають їх у метаболізм і повертають у ґрунт в інших формах і співвідношеннях. У 

результаті життєдіяльності організмів виникають малий біологічний кругообіг речовин, а 

також ґрунтові цикли кругообігу цілого ряду хімічних елементів (С, О, Н, N, P, S та ін.). 

 Життєдіяльність всіх організмів, що населяють ґрунт (мікроорганізми, рослини, 

тварини), та продукти їх життєдіяльності здійснюють найважливіші елементарні процеси 

ґрунтотворення – синтез і розкладання органічної речовини, вибіркову акумуляцію 

біологічно важливих елементів, руйнування і новоутворення мінералів, перерозподіл і 

акумуляцію речовин тощо. Все це визначає загальний хід процесу ґрунтотворення і 

формування родючості ґрунту. 

На думку В.І. Вернадського, організми – найбільш могутній фактор ґрунтотворення. 

Ґрунт одночасно населяють представники всіх царств живої природи – мікроорганізми, 

гриби, рослини, тварини. Проте функції організмів кожного царства у ґрунтотворенні 
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різні. Бактерії, гриби, лишайники, водорості готують субстрат для вищих рослин, який є 

провідним у процесі ґрунтотворення. 

Вся сукупність живих організмів називається біотою. У ґрунті є представники всіх 

цих царств: кореневі системи вищих рослин; нижчі рослини, які живуть на поверхні 

ґрунту і у верхніх горизонтах; тварини, які живуть у ґрунті постійно чи тимчасово; 

найпростіші, які проявляють свою активність головно у водному середовищі; 

мікроскопічні організми – гриби, бактерії, актиноміцети, які прикріплюються до поверхні 

ґрунтових часток і утворюють на них колонії. Деякі бактерії ведуть рухомий спосіб життя, 

активно пересуваючись у водних розчинах, які заповнюють капіляри. 

За В. Тишлером (1955 р.), верхній шар ґрунту в цілому складається з мінеральної 

субстанції (93 %) і органічної речовини (7 %). У свою чергу, органічна речовина 

представлена мертвою органічною речовиною (85 %), корінням (10 %) і едафоном (5 %). 

Едафон – це сукупність тварин і рослин, які населяють ґрунт. 

У структуру едафону входять бактерії і актиноміцети (40 %), гриби і водорості (40 

%), дощові черв’яки (12 %), інша макрофауна (5 %), мікро- та мезофауна (3 %). 

Ґрунт завдячує своєму формуванню біоті, клімату, рельєфу, геологічній породі, 

містить у собі сліди впливу всіх цих чинників, які об’єднанні в біогеоценотичний 

комплекс, екосистему, де ґрунт – зв’язуюча ланка. 

Організатором системи є рослини. Саме рослини виробляють ту первинну 

продукцію, яка є початком трофічних зв’язків, безпосереднім джерелом енергії для 

ґрунтоутворення. Рослини – головний екологічний фактор для життя тварин, у т.ч. і 

людини. Рослини засвоюють частину сонячної енергії, яка визначає все життя біосфери. 

Інші організми лише трансформують сонячну енергію, яку використала рослина. 

Розвиток рослинного покриву зумовлений такими чинниками: середовищем, 

кліматом, рельєфом. Ґрунти, що сформувалися у біогеоценозі, також вносять свою 

поправку на хід росту і розвитку рослин. Безумовно, формування рослинного покриву 

визначається конкурентними відносинами між різними видами та індивідами. Наприклад, 

якщо є випадкове викидання чи перенесення насіння, то першим проросте те насіння, яке 

попало в найсприятливіші умови зволоження і температури. Залежно від властивостей 

ґрунту паросток розвине певну кореневу систему, щоб потім із ґрунту взяти воду та 

поживні елементи. Розвиток коріння залежатиме від щільності ґрунту, вологості рН і т.д. 

В.А. Ковда (1973 р.) підрахував, що вся біомаса на суші складає 3·1012-1·1013 т, у 

тому числі ліси n·1011-n1012, трави – n·1010-n·1011, тварини – n·109, мікроорганізми – n·108-

9 т. Тобто, основну біомасу на земній кулі створює вища рослинність, тому саме вона 

відіграє найважливішу біологічну роль у ґрунтотворенні. Зелені рослини – єдине 

першоджерело органічної речовини у ґрунті. Головна їхня функція – забезпечення 

біологічного кругообігу речовин, тобто вбирання з ґрунту елементів живлення і води, 

синтез органічної речовини, повернення її у ґрунт після закінчення життєвого циклу.  

Роль мікроорганізмів у ґрунтотворенні. 

Мікроорганізми, які населяють ґрунт, дуже різноманітні за складом і характером 

біологічної діяльності, тому їхня роль у формуванні ґрунтів складна і різноманітна. 

Мікроорганізми існують на планеті мільярди років, вони є найстарішими 

ґрунтоутворювачами, бо існують на земній поверхні задовго до появи вищих рослин і 

тварин. Їхня діяльність значною мірою визначає властивості осадових порід, склад 

атмосфери і гідросфери, геохімічну історію багатьох елементів, насамперед карбону, 

нітрогену, сульфуру, фосфору, оксигену, гідрогену та ін. 

У біосфері мікроорганізми здійснюють ряд важливих процесів: фіксація 

атмосферного нітрогену, окислення аміаку і сірководню, відновлення сульфатів і нітратів, 

акумуляція сполук феруму і мангану, синтез у ґрунтах біологічно активних речовин 

(ферментів, амінокислот, вітамінів та ін.). Мікроорганізми беруть безпосередню участь у 

руйнуванні мінералів і гірських порід в процесі біологічного вивітрювання. 
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Основна функція мікроорганізмів у ґрунтотворенні – розклад органічних решток 

рослинного і тваринного походження до гумусових речовин і повної мінералізації. У 

процесі ґрунтотворення беруть участь бактерії, водорості, лишайники, амеби, нематоди, 

джгутикові, гриби, актиноміцети. Також у ґрунтах присутні неклітинні форми життя – 

віруси і бактеріофаги. 

Основна маса мікроорганізмів зосереджена у горизонті поширення кореневих систем 

на глибині 10-20 см. Їх чисельність в 1 г ґрунту становить десятки і сотні млн. особин. 

Загальна маса мікроорганізмів орного горизонту (25-30 см) становить близько 10 т/га. 

Високородючі окультурені ґрунти містять найбільше мікроорганізмів. 

Роль вищих рослин у ґрунтотворенні. 

Формування ґрунту можливе лише при поселенні на ґрунтотворній породі 

продуцентів органічної речовини – вищих рослин, бо саме цим організмам належить 

провідна роль у процесах ґрунтотворення. Відмерлі рештки вищих рослин, перетворені 

мікроорганізмами і тваринами, становлять основну масу органічної частини ґрунту. Зелені 

рослини – основне джерело органічних речовин для ґрунтотворення. 

Зелені рослини суші щороку продукують близько 5,3·1011 т біомаси. Частини цієї 

біомаси у вигляді відмерлих решток коренів і надземних органів щорічно надходять у 

ґрунт. Кількість біологічної маси, яка надходить у ґрунт, залежить від типу рослинності і 

кліматичних умов (табл. 2). Частина рослинного опаду розкладається мікроорганізмами, а 

друга частина накопичується у вигляді лісової підстилки і степової повсті. 

Таблиця 2 

Біологічна продуктивність основних типів рослинності, т/га  
(за Л.Є. Родіним, Н.І. Базилевич, 1965) 

Тип рослинності 

Біомаса (фітомаса) 

Приріст Опад 

Лісова 

підстилка 

(повсть) 
загальна корені 

Арктична тундра 5 3,5 1,0 1,0 3,5 

Чагарникова тундра 28 23,2 2,5 2,4 83,5 

Ялинник північної тайги 100 22,0 4,5 3,5 30,0 

Ялинник південної тайги 330 72,6 8,5 5,5 35,0 

Діброва 400 96,0 9,0 6,5 15,0 

Степи лучні 25 17,0 13,7 13,7 12,0 

Степи сухі 10 8,5 4,2 4,2 1,5 

Пустелі напівчагарникові 4,3 3,7 1,2 1,2 – 

Субтропічні листяні ліси 410 82,0 24,5 21,0 10,0 

Савани 67 4,0 12,0 11,4 1,3 

Вологі тропічні ліси >500 90,0 32,5 25,0 2,0 

 

Жива речовина володіє здатністю до відтворення, нагромадження і збереження, тому 

можна використати кількісні характеристики оцінки біологічної продуктивності. 

Основними показниками біопродуктивності природних фітоценозів є: 

 запаси фітомаси, що вимірюються у г/м2 або т/га; 

 річна продукція фітомаси (приріст, або первинна продукція) у г/м2 (т/га) в рік.  

Для повного вивчення запасів фітомаси треба детально дослідити структуру 

надземних і підземних ярусів фітоценозу, а саме: 

 надземну (стовбур, гілки, листя, квіти, плоди тощо) і підземні частини фітомаси 

(корені, коренеплоди, цибулини та ін.); 

 відмерлі частини рослини (мортмасу) (лісова підстилка чи степова повсть); 

 загальний запас органічної речовини, тобто суму фітомаси та мертвої органічної 

речовини; 

 опад – кількість органічної речовини, яка залишається в усіх відмерлих органах; 
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 річний приріст (чиста первинна продукція), тобто кількість рослинної органічної 

речовини, яка утворюється за рік у підземній і наземній сферах угруповання; 

 істинний приріст – кількість органічної речовини, яка залишається у фітоценозі 

внаслідок річного приросту, з вирахуванням опаду.  

Засвоєння хімічних елементів ґрунту корінням вищих рослин, синтез органічних 

речовин, повернення їх у ґрунт і розкладання їх мікроорганізмами – основні ланки 

біологічного кругообігу речовин. Зелені рослини – основний агент біологічного 

кругообігу, а ґрунт виступає його ареною. У цьому полягає друга функція рослин як 

ґрунтоутворювачів. 

У процесі життєдіяльності рослини здійснюють біогенну міграцію хімічних 

елементів у системі ґрунт – рослина – ґрунт. При цьому значна частина зольних елементів 

акумулюється у верхньому горизонті ґрунту, рослини виступають концентраторами 

хімічних елементів. Це третя функція рослин у ґрунтотворенні. 

Отже, характер участі рослин у ґрунтотворенні різноманітний і залежить від типу 

рослинності. У ґрунтознавстві для характеристики впливу рослин на ґрунтотворення 

розрізняють такі рослинні формації. 

Дерев’яниста рослинна формація складається із деревних рослин, грибів, 

актиноміцетів і бактерій. У лісі на поверхні утворюється шар напіврозкладеної мертвої 

органічної речовини – лісова підстилка, яка розкладається в основному грибною 

мікрофлорою з утворенням кислого гумусу фульватного типу. Найчастіше під лісом 

утворюються ґрунти підзолистого типу. 

Лучна трав’яниста рослинна формація представлена трав’яною рослинністю і 

бактеріями. Ця формація щороку залишає на поверхні степову повсть. Більша частина 

рослинних решток представлена відмерлими коріннями, при їх розкладі (переважно 

бактеріальному), утворюється нейтральний гумус гуманного типу. На лесових породах, 

багатих карбонатами кальцію, вони утворюють стійкі органо-мінеральні комплекси, які 

накопичуються у ґрунті. Так формуються чорноземи, каштанові, лучні ґрунти. 

Галофітна рослинна формація представлена трав’яною рослинністю, яка акумулює 

легкорозчинні солі. При мінералізації рослинних решток вивільняється велика кількість 

солей, зокрема натрію, які потрапляють у ґрунт. При таких умовах відбувається біогенне 

засолення ґрунтів. 

Болотна рослинна формація складається з болотних рослин, мохів, розвивається 

зазвичай у пониженнях рельєфу в умовах тривалого перезволоження підґрунтовими і 

поверхневими (делювіальними) водами. Болотна рослинність накопичує багато води, її 

розкладання відбувається дуже повільно в анаеробних умовах. Рослинні рештки не 

встигають повністю розкластися, на поверхні ґрунту накопичується торф’яна маса. 

Роль тварин у ґрунтотворенні. 

Ґрунтова фауна дуже численна і різноманітна. У процесах ґрунтоутворення беруть 

участь найпростіші, черви, молюски, членистоногі і ссавці.  

Ґрунтові організми від найпростіших до ссавців виконують зазвичай роботу з 

подрібнення і перетворення органічної речовини. Це проходить завдяки сформованим у 

ґрунті складним трофічним ланцюгам. Незважаючи на незначну кількісну величину 

зоомаси, у порівнянні до фітомаси (близько 1 %), вони використовують для свого 

розвитку від 50 до 90 % енергії, яка вміщається у фітомасі (ефект так званої трофічної 

піраміди). 

Загальна кількість зоомаси у ґрунті коливається у досить широких межах – від 

декількох до сотень і навіть тисяч кілограмів на одному гектарі. Кількість одиниць 

представників ґрунтової фауни залежить від їхніх розмірів. Найбільше у ґрунті 

найпростіших – більше мільйона в 1 кг ґрунту; комах і їхніх личинок – тисячі на 1 м2 , 

хребетних – декілька сотень на 1 га. 

Ґрунтова фауна характеризується значним видовим різноманіттям і різною масою 

для різних генетичних типів ґрунтів і навіть їхніх різних горизонтів. Кількість видів 
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ґрунтової фауни значною мірою залежить від виду земельних угідь. Так, дощових 

черв’яків найбільше на сіножатях, нематод – під лісом; найменша кількість комах і їхніх 

личинок, як і інших ґрунтових організмів, спостерігається на ріллі.  

За розмірами ґрунтову фауну поділяють на чотири групи: мікро-, мезо-, макро- і 

мегофауна. Кожна група тварин пристосована як до певних умов життя у ґрунті, так і до 

певної взаємодії з навколишнім середовищем. 

Мікрофауна (менше 0,2 мм) – це найпростіші, нематоди, ризоподи, ехінококи, які 

живуть у мікрошпаринках структурних агрегатів. 

Мезофауна  (0,2-4 мм) – найдрібніші комахи, дуже дрібні черви, які живуть як у 

внутрішньоагрегатних, так і в міжагрегатних досить зволожених шпаринках. 

Макрофауна (4-80 мм) – черви, молюски, комахи і їхні личинки (мурашки, хрущі 

тощо). 

Мегафауна (понад 80 мм) – великі комахи, скорпіони, кроти, змії, черепахи, дрібні і 

великі гризуни, миші, борсуки, байбаки та багато інших тварин, які риють у ґрунті цілу 

сітку нір. 

Основна функція тварин у ґрунтотворенні – споживання, руйнування органічних 

речовин, перерозподіл запасу енергії і перетворення її на теплову, механічну і хімічну. 

Важливе значення у цьому процесі належить травоїдним тваринам, які синтезують 

тваринну органічну речовину – зоомасу. 

Серед тварин, які живуть у ґрунті, переважають безхребетні (дощові черви, 

енхітреїди, кліщі, ногохвостки та ін.). Поїдаючи рослинні рештки, вони суттєво 

прискорюють біологічний кругообіг речовин. 

Серед безхребетних особливо важливу роль у ґрунтотворенні відіграють дощові 

черви. Поширені у ґрунтах різних ґрунтово-кліматичних зон, їх кількість може досягати 

кількох млн. особин на 1 га ґрунту. Дощові черви утворюють у ґрунті густу мережу ходів, 

чим покращують фізичні властивості ґрунту (шпаруватість, аерацію, вологоємність). 

Копроліти – продукти життєдіяльності дощових червів – покращують структурність 

ґрунту, підвищують водостійкість структурних агрегатів. Ґрунти, багаті на дощових 

червів, мають низьку кислотність, високий вміст гумусу. 

У ґрунтах живе значна кількість личинок різних комах, терміти, мурашки. Вони теж 

інтенсивно перемішують ґрунтову масу, утворюють у ній велику кількість ходів, тим 

самим покращують фізичні і водно-фізичні властивості ґрунту. 

Серед хребетних тварин активну участь у процесах ґрунтотворення беруть степові 

гризуни (полівки, кроти, ховрахи, бабаки, суслики). Будуючи довгі ходи і глибокі нори в 

ґрунті, вони інтенсивно перемішують ґрунт (до кількох сотень м3 на 1 га), чим 

зумовлюють зміну не лише фізичних, а й хімічних властивостей ґрунту. При цьому 

винесена з нижніх горизонтів на поверхню ґрунтова маса змінює склад і властивості 

верхніх горизонтів ґрунту. 

 

2.4. Гірські та материнські породи, їх роль у ґрунтотворенні 

Породи, з яких складається літосфера, поділяються за своїм походженням на три 

групи: магматичні (вивержені), осадові (морські і континентальні) і метаморфічні 

(перетворені). 

Магматичні (масивно-кристалічні) породи утворюються при застиганні 

розплавленої рідкої магми. До магматичних порід відносяться граніти, сієніти, трахіти, 

порфіри, діабази, базальти та ін. Всі ці породи мають кристалічну будову, яка більш чи 

менш виражена в залежності від умов застигання магми. Якщо породи утворюються у 

результаті повільного охолодження на значній або меншій глибині (інтрузивні або 

глибинні породи), то вони складаються з великих добре виражених кристалів (граніт). 

Якщо магма досягає денної поверхні, як це часто буває при вулканічних виверженнях, 

швидко і нерівномірно застигає, то породи, що утворюються (ефузивні породи), мають 

вигляд щільної маси, яка інколи включає окремі великі кристали (порфіри). 
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Залежно від складу магми і умов її застигання, магматичні породи розрізняються між 

собою також за хімічним і мінералогічним складом. За вмістом силіцієвої кислоти (SiO2) 

породи ділять на п’ять груп (табл. 3). 

Таблиця 3 

Класифікація магматичних порід (за Ф.Ю. Левінсоном-Лессінгом) 

Групи Вміст SiO2 (у %) Особливості 

мінералогічного 

складу 

Породи 

І. Ультракислі  > 75 Є вільний кварц Аляскіт 

Аляскітові граніти 

ІІ. Кислі  75-65 Є вільний кварц, але 

його менше, ніж у І 

групі 

Граніти 

Ліпарити (ріоліти) 

Граніто-порфіри 

ІІІ. Середні  65-52 Вільного кварцу 

нема 

Сієніти, діорити 

Трахіти, андезити 

Сієніт-порфіри 

IV. Основні  52-40 Є вільні R2O3 Базальти 

Габро  

V. Ультраосновні  < 40 SiO2 мало у складі 

мінералів 

Дуніти 

Перидотити 

Піроксеніти  

 

Магматичні породи складають 95 % літосфери, але відіграють незначну роль на 

земній поверхні. Вони піддаються тут різноманітним впливам фізичних, хімічних і 

біологічних факторів, які призводять їх до подрібнення і хімічних змін. Далі роздрібненні 

продукти переносяться водою і вітром та у кінцевому варіанті осаджуються на суші або на 

дні морів чи інших водойм. Поверхня землі покривається більшою або меншою товщею 

нових порід – осадових, які перекривають собою “фундамент” із кристалічних порід. 

Сьогодні магматичні породи виходять на денну поверхню головним чином у 

гірських областях, у деяких місцях вони зустрічаються у вигляді невеликих островів серед 

осадових порід. Тому магматичні породи і продукти їх вивітрювання лише у незначних 

випадках є ґрунтотворними породами. 

Метаморфічні породи утворюються із осадових і магматичних порід у результаті дії 

на них високої температури і тиску. До метаморфічних порід належать різноманітні сланці 

(глинисті, слюдисті, кременисті); гнейси; мармури, які утворюються із вапняків; кварцити, 

які утворюються із пісковиків. Більшість цих порід, як і магматичні, є давніми 

геологічними утвореннями і під впливом складних денудаційних процесів перекриті 

осадовими породами. Метаморфічні породи рідко є ґрунтотворними для ґрунтів, 

зустрічаються головним чином у гірських областях. 

Осадові породи, покриваючи більшу частину суші, є основними ґрунтотворними 

породами. Процеси вивітрювання магматичних і метаморфічних порід приводять до 

утворення продуктів різного ступеня подрібненості і різного хімічного складу. Частина з 

них представляє собою результат механічного подрібнення вихідних порід або нерозчинні 

продукти їх хімічних перетворень. Сюди належать брекчії, конгломерати, щебінь, піски, 

пісковики, глини, мули та ін., які об’єднані під назвою механічних або уламкових порід. У 

деяких випадках вони бувають зцементовані розчинними солями і утворюють щільні 

породи (кременисті, вапнякові пісковики). 

Розчинні продукти вивітрювання у вигляді хлоридів, сульфатів, фосфатів і інших 

простих солей утворюють такі породи, як кам’яна сіль, гіпс, вапняк, доломіт, вапнякові, 

кременисті, залізисті туфи, фосфорити. Вони виникають шляхом осадження із розчинів як 

морських, так і континентальних вод. Це породи хімічного походження. 
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 Частина осадових порід мають органічне походження. На дні морів й інших водойм 

утворюються нагромадження із скелетів відмерлих організмів, які складаються із з’єднань 

кальцію, фосфору, силіцієвої кислоти. До таких органогенних порід відносяться багато 

вапняків, крейда, трепел, кізельгур (діатоміт), деякі фосфорити. Сюди ж треба відносити 

торф і сапропелі. До органогенних порід відносять також кам’яне вугілля і нафту. 

Глини складають (за різними авторами) від 65 до 80 %, більш грубі уламкові породи 

– від 30 до 15 %, хімічні та органічні породи – 5 % всіх осадових порід.  

Розподіл осадових порід на земній поверхні відбувається під впливом морів, текучих 

вод, льодовиків, вітру і несе на собі відображення геологічної історії Землі (утворення гір і 

їх денудація, утворення морів і підняття морського дна). Осадові породи на денній 

поверхні піддаються подальшим процесам вивітрювання, швидкість і напрямок яких у 

значній мірі залежить від умов рельєфу, клімату і життєдіяльності організмів. 

За віком гірські породи поділяють на давні (дочетвертинні) і четвертинні (сучасні) 

пухкі осадові породи континентального і морського походження. 

Ареною для вивітрювання і ґрунтотворення, поселення живих організмів може бути 

будь-яка гірська порода, яка вийшла на денну поверхню. На початковому етапі 

формування ґрунтового покриву переважали лавові потоки з надр Землі, осадові породи, 

утворені при стерильному вивітрюванні. З розвитком геологічної історії планети ними 

могли стати біогенні осадові породи первинних водойм після підняття дна. З розвитком 

первинних ґрунтів і формуванням осадових порід на суші, осадові породи разом з 

кристалічними породами внутрішніх шарів Землі, донних відкладів морів і океанів стають 

повсюдно ґрунтотворними породами. 

Виділяють послідовність формування ґрунтотворних порід і типів ґрунтотворення у 

геологічній історії Землі: 

1) первинний ґрунтотворний процес на вивержених породах і їхніх уламках; 

2) ґрунтотворення на слабко виражених корах вивітрювання й осадових породах 

морів і океанів після їхнього відступу; формування континентальних осадових порід; 

3) розвиток денудаційних процесів, залучення до ґрунтотворення і вивітрювання 

континентальних осадових порід; 

4) вторинне залучення до ґрунтотворення і вивітрювання похованих раніше шарів 

порід, що пройшли стадію вивітрювання і ґрунтотворення, а після поховання – стадію 

катагенезу і метаморфізації різного ступеня (колишні біосфери).Склад і властивості 

осадових порід досить різноманітні. Ґрунтотворні процеси, які виникають у породі 

одночасно із моментом поселення на ній організмів, вносять суттєві зміни у характер 

ґрунтотворної породи. 

Між складом ґрунту і ґрунтотворною породою є чіткий зв’язок. У той же час 

порівняння хімічного складу верхнього горизонту ґрунтів і ґрунтотворних порід показує і 

ті зміни, які відбулись у ґрунтах під впливом ґрунтотворних процесів. Поряд із 

накопиченням органічної речовини, що є характерною ознакою ґрунту, відбулись зміни у 

складі мінеральної частини ґрунту у порівнянні з породою. Характер і величина цих змін 

визначається характером і величиною ґрунтотворних процесів, пов’язаних з кліматом, 

рельєфом, віком ґрунтів. 

У класифікаціях ґрунтотворних порід прийнято виділяти генетичні типи: 

 група генетичних типів порід гравітаційного походження: колювій, елювій; 

 група генетичних типів порід, пов’язаних з текучою водою: алювій, пролювій, 

делювій; 

 група генетичних типів порід льодовикового походження: морена; 

 група генетичних типів порід водно-льодовикового походження: водно-льодовикові 

відклади, озерно-льодовикові відклади; 

 група генетичних типів порід, проблемних за походженням: леси і лесоподібні 

суглинки, покривні суглинки і глини, глини, піски. 
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Ґрунтотворні породи впливають на гранулометричний, хімічний, мінералогічний 

склад ґрунтів, їх фізичні і фізико-хімічні властивості, водно-повітряний, тепловий і 

поживний режими ґрунтів. Вони є матеріальною основою ґрунту, передають йому свої 

властивості. Особливо це помітно на ранніх стадіях ґрунтотворення. З віком взаємозв’язки 

поступово зменшуються. Первинний ґрунт відображає ознаки кори вивітрювання. З часом 

взаємозв’язки поступово зменшуються. Рівень ґрунтової родючості залежить від складу і 

властивостей порід, на яких формуються ґрунти. 

Ґрунтотворні породи як чинник ґрунтотворення здійснюють великий вплив на 

будову, склад, властивості ґрунтів, географію їх поширення. Поряд з цим, у процесі 

ґрунтотворення ґрунтотворна порода теж зазнає змін відповідно до умов ґрунтотворення 

(географічних особливостей території), набуває нових властивостей. 

 

2.5. Роль рельєфу в ґрунтотворенні 

Рельєф є особливим чинником ґрунтотворення. Глобально він виконує такі функції: 

розподіляє продукти вивітрювання і ґрунтотворення, атмосферні опади і тепло, визначає 

просторову організацію ґрунтового покриву. Рельєф місцевості впливає на ґенезу ґрунту, 

структуру ґрунтового покриву, визначає просторову неоднорідність ґрунтового покриву.  

Відправними показниками для характеристики форм земної поверхні служать 

зовнішні геометричні обриси цих форм, їхні розміри та гіпсометричне положення 

(абсолютна й відносна висоти). Розрізняють форми прості й складні. Перші 

характеризуються єдністю та відносною простотою своїх обрисів (пагорб, озерна або суха 

впадина, лійка тощо). Складні утворюються поєднанням різних простих форм (гірський 

хребет, річкова долина тощо). Одне з перших завдань геоморфологічного аналізу полягає 

в розкладанні складних форм на прості складові, від поєднання й розвитку яких залежить 

увесь зовнішній вигляд рельєфу. 

Щодо відношення до лінії горизонту й одна до одної розрізняють дві категорії форм 

рельєфу: позитивні й негативні. Зі збільшенням розмірів і ускладнення форм рельєфу 

прийнято розрізняти: нано-, мікро-, мезо- й макрорельєф. 

Нанорельєф – найдрібніші зміни поверхні, зумовлені рослинним і тваринним світом, 

зокрема діяльністю землерийних тварин (кротовини, байбачини), а також діяльністю 

людини (орні борозни та ін.). 

Мікрорельєф – дрібні зміни поверхні землі, незначні за площею (переважно від 

декількох до десятків, рідше сотень м2) і за відносною висотою (звичайно не більше 1 м). 

Належать горби, пониження, западини, утворені в результаті явищ просідання, 

мерзлотних деформацій, сповзання ґрунтово-підґрунтових товщ, ерозійних процесів. 

Мезорельєф – прості, але значної площі, позитивні або негативні форми поверхні, 

довжина яких вимірюється десятками або сотнями м і різниця у висотах може бути в 

межах 1-10 м. Форми мезорельєфу зазвичай накладаються на ті чи інші форми 

макрорельєфу. Позитивні форми мезорельєфу – дрібні пагорбки, горби, кургани, гриви 

(невисокі, витягнуті в одному напрямку підвищення), гребені, уступи, тераси. Негативні 

форми мезорельєфу – короткі й глибокі яри, глибокі ритвини, улоговини, видолинки 

(виярки), балки, поди, неглибокі котловини, карстові лійки. Мезорельєф визначає 

структуру ґрунтового покриву у межах конкретних територій, характер мезокомбінацій 

ґрунтів. 

Макрорельєф – основні, найбільші зміни форм земної поверхні, які визначають 

загальний топографічний вигляд території. Розрізняють такі найважливіші форми 

макрорельєфу: рівнинні, позитивні й негативні. Рівнинні форми – це ділянки поверхні з 

невеликими перепадами висот. Розрізняють плоскі й похилі рівнини. Коли рівнинні 

поверхні є елементами більших форм рельєфу, тоді можна розрізняти: плато, тераси, 

депресійні рівнини. Позитивні форми – горби, ували, великі пасма, вали, великі бархани, 

великі дюни, височини, гори. Негативні форми – котловини, впадини, долини. 
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Макрорельєф визначає зональність (широтну і вертикальну) ґрунтового покриву, його 

структуру, характер макрокомбінацій ґрунтів.  

Елементи нано-, мікро- і мезорельєфу зумовлюють поселення та розвиток різної 

рослинності, різницю в утворенні та розкладі органічної речовини, перетворення 

мінералів ґрунту, визначають утворення різних ґрунтів у відмінних умовах рельєфу.  

Для визначення ступеня вертикального та горизонтального розчленування рельєфу 

використовують характерні лінії топографічної карти в місцях перетину різних схилів – 

вододільні та шлейфові лінії, тальвеги і бровки. 

Вододільна лінія проходить по найвищих точках двох протилежних схилів. 

Горизонталі в місцях перетину з вододільною лінією дуже вигнуті. 

Шлейфова лінія ділить основні схили на рівнинні ділянки й служить межею змитих 

і незмитих (намитих) ґрунтів. 

Тальвеги – найнижчі ділянки дна яру, балки, улоговини, русла річки. На 

топографічних картах горизонталі в місцях перетину з лінією тальвегу дуже вигнуті.  

Бровка – це лінія різкого перегину схилів, вона відокремлює схили, що надто 

різняться за крутизною. Розміщені бровки по краю балок, ярів, терас. Інколи мають вигляд 

урвищ і зображають їх спеціальними значками. 

Великий вплив на ґрунтотворення та диференціацію ґрунтового покриву має 

крутизна схилу. За крутизною схилу розрізняють такі види схилів: слабо похилі < 1О, 

похилі 1-3О, спадисті 3-5О, сильно спадисті 5-10О, круті 10-20О, дуже круті 20-45О, стрімкі 

> 45О.  

Експозиція схилу зумовлює мікрокліматичні особливості, що впливають на 

специфіку рослинності та ґрунтотворні процеси, особливо на межі природних зон. 

Експозицію визначають за компасом чи топографічною картою, розрізняють вісім румбів: 

чотири основні (південь, північ, схід і захід) і чотири допоміжні (північний схід і 

північний захід, південний схід і південний захід). 

У ландшафтознавстві прийнято виділяти схилові ландшафтні мікрозони, поєднання 

яких названо схиловою мікрозональністю. У ґрунтознавстві теж доцільно говорити про 

схилову мікрозональність ґрунтового покриву, його катенарну диференціацію. У разі 

ґрунтового знімання необхідно вказати, в якій частині схилу закладається ґрунтовий 

розріз і в межах якої ландшафтної мікрозони. 

Мікрозона А (верхня третина схилу) охоплює похилі (крутизною 2-3О) прибалкові, 

придолинні та привододільні схили і є тою частиною схилу, в межах якої починається 

вплив на зональні ландшафти (ґрунти) схилових процесів. 

Мікрозона В (середня третина схилу) розміщується біля бровки опуклого схилу, де 

енергійно відбувається змив ґрунту. 

Мікрозона С (нижня третина схилу) займає нижню частину схилу, у межах якої 

зменшуються ерозійні процеси, стають відчутнішими акумулятивні. 

Мікрозона D (шлейф схилу) знаходиться на переході схилу до вирівняної території. 

Серед схилових процесів переважають акумулятивні. З огляду на розвинутий мікрорельєф 

формуються комплекси та плямистості. 

Під час ґрунтового знімання та встановлення закономірностей ґрунтової 

мікрозональності ґрунтів важливе значення має форма схилу. Виділяють такі схили: прямі, 

ввігнуті, опуклі, опукло-ввігнуті, схили зі складним поперечним профілем. 

Рельєф є важливим чинником географічного поширення ґрунтів, відіграє роль у 

перерозподілі тепла і вологи, продуктів вивітрювання та ґрунтотворення на земній 

поверхні, визначає структуру ґрунтового покриву. Рельєф є основою для картографування 

ґрунтів. 
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2.6. Час у системі чинників ґрунтотворення 

Сучасні ґрунти є продукт тривалої і складної геологічної історії земної поверхні. 

Ґрунт не може виникнути миттєво, тривалий час залишатись незмінним, а потім раптово 

зникнути. Для формування ґрунту потрібен певний час. 

Процес ґрунтотворення, як і будь-який природний процес, має свій початок, етапи 

розвитку, певну швидкість і час завершення. Ґрунтотворення починається з моменту 

поселення живих організмів на вивітреній гірській породі. 

За підрахунками 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. Ознакою завершення формування ґрунту, досягнення ним 

зрілого стану є чітка диференціація профілю на генетичні горизонти. 

Сучасний ґрунтовий покрив землі різновіковий. Виділяють абсолютний вік ґрунтів 

(час від початку формування конкретного ґрунту до сьогодення) – від нуля до млн. років і 

відносний вік, який характеризує ступінь розвитку ґрунтового профілю, швидкість 

ґрунтотворення (наприклад, ґрунт більш гумусований, більш диференційований, більш 

стадійно зрілий тощо). 

Нульовий вік має поверхня суші, яка звільнена від води, яка її покривала 

(рекультивовані землі, осушені дельти, Прикаспій, Приуралля). Вік ґрунтів на території 

Східної Європи відповідає періоду закінчення останнього материкового зледеніння 

(близько 10 тис. років тому) і початку Каспійсько-Чорноморської регресії, тому вік 

чорноземів становить 8-10 тис. років, каштанових ґрунтів – 5-6 тис. років. Найстаршими 

на планеті є ерозійні рівнини Африки, денудаційні рівнини Австралії, плато Південно-

Східної Азії, Південної Америки, оскільки вони ніколи не піддавались зледенінню. 

 

2.7. Значення діяльності людини в ґрунтотворенні 

Виробнича діяльність людини – специфічний, дуже потужний чинник дії на ґрунт. 

У процесі виробничої діяльності людина за допомогою потужних засобів впливає на 

навколишнє середовище, в тому числі на ґрунт, що призводить до значних змін в 

природних екосистемах, до змін у процесі ґрунтотворення. 

Освоюючи цілинні землі, людина створює сприятливі умови для росту і розвитку 

культурних рослин. Однак при цьому порушується динамічна рівновага всіх компонентів 

природної екосистеми: змінюється характер рослинності, склад мікроорганізмів і 

зоофауни, характер обміну речовин і енергії у системі ґрунт – рослина тощо. Змінюється 

вплив інших факторів ґрунтотворення: клімату, рельєфу, ґрунтотворної породи. 

Обробіток ґрунту, регулювання водного режиму (осушення, зрошення, 

снігозатримання), внесення добрив, хімічні та інші види меліорацій докорінно змінюють 

хімічний склад ґрунту, його фізичні, теплові і водні властивості. 

Таким чином, з початком обробітку цілинного ґрунту починає змінюватися характер 

ґрунтотворення. Ґрунт переходить з природної до культурної фази свого розвитку, до 

культурного процесу ґрунтотворення. 

Основними факторами впливу на ґрунт на всіх етапах культурного ґрунтотворення є 

культурні рослини, механічний обробіток ґрунту, удобрення і різноманітні меліоративні 

заходи.  

Перетворення ґрунтів у культурні, властивості, режими яких відповідають потребам 

культурних рослин, називають процесом окультурювання ґрунту. В окультурених ґрунтах 

створюються сприятливі умови для росту і розвитку рослин. 

Слід наголосити, що вплив людського суспільства на ґрунт є однією зі сторін 

загального впливу людини на навколишнє середовище. В історичному аспекті вплив 

суспільства на ґрунт зростає, який полягає як в свідомому покращенні його властивостей, 

так і прямого руйнування. Основним результатом впливу людини на ґрунт є поступова 

трансформація ґрунтотворного процесу, все більше регулювання колообігу хімічних 

елементів, трансформація енергії у ґрунті. 
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В.В. Докучаєв не розглядав діяльність людини як чинник ґрунтотворення. Однак в 

реаліях сьогодення вплив людини на ґрунт настільки масштабний, що людську діяльність 

розглядають як самостійний чинник ґрунтотворення, поряд з іншими чинниками. 

Виробнича діяльність людини має безпосередній і побічний вплив на ґрунт. 

Безпосередній вплив полягає насамперед у землеробському використанні ґрунтів: 

обробіток ґрунту, внесення добрив, хімічні меліорації, водні меліорації тощо. Побічний 

вплив на ґрунт відбувається через зміну середовища ґрунтотворення, зміни у гідросфері, 

літосфері, природного рослинного покриву, що веде до зміни одного чи кількох чинників 

ґрунтотворення. 

Безпосередній і побічний вплив людини на ґрунт має позитивні і негативні наслідки. 

Позитивний вплив полягає у покращенні властивостей ґрунту і збільшенні врожайності 

сільськогосподарських культур. Негативний вплив людини на ґрунт проявляється у 

вигляді деградаційних процесів, основними з яких є ерозія і дегуміфікація. Основна 

причина розвитку деградаційних процесів ґрунтів – недодержання відповідних заходів з 

охорони ґрунтів. 

 

2.8. Локальні чинники ґрунтотворення 

Гірські породи, клімат, живі організми і рельєф належать до глобальних факторів, 

вони впливають на процеси ґрунтотворення на всій території суші. Крім глобальних, є ще 

ряд локальних (місцевих) чинники ґрунтотворення, які мають невеликий ареал впливу. 

До них належать ґрунтові води, вулканічний попіл та ін. 

Ґрунтові води. 

Ґрунтові й підземні води мають значний вплив на ґрунтотворні процеси. Наявність 

ґрунтових вод на глибині гумусового горизонту і в ґрунтотворній породі є одним із 

критеріїв оцінки водного режиму ґрунту, його агровиробничих властивостей. 

Залежно від глибини залягання та гранулометричного складу ґрунтів ступінь впливу 

ґрунтових вод на ґрунтотворні процеси буде різним. Розрізняють такі типи ґрунтових вод 

(Ф. Р. Зайдельман, 1987). 

Верховодка (автохтонні води) – це води, які пристосовані до горизонтів ґрунтового 

профілю (поверхневих або глибших – I, PI, P і PGl). Верховодка залягає на місцевих 

водотривких горизонтах (ілювіальних, глейових, мерзлих шарах, глиняних прошарках 

тощо), не має помітного водозбору і формується локально після опадів чи танення снігу. 

Ґрунтові (алохтонні) води – це води, що формуються у водоносних горизонтах у 

межах великого водозбору і мають відносно сталий дебіт. В умовах гумідних ландшафтів 

вони характеризуються незначними коливаннями рівнів у теплий період року. Ґрунтові 

води утворюють перший від поверхні землі постійний водоносний горизонт, залягають на 

водотривкому шарі, зазвичай не перекриті водотривким шаром і не напірні.  

Напірні води артезіанських басейнів зазвичай приурочені до синклінально 

залягаючих пластів, їхні водоносні горизонти завжди перекриті водотривкими породами. 

В областях живлення, напору та розвантаження напірні води можуть бути пов’язані з 

ґрунтовими. 

За типом водного режиму, який залежить від глибини залягання ґрунтових вод, 

ґрунти ділять на автоморфні (глибина залягання вод більше 6 м), напівгідроморфні (3-6 м) 

і гідроморфні (менше 3 м). 

Ґрунтові води, які залягають на глибині більше 10-12 м, не впливають на 

ґрунтотворення. При заляганні на глибині 6-10 м, вони впливають на ґрунтотворення 

через рослини, які засвоюють вологу на цій глибині. Якщо ґрунтові води залягають на 

глибині 6-3 м, то в нижній частині ґрунтового профілю з’являється капілярна волога, яка 

містить водорозчинні солі. Постійний притік вологи забезпечує живлення рослин, 

збільшується акумуляція органічної речовини. Під впливом цієї вологи змінюється 

хімічний склад нижніх горизонтів ґрунту. При незначній глибині ґрунтових вод (1-3 м) 
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капілярна волога бере активну участь в ґрунтотворенні і житті рослин. У верхніх 

горизонтах ґрунту акумулюються хімічні сполуки, такі ґрунти часто є засоленими. 

При високому заляганні ґрунтових вод (1-0,5 м і вище) у заплавах і дельтах річок, 

низинних болотах розвивається глейовий або торфово-глейовий процес ґрунтотворення. 

Ґрунтові води в цих умовах є постійними. 

Джерела надходження води у ґрунтові води різні: інфільтрація атмосферних опадів, 

зрошувальних вод, через русло річки, іригаційні споруди, паводкові води та ін. 

Своєрідне “підводне” ґрунтотворення відбувається на мілководдях заток, озер, 

водосховищ тощо. Біогенним фактором тут є рослини гідатофіти і гідрофіти (водорості, 

очерет, латаття та ін.). На дні водоймищ накопичується спочатку тонкий глинистий 

алювій, у який занурені корені рослин. Також там живе величезна кількість 

мікроорганізмів, нижчих і вищих тварин. З часом утворюється драговина, відкладається 

сапропель, торф. 

Вулканічний попіл. 

У районах діючих і недавно згаслих вулканів сформувались вулканічні ґрунти, які 

характеризуються високою родючістю. Діючі вулкани викидають велику кількість 

подрібнених уламків породи, попіл, різноманітні гази, пари води, сульфуру тощо. Ці 

речовини випадають на поверхню ґрунту, повністю чи частково покриваючи його. 

Вплив вулканізму на ґрунтотворення значний. На поширені у цій місцевості ґрунти 

періодично випадають свіжі вулканічні викиди, таким чином ґрунт “росте” вгору. 

Гумусовий горизонт перекривається, процес ґрунтотворення починається спочатку. 

Мінералогічні складові вулканічних викидів різноманітні. На свіжому покриві 

вулканічних опадів починається нове ґрунтотворення. В умовах вологого клімату на 

пухких вулканічних туфах швидко розвивається трав’яниста і лісова рослинність. Ґрунт, 

який починає формуватись, зазвичай схожий до попереднього (за умови, що інші чинники 

ґрунтотворення залишаться незмінними). Наступне виверження вулкану “перериває” 

ґрунтотворення, ґрунт покривається зверху новими, свіжими вулканічними викидами. Так 

може повторюватись величезну кількість разів, тому біля діючих вулканів багато 

похованих ґрунтів. 

У випадку, коли вулканічні викиди, зокрема попіл, випадає на поверхню ґрунту у 

незначній кількості, тобто не покриває його поверхню повністю, то ці викиди 

акумулюються у верхньому, гумусовому горизонті. У результаті надходжень (регулярних 

чи час від часу) порцій вулканічного попелу утворюються ґрунти з потужним гумусовим 

горизонтом, збагаченим на хімічні елементи. Такі ґрунти мають високу родючість, 

вулканічний попіл стає своєрідним природним “добривом”. 

  

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ 

1. Що таке чинники ґрунтотворення? Назвіть їх. 

2. Коротко охарактеризуйте внесок В.В. Докучаєва і Г. Йєнні у розвиток вчення про 

чинники ґрунтотворення. 

3. Чому клімат є одним із основних чинників ґрунтотворення? 

4. Які кліматичні показники мають найбільший вплив на процеси ґрунтотворення? 

5. У чому полягає прямий і опосередкований вплив клімату на ґрунтотворення? 

6. Які режими ґрунтів формуються під впливом основних кліматичних показників? 

7. Чому без живих організмів не відбувається процес ґрунтотворення? 

8. Як тип рослинності впливає на ґрунтотворний процес? 

9. Які особливості ґрунтотворення під різними рослинними формаціями? 

10. Назвіть основні показники біологічної продуктивності основних типів 

рослинності. 

11. Які групи тварин живуть у ґрунтах? Яка їхня роль у ґрунтотворенні? 

12. Охарактеризуйте роль мікроорганізмів у ґрунтотворенні. 
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13. Чому наявність мікроорганізмів у ґрунтах є обов’язковою умовою його 

родючості? 

14. Яка роль гірських порід у ґрунтотворенні? 

15. Чому гірські породи є чинником-донором речовини і енергії? 

16. Чому рельєф відносять до непрямих чинників ґрунтотворення? 

17. Як впливає макро-, мезо-, мікро- і нанорельєф на процеси ґрунтотворення і 

поширення ґрунтів у просторі? 

18. Чому час виділяють як чинник ґрунтотворення? 

19. Що таке абсолютний і відносний вік ґрунту? 

20. Обґрунтуйте доцільність вивчення людської діяльності у контексті чинників 

ґрунтотворення. 

21. Чи можна стверджувати, що антропогенна діяльність сьогодні є одним із 

найбільш вагомих чинників ґрунтотворення? Відповідь обґрунтуйте. 

22. Дайте визначення поняттю окультурення ґрунтів. Це позитивне чи негативне 

явище? Відповідь обґрунтуйте. 

23. Що відносять до локальних чинників ґрунтотворення? Коротко охарактеризуйте 

один із них. 

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

1. Історія розвитку вчення про чинники ґрунтотворення. Поняття про провідні 

чинники ґрунтотворення. 

2. Фотосинтез, фотосинтетична активна радіація і їх вплив на біопродуктивність 

ґрунтів. 

3. Роль первинних продуцентів у процесах ґрунтотворення. 

4. Водорості та лишайники – “піонери ґрунтотворення”. 

5. Особливості ґрунтотворення під різними рослинними формаціями. 

6. Роль мікроорганізмів у формуванні ґрунтів. 

7. Позивний вплив людини на ґрунт. Окультурення ґрунтів. 

8. Негативний вплив людини на ґрунт. Антропогенне ґрунтотворення. 

 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 

1. Ґрунтознавство: підручник / [Тихоненко Д.Г., Горін М.О., Лактіонов М.І. та ін.]; 

за ред. Д.Г. Тихоненка. – К.: Вища освіта, 2005. – 703 с. 

2. Іванюк Г.С. Біопродуктивність ґрунтів: Навчальний посібник. – Львів: ВЦ ЛНУ ім. 

Івана Франка, 2009. – 350 с. 

3. Методичні рекомендації для виконання практичних робіт з дисципліни 

“Ґрунтознавство” для студентів ННЦ “Інститут біології” / укл. О.М. Підкова. – К.: ВГЛ 

Обрії, 2015. – 70 с. 

4. Назаренко І.І., Польчина С.М., Дмитрук Ю.М. Грунтознавство з основами 

геології: Підручник. – Чернівці: Книги-ХХІ, 2006. – 503 с. 

5. Назаренко І.І., Польчина С.М., Нікорич В.А. Ґрунтознавство: Підручник. – 

Чернівці: Книги-ХХІ, 2008. – 400 с. 

6. Позняк С.П. Ґрунтознавство і географія ґрунтів: підручник. У двох частинах. Ч. 1. 

– Львів: ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 270 с. 

7. Позняк С.П., Красєха Є.Н. Чинники ґрунтотворення: Навчальний посібник. – 

Львів: ВЦ ЛНУ імені Івана Франка. – 400 с. 

8. Практикум з ґрунтознавства: Навчальний посібник / За ред. Д.Г. Тихоненка. – Х.: 

Майдан, 2009. – 448 с. 

9. Чорний І.Б. Географія ґрунтів з основами ґрунтознавства: Навч. посібник. – К.: 

Вища школа, 1995. – 240 с. 

 

 



 32 

3. МІНЕРАЛЬНА ЧАСТИНА ҐРУНТУ 

3.1. Вивітрювання гірських порід. 

3.2. Ґрунтотворні породи.  

3.3. Первинні і вторинні мінерали. 

3.4. Гранулометричний склад ґрунтотворних порід і ґрунтів. 

3.5. Класифікація ґрунтів за гранулометричним складом. 

3.6. Мінералогічний склад ґрунтів. 

3.7. Хімічний склад ґрунтів. 

3.8. Загальні фізичні властивості ґрунтів. 

3.9. Фізико-механічні властивості ґрунтів 

 

Основу ґрунту, його фізичну сутність складає гірська порода. Ґрунт формується на 

продуктах вивітрювання гірських порід. Для розуміння ґрунтотворення необхідні чіткі 

уявлення про склад ґрунтотворних порід і мінералів, які їх складають, а також про 

процеси перетворення гірських порід і мінералів на поверхні літосфери. 

Мінеральна частина за об’ємом займає до 60 % ґрунту, а за масою – до 90-97 % і 

більше. Тільки в торф’яних ґрунтах її кількість знижується до 10 % і нижче (1-2 % в 

сфагнових торфах). Мінералогічний склад ґрунту зв’язаний з мінералогічним складом 

гірських порід, на яких відбувається ґрунтотворення. Він успадковується від породи і 

лише частково трансформується у процесі ґрунтотворення. 

 

3.1. Вивітрювання гірських порід 

Термін вивітрювання не є зовсім вдалим, оскільки його можна зрозуміти як 

руйнування порід вітром. Хоча інколи роль вітру буває дуже відчутною. Найповніше 

сучасне уявлення про сукупність процесів руйнування гірських порід, транспортування і 

відкладення продуктів руйнування, утворення свіжих осадових порід у тісному 

взаємозв’язку з грунтотворенням передає термін гіперґенеза (від грец. huper – наверху і 

genesis – походження), запропонований О.Є. Ферсманом (1934 р.). 

У сферу сучасного вивітрювання потрапляють лише верхні шари земної кори, які 

перебувають під безпосереднім впливом агентів атмосфери, гідросфери і біосфери. До 

процесів вивітрювання зараховують також зміни гірських порід під впливом морських або 

ґрунтових вод, які називають гарміролізом. Руйнування гірських порід водоносних 

горизонтів дуже підсилюють мінералізовані розчини, що, в свою чергу, спричиняє появу в 

ґрунтових водах нових рухомих сполук. 

Вивітрювання (гіперґенез) – це процес зміни фізичного стану та хімічного складу 

первинних гірських порід і мінералів. При цьому утворюються інші породи і 

синтезуються нові мінерали. Вивітрювання – це сукупність складних і різноманітних 

процесів, кількісних і якісних змін гірських порід. 

Зовнішні горизонти гірських порід, де протікають процеси вивітрювання, утворену 

пухку товщу відкладів називають корою вивітрювання. 

Виділяють дві зони: зону поверхневого або сучасного і зону глибинного або вікового 

вивітрювання. Потужність кори вивітрювання буває від кількох сантиметрів до 2-10 м і 

зростає в напрямку до екватора. 

Вивітрювання – єдиний процес, але для зручності його розуміння виділяють три 

взаємопов’язаних форми: фізичне, хімічне і біологічне вивітрювання. 

Фізичне вивітрювання – це механічне подрібнення гірських порід і мінералів без 

зміни їхнього хімічного складу. Відбувається під впливом коливань температури, зміни 

тиску, руйнівної дії рухомих льодовиків, води, вітру, льоду, а також кореневої системи 

рослин (бічний тиск на породи). У результаті цього вивітрювання вихідна гірська порода 

набуває нових властивостей, зокрема збільшується загальна питома поверхня уламків 

породи, їх диспергованість, подрібнена порода краще пропускає через себе воду, повітря, 
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інтенсифікуються хімічні процеси, але хімічний склад породи при цьому залишається 

незмінним. 

Хімічне вивітрювання – це процес хімічного руйнування гірських порід і мінералів, 

у результаті якого утворюються нові (вторинні) мінерали. Основними факторами цього 

процесу є розчинення у воді мінеральних сполук, їх гідроліз, випадання речовин в осад, 

окислення і відновлення сполук, коагуляція – пептизація, карбонатизація – 

декарбонатизація та ін.  

Універсальним розчинником на Землі є вода, саме їй належить ключова роль у 

процесах хімічного вивітрювання. З підвищенням температури і насичення води оксидом 

карбону (IV) пришвидшується руйнування мінералів водою, саме тому у різних широтах 

земної кулі кори вивітрювання є різними. Наприклад, руйнування гірських порід у 

тропічному і субтропічному поясах відбувається значно швидше, ніж у помірному, а тим 

більше – полярному поясах. 

У результаті хімічного вивітрювання змінюється хімічний склад мінералів, 

руйнується їхня кристалічна решітка, утворюються нові (вторинні) мінерали. 

Збагачуючись вторинними мінералами, порода часто набуває властивостей, притаманних 

цим мінералам – пластичності, вологоємності, збільшується її дисперсність, вбирна 

здатність та ін. 

Біологічне вивітрювання – це механічне руйнування і зміна хімічного складу 

гірських порід під впливом живих організмів та продуктів їх життєдіяльності. 

Відбувається у результаті засвоєння живими організмами елементів мінерального 

живлення, впливу хімічних речовин, що утворилися при житті й після смерті організмів, 

зокрема кислот, гумусу, солей та ін., реакції окислення, відновлення за участі 

мікроорганізмів, наприклад, сульфуру. Оскільки у природі живі організми є практично 

всюди, а біологічне вивітрювання здійснюють представники численних груп живих 

організмів, то чистих абіотичних процесів фізичного і хімічного вивітрювання практично 

нема. 

Засвоєння кореневими волосками рослин мінеральних елементів живлення зі складу 

кристалічної решітки мінералів – один з найбільш поширених процесів біологічного 

вивітрювання. Окрім того, корені рослин і мікроорганізми виділяють у навколишнє 

середовище оксид карбону (IV), кислоти (щавлеву, оцтову та ін.), які руйнують мінерали і 

гірські породи. Також і гірські породи, і ґрунти населяють певні групи мікроорганізмів, 

які утворюють мінеральні кислоти, наприклад, сіркобактерії – сірчану кислоту, 

нітрифікатори – азотну та ін. Як органічні, так і мінеральні кислоти розчиняють мінерали, 

руйнують їх, сприяють вивітрюванню гірських порід.  

Тварини також беруть участь у процесах біологічного вивітрювання. Вони механічно 

подрібнюють гірські породи, а своїми виділеннями (прижиттєвими і посмертними) 

сприйнять їх хімічному руйнуванню. 

У результаті вивітрювання гірських порід відбувається не лише їх руйнування, зміна 

фізичного стану чи хімічного складу, а й перенесення, відкладення продуктів руйнування. 

У результаті відбувається вирівнювання земної поверхні, формуються кори вивітрювання, 

відповідно, формуються ґрунтотворні породи. 

Характер руйнування гірських порід і склад продуктів руйнування значною мірою 

залежать від умов навколишнього середовища, з одного боку, і мінералогічного складу 

гірської породи – з другого. Так, при вивітрювання кислих порід формуються піски і 

супіски, середніх – суглинки, основних – важкі суглинки і глини. Вивітрені пухкі відклади 

володіють певними фізичними і фізико-хімічними властивостями, які створюють 

відповідні умови для протікання ґрунтотворних процесів. 

Отже, основними ґрунтотворними породами є продукти вивітрювання гірських 

порід. Саме тому вивітрювання є важливим для розуміння сутності ґрунтотворного 

процесу, що детально розглянуто у розділі 9. 
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3.2. Ґрунтотворні породи 

Ґрунти утворюються і розвиваються в тій частині біосфери, де межують дві різні 

геосфери – атмосфера і літосфера. Утворення ґрунтів на межі двох геосфер за активної 

участі живих і мертвих організмів зумовлює їхній складний гетерогенний характер 

(рис.1). 
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Рис. 1. Співвідношення ґрунту, континентальних

четвертинних відкладів і давніх кір вивітрювання

ҐрунтҐрунт

 
Основну ґрунту, його фізичну сутність формує гірська порода. Породи, з яких 

розвиваються ґрунти, називаються ґрунтотворними або материнськими, а також 

підґрунтям. Однак останніми роками ці поняття почали розмежовувати. 

Ґрунтотворними, або материнськими, породами називають поверхневі горизонти 

гірських порід, на яких утворюються ґрунти. 

Мінеральна частина зазвичай складає до 90-97 % маси ґрунту. Мінералогічний склад 

ґрунтотворних порід і ґрунтів представлений первинними та вторинними мінералами. 

Первинні мінерали представлені скелетними і грубо піщаними частинками, що є 

продуктами механічного руйнування магматичних і метаморфічних порід. Вторинні 

мінерали – глинистими й колоїдними частинками, що є продуктами вивітрювання 

первинних під дією кліматичних і біологічних факторів. Загальна кількість мінералів, що 

містяться в ґрунті, обчислюється сотнями, але найчастіше зустрічаються 50-60 видів. 

Первинні мінерали представлені переважно частинками більшими 0,001 мм, вторинні – 

меншими 0,001 мм. Перші за масою звичайно переважають. 

За походженням розрізняють магматичні (вивержені), осадові та метаморфічні 

породи. За фізичним станом можна виокремити щільні масивні породи, уламкові, або 

кам’янисті, піски, супіски, суглинки, глини, сланці. Детально характеристику типів 

гірських порід  розглянуто у розділі 2.4. 

Магматичні та інші гірські породи, що утворилися у термодинамічних умовах, різко 

відрізняються від тих, що переважають на земній поверхні, тому в разі їхнього виходу на 

поверхню починають швидко руйнуватися. 

Головними ґрунтотворними породами є осадові. У них містяться первині мінерали, 

успадковані від порід, що слугували джерелом матеріалу при їх утворенні, і вторинні 

мінерали, які утворилися в ході вивітрювання порід та в процесі ґрунтотворення. 

Розподіл осадових порід на земній поверхні відбувається під впливом морів, текучих 

вод, льодовиків, вітру і несе на собі відображення геологічної історії Землі (утворення гір і 

їх денудація, утворення морів і підняття морського дна). 
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Осадові породи на денній поверхні піддаються подальшим процесам вивітрювання, 

швидкість і напрямок яких у значній мірі залежить від умов рельєфу, клімату і 

життєдіяльності організмів. 

Склад і властивості осадових порід досить різноманітні. Ґрунтотворні процеси, які 

виникають у породі одночасно із моментом поселення на ній організмів, вносять суттєві 

зміни у характер ґрунтотворної породи. 

Гірські породи за віком діляться на дві великі групи: 1) давні або дочетвертинні і 2) 

сучасні або четвертинні. Останні є ґрунтотворними породами для більшості ґрунтів на 

планеті (див. рис. 1). 

За ґенезою ґрунтотворні породи поділяють на елювіальні, делювіальні, пролювіальні, 

алювіальні, озерні, льодовикові, леси й лесоподібні суглинки, еолові, морські. 

Елювіальні породи (елювій) – це продукти вивітрювання вихідних гірських порід, 

які залягають на місці їх утворення. Найбільш поширений елювій на площинних 

вододільних поверхнях і верхніх частинах привододільних схилів, на схилах не 

зустрічається. Характерною ознакою елювію є тісний зв’язок з вихідною породою, 

поступовий перехід до неї у вертикальній товщі. 

Делювіальні відклади (делювій) – це наноси, які утворилися у нижніх частинах 

схилів у результаті змиву дощовими і сніговими водами продуктів руйнування гірських 

порід із верхніх частин цих схилів і частково вододілів. Делювій характеризується 

шаруватістю матеріалу (більші частинки делювіального матеріалу осідають вище по 

схилу, менші – нижче, найдрібніші – біля підніжжя схилу), однак зустрічається і 

нешаруватий делювій. Гранулометричний склад делювіальних відкладів різноманітний – 

від пісків до глин, залежить від гранулометричного складу вихідних гірських порід.  

У місцях, де важко провести межу між елювіальними і делювіальними відкладами, їх 

об’єднують під загальною назвою елювіально-делювіальні відклади. Наприклад, у 

проміжку між вододільними поверхнями і шлейфами схилів утворюються комбіновані 

елювіально-делювіальні відклади верхніх, середніх і нижніх частин схилів. 

Пролювіальні відклади (пролювій) – це відклади, які утворюються у гірських 

областях тимчасовими водними потоками (селями). Вони невідсортовані, складаються із 

матеріалу різного розміру – від дрібнозему до грубоуламкових частин, відкладаються біля 

підніжжя гір, у міжгірських долинах, утворюючи конуси виносу. Делювіальні і 

пролювіальні відклади широко поширені у гірських і передгірських областях. Також 

формуються віялоподібні пролювіальні відклади у ділянках виходу глибоких ярів до днищ 

долин і балок.  

Колювіальні відклади (колювій) – це відклади, які представляють собою гравітаційні 

маси обваленого, осипаного чи зсувного характеру. Колювій належить до схилових 

відкладів, зустрічається переважно у ділянках крутих схилів складної геологічної будови і 

неоднорідної літології. 

Алювіальні відклади (алювій) – це відклади, які утворені осадами проточних вод або 

заплавні наноси, відкладені при розливах рік. Також до них належать дельтові відклади і 

відклади на дні проточних озер. Характеризуються доброю відсортованістю матеріалу за 

розмірами частинок, шаруватістю, можуть містити прожилки чи прошарки оглеєних і 

оруднених горизонтів. Часто серед алювію можна зустріти лінзи торфу, включення 

залишків рослин і тварин, прісноводних і наземних молюсків, інколи – кістки хордових. 

Виділяють русловий, заплавний і старичний алювій. 

Льодовикові відклади – це відклади, які утворені у результаті діяльності льодовика. 

Представлені моренами, водно-льодовиковими і льодовиково-озерними відкладами. 

Морена – це відклади пухкого уламкового матеріалу, який утворився льодовиком, 

що рухався. Складається із суміші частинок різного розміру – від найменших глинистих, 

піщаних до гравію, щебеню і валунів різного розміру. Виділяють основну, бокову і 

кінцеву морену. 
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Водно-льодовикові (флювіогляціальні) відклади – це відклади, які утворені талими 

льодовиковими водами. Витікаючи з-під льодовика, водні потоки перемішували моренний 

матеріал, переносили його і відкладали за межами (краєм) льодовика. Характеризуються 

сортованістю матеріалу, шаруватістю, безкарбонатністю, не містять валунів і великих 

уламків порід, переважно піщаного і супіщаного гранулометричного складу. 

Покривні суглинки поширені у зоні льодовикових відкладів, представляють собою 

відклади прильодовикових розливів талих вод. Найчастіше залягають на морені. 

Характеризуються жовто-бурим кольором, доброю сортованістю матеріалу, великим 

вмістом пилуватої фракції, не містять валунів, переважно безкарбонатні.  

Серед елювіальних відкладів домінують породи лесової формації, які за комплексом 

фізико-механічних властивостей поділяються на леси, лесоподібні породи і лесовидні 

суглинки. Леси і лесоподібні суглинки мають різну ґенезу. Загальними рисами їх є палеве 

або бурувато-палеве забарвлення, карбонатність, шпаруватість, пилувато-суглинковий 

гранулометричний склад із переважанням фракції грубого пилу (0,05-0,01 мм), пухке 

складення, мікроагрегованість, добра водопроникність. 

Леси мають найтиповіші ознаки порід цієї формації. Представляють собою пухкі, 

грубопилувато-суглинкові або грубопилувато-легкосуглинкові породи палевого, світло-

палевого, жовто-палевого чи каштаново-бурого забарвлення. Їхня потужність коливається 

від 1-2 м до 25-30 м, більша на плоских вододільних поверхнях і менша на 

привододільних схилах. У природних умовах леси у відслоненнях утворюють вертикальні 

обривисті стінки, володіють високою шпаруватістю (45-50 %) і карбонатністю (10-15 %). 

Характерною особливістю лесів є їхня велика здатність до утворення просадок. У нижніх 

колонках лесових розрізів степу часто зустрічаються гіпс і легкорозчинні солі, які 

зумовлюють засолення та осолонцювання ґрунтів.  

Лесоподібні породи (зазвичай суглинки) представляють собою першу стадію 

гідрогенної та педогенної трансформації лесів, наслідком якої є зміна деяких їхніх фізико-

механічних властивостей. За своїми морфологічними і хімічними властивостями 

лесоподібні суглинки дуже подібні до лесів, відрізняючись від останніх нижчими 

показниками шпаруватості (40-45 %) і карбонатності (7-12 %), а також дуже низькою 

здатністю до просадок. Характерною рисою лесоподібних порід, яка невластива лесам, є 

наявність тонкої, інколи дуже слабо вираженої шаруватості. 

Лесовидні суглинки представляють собою кінцевий ряд гідрогенної трансформації 

лесів. Вони за морфологією подібні до лесоподібних порід, проте мають відносно нижчу 

шпаруватість (35-40 %), не просідають, виразно шаруваті, часто включають фракцію 

дрібного піску. 

За хімічними і фізико-хімічними властивостями леси і лесоподібні породи найбільш 

сприятливі для розвитку рослин. На них формуються родючі чорноземи, а також 

каштанові, сірі лісові ґрунти, сіроземи. 

Еолові відклади – це відклади, які утворились у результаті акумулятивної дії вітру. 

Найбільш поширені у пустелях. До них належать сортовані піщані наноси, які утворюють 

горби, дюни, бархани. 

Озерні відклади – це відклади, які заповнюють пониження давнього рельєфу, 

характеризуються оглиненням, шаруватістю, важким гранулометричним складом, 

високим вмістом мулистої фракції. У них часто наявні прошарки сапропелю, торфу, 

оглеєння, засолення. 

Морські відклади – це відклади, які утворюються у результаті переміщення 

берегової лінії морів, явищ трансгресії і регресії, що часто спостерігались у четвертинний 

період. Характеризуються шаруватістю, сортованістю, акумуляцією солей. На них 

утворюються засолені ґрунти. 

У ході ґрунтотворення відбуваються суттєві зміни ґрунтотворних порід, які 

полягають у вивітрюванні одних мінералів і утворенні інших. Хімічний і мінералогічний 

склад порід визначає і склад ґрунтів, які утворюються з цих порід. Наприклад, ґрунти на 
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основних породах багаті на кальцій і магній, проте бідні на калій, ґрунти на кислих 

породах, навпаки, бідні на кальцій, проте збагачені калієм. 

Між складом ґрунту і ґрунтотворною породою є чіткий зв’язок. У той же час 

порівняння хімічного складу верхнього горизонту ґрунтів і ґрунтотворних порід показує і 

ті зміни, які відбулись у ґрунтах під впливом ґрунтотворних процесів. Поряд із 

накопиченням органічної речовини, що є характерною ознакою ґрунту, відбулись зміни у 

складі мінеральної частини ґрунту у порівнянні з породою. Характер і величина цих змін 

визначається характером і величиною ґрунтотворних процесів, пов’язаних з кліматом, 

рельєфом, віком ґрунтів. 

 

3.3. Первинні і вторинні мінерали 

Первинні мінерали є залишковим матеріалом після руйнування й вивітрювання 

магматичних порід. Представлені відносно грубими піщаними й гравійними частинками. 

Мають нерухому кристалічну решітку, практично не володіють вологоємністю, фізико-

хімічною вбирною здатністю, не набухають. При ґрунтотворенні відрізняються 

нестійкістю, поступово руйнуються, за винятком окремих найбільш стійких. Склад 

первинних мінералів ґрунту мало залежить від особливостей ґрунтотворного процесу, а в 

основному – від особливостей ґрунтотворної породи. 

Багатство ґрунту первинними мінералами говорить про його відносну молодість. З 

часом вміст і число видів первинних мінералів поступово зменшуються, залишаються 

найбільш стійкі до вивітрювання. Найбільш поширеними первинними мінералам в 

породах та ґрунтах є кварц (40-60 % і більше), польові шпати (до 20 %), зокрема, 

ортоклаз, а також амфіболи, піроксени й слюди (табл. 3). Кварц і польові шпати 

грубозернисті, тому що вивітрювання їх іде повільно, вони формують піщану і пилувату 

фракцію елементарних ґрунтових часток. Амфіболи, піроксени, слюди легко 

вивітрюються, в ґрунті їх досить мало у вигляді дрібних кристалів у дрібніших фракціях. 

Таблиця 3 

Поширеність мінералів у гірських породах 

Гірські 

породи 

Основні 

породотворні 

мінерали 

Другорядні мінерали Випадкові мінерали 

Магматичні  Польові шпати, кварц, 

піроксени, слюди, 

олівін, амфіболи 

Турмалін, апатит, 

титаніт, циркон, 

магнетит, ільменіт, 

гематит, хроміт, 

шпінель 

Кордієрит, гранати, 

епідот, плавиковий 

шпат, топаз 

Осадові Кварц, польові шпати, 

слюди, кальцит, 

доломіт, гідрослюди, 

монтморилоніт, 

каолініт, опал, 

халцедон, гіпс, 

ангідрит, галіт, 

сильвін 

Амфіболи, піроксени, 

сидерит, магнезит, 

пірит, глауконіт, 

фосфорити, оксиди і 

гідроксиди феруму і 

алюмінію 

Циркон, рутил, гранат, 

барит, цеоліти, 

халькопірит, сфалерит, 

флюорит 

Метаморфічні Кварц, польові шпати, 

піроксени, амфіболи, 

олівін, гранати, 

андалузит, силіманіт, 

хлорити, епідот, 

кальцит 

Турмалін, сфен, 

серицит, лейцит, 

ставроліт 

Магнетит, ільменіт, 

гематит, пірит 
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Стійкість до вивітрювання визначається природою мінералів, їхньою кристалічною 

структурою. Первинні мінерали володіють структурами іонного типу, іони в кристалах 

мінералів розташовані у вигляді геометрично правильної просторової решітки, що 

називається кристалічною, специфічної для кожного мінералу. Взаємне розміщення 

катіонів та аніонів у кристалічній решітці зумовлюється їхніми об’ємами або радіусами. 

Кількість іонів протилежного знаку, що оточують даний іон, називається координаційним 

числом. Чим більший радіус іона, тим більше навколо нього може розміститися 

протилежно заряджених іонів, без взаємного дотику. Координаційне число визначає 

форму оточення, або координацію навколо іона, а значить, і основний елемент структури, 

характер елементарної чашечки мінералу. Координація трикутника має координаційне 

число 3, тетраедра – 4, октаедра – 6, куба – 8. 

Головним елементом структури одних із найбільш розповсюджених у ґрунті 

кисневих сполук кремнію є кремній-кисневий тетраедр, біля вершини якого 

розміщуються чотири іони оксигену, а в центрі – іон кремнію. Сполучаючись між собою, 

тетраедри утворюють такі типи структур: 1) каркасну (польові шпати, кварц); 2) 

ланцюгову (піроксени); 3) листоподібну (слюди, глинисті мінерали); 4) стрічкову 

(амфіболи); 5) острівну (олівіни) (рис 2). 

а – ізольований кремнекисневий тетраедр (ортосилікати); 

б – кремнекисневий ланцюг (піроксени);

в – кремнекиснева стрічка (амфіболи); 

г – кремнекиснева двохмірна сітка листкового типу (слюди, хлориди)

б

а

в

г

(SiO3)2-

(SiO4)4-

(Si4O11)5-

5,2А0

5,2А0

9,0А0

 
Рис. 2. Типи структур кремній-кисневих тетраедрів  

Найбільш поширені первинні мінерали силікатної групи: кварц, польові шпати 

(калієво-натрієві – ортоклаз, мікроклін, кальцієво-натрієві – плагіоклази), олівін, піроксени 

і амфіболи. 

Найбільшу щільність твердої фази (питому вагу) мають первинні мінерали, які 

містять важкі елементи і мають щільну упаковку атомів. До таких мінералів серед 

первинних силікатів можна віднести олівін, піроксени і амфіболи, щільність твердої фази 

яких становить 2,80-3,70 г/см3. Кварц і польові шпати мають невелику щільність твердої 

фази (2,50-2,69 г/см3). 

Вивітрювання – це не просто руйнування мінералів, а складний процес, при якому 

частина первинних мінералів повністю руйнується, частина – перетворюється у нові 

вторинні (гіпергенні) мінерали.  

Загальними властивостями вторинних мінералів є їхня висока дисперсність, 

аморфна чи прихованокристалічна структура, значна частина їх знаходиться у 
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колоїднодисперсному стані. Багато вторинних мінералів, на відміну від первинних, 

володіють рухомою кристалічною решіткою, колоїдними властивостями, високою 

вбирною здатністю, можливістю сорбувати (поглинати) воду й набухати. Ці особливості 

передаються ґрунтам. 

Серед вторинних мінералів розрізняють прості солі, гідроксиди й оксиди та 

глинисті мінерали. 

Прості солі. До цієї групи мінералів відносяться галоїди (галіт, сильвін, карналіт), 

сульфати (гіпс, ангідрит, барит), карбонати (кальцит, доломіт, магнетит, сидерит), 

широко поширені серед осадових і дещо менше магматичних і метаморфічних порід. Їх 

об’єднує слабка стійкість у воді, зумовлена перш за все особливостями будови і 

переважанням іонного типу зв’язків у решітці. Тому присутність простих солей у ґрунтах і 

породах сильно впливає на їхні механічні властивості (особливо при вилуговуванні 

солей), водопроникність, сольовий склад розчинів тощо, не говорячи вже розвиток карсту.  

Одною із важливих властивостей простих солей є їхня розчинність, зумовлена 

переважанням іонного типу зв’язку у решітці цих мінералів. Розчинність простих солей, 

як правило, знижується із зменшенням іонних радіусів і збільшенням валентності іонів у 

такому порядку: галіт → ангідрит → гіпс → кальцит → доломіт. 

Мінерали гідроксидів і оксидів – це гідроксиди силіцію, феруму, алюмінію, 

марганцю, які перетворилися в аморфні форми при вивітрюванні первинних мінералів. У 

процесі дегідратації й кристалізації перетворюються у кристалічні оксиди та гідроксиди. 

Так, гідроксид силіцію у процесі старіння переходить у твердий гель-опал з вмістом води 

2-3 %. Потім, втрачаючи воду, – у кристалічні форми халцедону і кварцу (вторинний 

кварц). 

Глинисті мінерали є вторинними алюмосилікатами із загальною хімічною 

формулою m·SiO2·AІ2O3·nH2O і характерним співвідношенням SiO2:AІ2O3, що змінюється 

від 2 до 5. Глинисті мінерали утворюються в результаті синтезу з простих продуктів 

вивітрювання первинних мінералів, шляхом поступової їх зміни у процесі гіпергенезу. 

Найбільш поширеними у ґрунтах є мінерали групи каолініту, монтморилоніту, гідрослюд, 

змішаношаруватих мінералів. 

Всі глинисті мінерали ділять на дві великі групи – аморфні та кристалічні, 

незважаючи на те, що аморфні глинисті мінерали зустрічаються рідше і вивчені значно 

менше, ніж кристалічні. 

Базуючись на різних зв’язках між структурними шарами вторинних мінералів, які 

виражаються у їх різній рухомості при взаємодії з водою, всі вторинні мінерали ділять на 

мінерали з міцною кристалічною решіткою, мінерали з розсувною (рухомою) кристалічно 

решіткою і мінерали з проміжним типом кристалічної решітки. 

До мінералів першого типу віднесені всі глинисті мінерали, які не набухають при 

зволоженні і, відповідно, не змінюють параметрів своєї кристалічної решітки. Мінерали, 

які набухають при зволоженні із збільшенням відстані між шарами решітки, віднесені до 

другої групи (монтморилоніт, вермикуліт). До третього типу мінералів віднесені 

змішаношаруваті мінерали, які при взаємодії з водою можуть набухати, але меншою 

мірою, ніж чистий монтморилоніт. Поряд з тим є змішаношаруваті утворення типу 

гідрослюд – каолініт, у яких здатність набухати при зволоженні не виражена або 

проявляється дуже слабо (рис. 3). 
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1 – іони АІ3+; 2 – іони ОН-; 3 – кремнекисневі тетраедри

 
Рис. 3. Схема кристалічної структури каолініту (зліва) і монтморилоніту (справа) 

 

Переважаючим мінералом у глинистих породах різного віку є гідрослюда. 

Причинами переважання гідрослюд є можливість утворення гідрослюд у морських і 

континентальний умовах, перетворення їх в інші глинисті мінерали у процесі 

метаморфізму, а також поступове перетворення первинних слюд у глинисту і навіть 

колоїдну фракцію у результаті механічного руйнування гірських порід. 

На другому місці за поширенням знаходяться мінерали групи монтморилоніту. Під 

впливом сучасного процесу гіпергенезу монтморилоніт у ряді кліматичних зон є 

нестійким і руйнується. Каолініт є третім глинистим мінералом, який має широке 

поширення серед осадових відкладів. 

Глинисті мінерали мають такі загальні властивості: шарувату кристалічну будову, 

високу дисперсність, вбирну здатність, наявність хімічно зв’язаної води. Але кожна група 

мінералів має специфічні властивості і значення для родючості. Мінерали каолінітової 

групи не набухають, володіють незначною дисперсністю, ємність вбирання не більше 20 

мг/екв на 100 г. Переважання каолініту в ґрунтах є ознакою бідності на основи. Каолініт – 

один із кінцевих продуктів вивітрювання первинних силікатів, досить розповсюджений у 

стародавній корі вивітрювання. 

Мінерали монтморилонітової групи у вологому стані легко набухають, у сухому 

стискуються, а ґрунт при цьому ущільнюється і розтріскується, володіють значною 

дисперсністю, ємність вбирання становить 80-120 мг-екв на 100 г, містять значну кількість 

колоїдів і недоступної рослинам води. Можуть утворювати з гуміновими кислотами 

водостійкі ґрунтові агрегати. 

Гідрослюди належать до тришарових мінералів, але зв’язок між пакетами міцний, 

кристалічна структура займає перехідне положення між слюдою і монтморилонітом. 

Ємність вбирання становить 45-50 мг-екв на 100 г. 

 

3.4. Гранулометричний склад ґрунтотворних порід і ґрунтів 

Тверда фаза ґрунту – це гетерогенна полідисперсна система, що складається з 

мінеральних, органо-мінеральних і органічних часток різного розміру – від молекул до 

великих гранулометричних (механічних) елементів – мулу, пилу, піску, гравію і каміння. 

Такі частинки називають гранулометричними елементами або елементарними 

гранулометричними частками (ЕҐЧ). 
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Елементарні ґрунтові частки – це уламки порід і мінералів, аморфні органічні і 

органо-мінеральні сполуки, всі молекули і атоми яких знаходяться в хімічному 

взаємозв’язку і які не можна розділити будь-якими загальноприйнятими методами 

дезагрегації, що застосовуються при готуванні ґрунту до гранулометричного аналізу.  

За ґенезою розрізняють ЕҐЧ: 

  мінеральні (уламки гірських порід, окремі мінерали); 

  органічні (гумусові речовини); 

  органо-мінеральні частинки (продукти взаємодії мінеральних і органічних 

речовин). 

У мінеральних ґрунтах більше 90 % ЕҐЧ представлені компонентами неорганічної 

природи. Решта припадає на органічну речовину й органо-мінеральні сполуки. 

У ґрунті або в ґрунтотворній породі гранулометричні елементи перебувають у 

вільному стані (пісок) і в агрегованому, коли вони утворюють структурні окремості – 

агрегати різної форми, розмірів і стійкості. 

Якщо ґрунтова маса у стані “фізичної стиглості” (вологість ґрунту становить 60-70 % 

загальної вологоємності) розпадається на нескріплені між собою гранулометричні 

елементи (піщані ґрунти) або окремі великі брили (злиті ґрунти), то такі ґрунти 

називаються безструктурними. 

Гранулометричні елементи, близькі за розміром, об’єднуються у групи, або фракції. 

Кожна фракція характеризується сукупністю фізичних властивостей, що відрізняє її від 

інших фракцій. 

Всі гранулометричні елементи, діаметр яких менше 0,01 мм, об’єднані у фракцію 

фізичної глини, а частки більше 0,01 мм – у фракцію фізичного піску. Термін “фізичний” 

характеризує тільки фізичні властивості, без урахування хімічного складу фракцій. Всі 

частинки, менші міліметра, називаються дрібноземом ґрунту, а більше міліметра – 

скелетом ґрунту (табл. 4). 

Таблиця 4 

Класифікація гранулометричних елементів ґрунту (за Н.А. Качинським) 

Діаметр гранулометричних елементів 

ґрунту, мм 
Гранулометричні елементи 

> 3 кам’яниста частина ґрунту 

3-1 гравій 

1-0,5 пісок грубий 

0,5-0,25 пісок середній 

0,25-0,05 пісок дрібний 

0,05-0,01 пил грубий 

0,01-0,005 пил середній 

0,005-0,001 пил дрібний 

< 0,001 мул 

0,001-0,0005 мул грубий 

0,0005-0,0001 мул тонкий 

< 0,0001 мул колоїдний 

> 0,01 “фізичний” пісок 

< 0,01 “фізична” глина 
 

Відносний вміст ЕҐЧ різного розміру у ґрунті називають гранулометричним 

складом. 

Гранулометричний склад є важливою генетичною і агрономічною характеристикою 

ґрунту. У генетичній класифікації ґрунтів гранулометричний склад використовують для 

розподілу ґрунтів на різновиди. Родючість ґрунтів значно пов’язана з їхнім 

гранулометричним складом. Відомо, що піщані і супіщані ґрунти збіднені елементами 

живлення рослин, суглинкові і глинисті ґрунти містять їх в достатніх кількостях. 
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Від гранулометричного складу ґрунтів залежать майже всі фізичні властивості: 

шпаруватість, вологомісткість, водопроникність, водопідйомна здатність, повітряний і 

тепловий режими та інші властивості. Вони здебільшого й визначають ріст, розвиток і 

урожайність сільськогосподарських культур. 

Від гранулометричного складу залежать також механічні та технологічні властивості 

ґрунтів: твердість, налипання до ґрунтооброблювальної техніки, подрібнення пласта при 

оранці, а отже, якість оранки і ріллі, питомий опір ґрунту під час обробітку. 

Наявність глинистих частинок у ґрунтах і породах надає їм пластичності, яка має 

велике значення при обробітку ґрунтів, використанні порід у будівництві, гончарному 

виробництві, промисловості тощо. 

 

3.5. Класифікація ґрунтів за гранулометричним складом 

Назва ґрунту за гранулометричним складом подають відповідно до вмісту у ньому 

“фізичної” глини або “фізичного” піску (наприклад, супіщаний – вміст “фізичної” глини 

становить від 10 до 20 %; легкосуглинковий – вміст “фізичної” глини коливається в межах 

15-30 %). У назві ґрунту відображають також вмісту переважаючої фракції (наприклад, 

грубопилувато-супіщаний – переважає фракція грубого пилу; піщанисто-легкосуглинкові 

– фракція піску – частки розміром 0,05-1 мм – становить більше 20 %). У таблиці 5 подано 

класифікацію ґрунтів за гранулометричним складом, прийняту в Україні. 

Таблиця 5 

Класифікація ґрунтів за гранулометричним складом (за Н.А. Качинським) 

Вміст “фізичної” глини (частки < 0,01 мм) і  

“фізичного” піску (частки > 0,01 мм) 

Коротка назва 

ґрунту за 

гранулометричним 

складом 

Підзолистого типу 

ґрунтотворення 

Степового типу 

ґрунтотворення, 

чорноземи і 

жовтоземи 

Солонці та сильно 

солонцюваті 

ґрунти 

< 0,01 

мм 

> 0,01 

мм 

< 0,01 

мм 

> 0,01 

мм 

< 0,01 

мм 

> 0,01 

мм 

0-5 100-95 0-5 100-95 0-5 100-95 піщаний 

5-10 95-90 5-10 95-90 5-10 95-90 зв’язно-піщаний 

10-20 90-80 10-20 90-80 10-15 90-85 супіщаний 

20-30 80-70 20-30 80-70 15-20 85-80 легкосуглинковий 

30-40 70-60 30-45 70-55 20-30 80-70 середньосуглинковий 

40-50 60-50 45-60 55-40 30-40 70-60 важкосуглинковий 

50-65 50-35 60-75 40-25 40-50 60-50 легкоглинистий 

65-80 35-20 75-85 25-15 50-65 50-35 середньоглинистий 

> 80 < 20 > 85 < 15 > 65 < 35 важкоглинистий 

 

У більшості країн світу (США, Канада, Західна Європа та ін.) застосовується 

класифікація гранулометричних елементів ґрунту, схвалена у 1926 р. Міжнародним 

товариством ґрунтознавців (табл. 6). 
 

Таблиця 6 

Міжнародна класифікація гранулометричних елементів ґрунту 

Діаметр гранулометричних елементів, 

мм 

Клас ґрунтів за гранулометричним 

складом 

> 20 Каміння, кругляк (stone, boulders) 

20-6 Гравій грубий (coarse gravel) 

6-2 Гравій тонкий (fine gravel) 

2-0,6 Пісок грубий (coarse silt) 

0,6-0,2 Пісок тонкий (fine silt) 
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0,2-0,06 Пісок дуже тонкий (very fine silt) 

0,06-0,02 Пил піщаний ( грубий) (sandy silt, coarse silt) 

0,02-0,006 Пил середній (medium silt) 

0,006-0,002 Пил тонкий (fine silt) 

< 0,002 Глина тонка (clay) 

< 0,0002 Колоїди (colloids) 

 

Кількісне визначення в ґрунті вмісту елементарних гранулометричних елементів є 

головним завданням гранулометричного аналізу. Суть цього аналізу зводиться до поділу 

ґрунту на низку фракцій, що містять ту чи іншу групу ЕҐЧ. Для його проведення є різні 

методи. У польових умовах та в лабораторії гранулометричний склад ґрунту приблизно 

визначають за зовнішніми ознаками (“мокрий” органолептичний метод). Але цей метод 

не дає кількісних характеристик гранулометричного складу ґрунту. Для точного його 

визначення використовують лабораторні методи, що дають змогу знаходити кількість 

(вагу) всіх гранулометричних елементів, які складають ґрунт або породу. Найбільш 

поширеним є метод “піпетки”, оснований на залежності (закон Стокса), що існує між 

швидкістю падіння частинок у стоячій воді та їхнім діаметром: швидкість осідання 

сферичних частинок під впливом гравітації у рідині певної щільності і в’язкості (густини) 

пропорційна радіусу частинок. 

Гранулометричний склад визначає екологічні функції ґрунту, такі як поширення 

рослин, освоєння ґрунту кореневою системою, забезпечення рослин водою та елементами 

живлення. Наприклад, за вмісту фракцій розміром < 0,2 мм менше 10 % від маси ґрунти 

непридатні для заліснення. За вмісту тих же фракцій 10-20 % можуть рости лишайникові 

сосняки, за їхнього вмісту 20-30 % – зеленомохові бори, 30-40 % – бори трав’янисті з 

буком у підліску, а понад 40 % – формуються складні бори з дубом і буком. 

Гранулометричний склад – досить стійка ознака, успадкована від ґрунтотворних 

порід. Правильне використання ґрунтів покращує його. Корінне покращення властивостей 

безструктурних піщаних ґрунтів можливе шляхом вапнування, а глинистих – піскуванням 

на фоні застосування високих доз органічних добрив. 

Оцінюючи вплив гранулометричного складу на властивості ґрунтів і їхню родючість, 

необхідно також враховувати біологічні та фізіологічні особливості 

сільськогосподарських культур, різні сорти яких мають різну врожайність на легких і 

важких ґрунтах. 

 

3.6. Мінералогічний склад ґрунтів 

Мінералогічний склад ґрунтів, зокрема хімічний склад і кристалічна решітка 

первинних і вторинних мінералів, значною мірою впливає на властивості ґрунтів. 

Переважна більшість первинних мінералів є успадкованими ґрунтом від ґрунтотворних 

порід. Вторинні мінерали утворюються у процесі вивітрювання і змін у кристалічних 

решітках первинних мінералів. Безпосередньо у ґрунті утворюються мінерали карбонатів і 

сульфатів. Мінералогічний склад ґрунтів і гірських порід відмінний (табл. 7). 

Гранулометричний склад певною мірою зумовлює мінералогічний склад ґрунтів. 

Піщані і супіщані ґрунти складаються переважно з первинних мінералів (кварцу, польових 

шпатів, слюд). У суглинкових і глинистих ґрунтах переважають первинні мінерали, однак 

вони містять значну частку (30-50 %) і вторинних мінералів. Первинні мінерали 

визначають деякі водно-фізичні і фізико-механічні властивості ґрунтів, формують скелет 

ґрунту. Глинисті мінерали, володіючи високою дисперсністю, зумовлюють інтенсивні 

реакції сорбції, десорбції, обміну і фіксації катіонів, гідратації, дегідратації та ін. 
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Таблиця 7 

Мінералогічний склад магматичних гірських порід і ґрунтів, 

% від маси (за М.С. Швецовим)

14,6Інші14

Сліди-Галоїди13

Сліди-Нітрати12

0,1-0,3-Фосфати11

0,1-3-Сульфати10

2-15-Оксиди і гідроксиди металів і
неметалів9

1-20-Карбонати8

2-30-Глинисті7

Вторинні мінерали

0,5-32,6Олівін6

0,5-312,9Авгіт5

0,5-31,6Рогова обманка4

1-107,7Слюда3

1-10 до 2550,2Польові шпати2

50-70 до 9520,4Кварц1

Первинні мінерали

Ґрунтотворні

породи і ґрунти

Магматичні

гірські породи
Мінерали

№

п/п

 
 

3.7. Хімічний склад ґрунтів 

Хімічні елементи, які входять у склад літосфери, представлені у ній не однаково. У 

табл. 8 наведений середній елементарний склад літосфери і ґрунту – найбільш верхньої 

частини літосфери на поверхні суші (виняток складають лише геологічні молоді гірські 

області, де незмінені магматичні породи виходять на денну поверхню). 

Літосфера за масою складається майже наполовину із оксигену (47,2 %). Друге місце 

займає силіцій, складає четверту частину – 27,6 %. За силіцієм ідуть алюміній і ферум, у 

сумі становлять більше 13 %. Кальцій, натрій, калій i магній входять у наступну за 

кількісним значенням групу елементів; кожного з них у літосфері знаходиться 2-3 %. Всі 

інші елементи присутні у літосфері у кількостях менше 1 %, у тому числі й важливі для 

живлення рослин елементи: карбон, гідроген, нітроген, сульфур, фосфор, манган; ще 

менше міститься у літосфері таких “мікроелементів”, як купрум, цинк, кобальт, бор, 

молібден (табл. 8). 

Таблиця 8 

Середній вміст хімічних елементів у літосфері і ґрунтах у вагових відсотках 

(за Виноградовим, 1950 р.) 

Елементи Літосфера Ґрунт Елементи Літосфера Ґрунт 

O 47,2 49,0 C 0,1 2,0 

Si 27,6 33,0 S 0,09 0,085 

Al 8,8 7,13 Mn 0,09 0,085 

Fe 5,1 3,8 P 0,08 0,08 

Ca 3,6 1,37 N 0,01 0,1 

Na 2,64 0,63 Cu 0,01 0,002 

K 2,6 1,36 Zn 0,005 0,005 

Mg 2,1 0,6 Co 0,003 0,0008 

Ti 0,6 0,46 B 0,0003 0,001 

H 0,15 ? Mo 0,0003 0,0003 

 

Валовий хімічний склад ґрунтів успадкований від ґрунтотворної породи. Вплив 

чинників ґрунтотворення веде до певної зміни валового хімічного складу. Теоретично 



 45 

будь-які зміни ґрунтового розчину повинні супроводжуватись змінами валового складу 

ґрунтів. Ці зміни можуть бути незначними і не фіксуватись застосовуваними методами 

досліджень, проте з часом вони накопичуються і стають помітними. 

Ґрунт значно відрізняється за своїм середнім вмістом від середнього складу 

літосфери. У ґрунтах має велике значення оксиген і гідроген як елементи води, яка 

відсутня у магматичних гірських породах. У ґрунтах значно більше, ніж у середньому в 

літосфері, міститься карбону (у 20 разів) і нітрогену (в 10 разів) завдяки тому, що ґрунти 

входять у біосферу і містять органічні речовини. У той же час алюмінію, феруму, кальцію, 

натрію, калію i магнію у ґрунтах міститься менше, ніж у літосфері, причому кожного з 

цих елементів – по-різному, відповідно особливостям його поведінки у процесі 

вивітрювання і ґрунтотворення. 

За даними таблиці 8 бачимо, що майже половину ваги літосфери і ґрунту складає 

оксиген. Більше чверті у літосфері і третину в ґрунті займає силіцій. Разом з алюмінієм, 

ферумом і лужноземельними металами ці елементи становлять понад 99 % загальної 

маси літосфери і ґрунту.  

Характерною особливістю хімічного складу ґрунтів є наявність у ньому основних 

органогенних елементів – карбону і нітрогену у значно більших кількостях, ніж в 

літосфері – у 20 і 10 разів більше відповідно. Біосферне надходження цих елементів у 

ґрунти з рослинними залишками зумовлює те, що рослини, в свою чергу, зв’язують 

карбон у процесі фотосинтезу з атмосферним оксидом карбону (IV), а нітроген 

безпосередньо надходить із атмосфери при грозових розрядах та внаслідок 

життєдіяльності азотфіксуючих мікроорганізмів. Тож роль атмосферного повітря у 

формуванні хімічного складу ґрунтів є теж вагомою. 

Хімічний склад ґрунтів змінюється з глибиною. Різниця у валовому хімічному 

складі окремих горизонтів ґрунтового профілю використовується для визначення 

хімічної зміни вихідної ґрунтотворної породи. Поряд з тим, однаковий профіль за 

хімічним складом може формуватись під впливом різних елементарних ґрунтових 

процесів. 

Таким чином, напрямок і інтенсивність прояву ґрунтотворного процесу 

безпосередньо впливає на перерозподіл хімічного складу по профілю, тому за 

характером профільних змін валового хімічного складу можна проводити діагностику 

ґрунтотворення.  

 

3.8. Загальні фізичні властивості ґрунтів 

Ґрунт, як і будь-яке природне тіло, характеризується низкою фізичних властивостей. 

До загальних фізичних властивостей відносять: щільність твердої фази, щільність 

будови, загальну шпаруватість та шпаруватість аерації. Ці показники фізичного стану 

твердої речовини ґрунту мають велике значення для агровиробничої характеристики 

ґрунту, їх слід враховувати у процесі обробітку ґрунту, а також під час вивчення росту та 

розвитку рослин. 

 Щільність твердої фази ґрунту – це відношення ваги твердої частини ґрунту в 

сухому стані до ваги рівного об’єму води при температурі 40 С, тобто – це вага в грамах 

одного кубічного сантиметра сухого ґрунту без шпар. Щільність твердої фази ґрунту – це 

середня питома вага мінеральних і органічних частинок, які складають ґрунт, і залежить 

від хіміко-мінералогічного складу ґрунту і вмісту гумусу в ньому. 

Оскільки у мінеральних ґрунтах позатропічних областей найчастіше переважають 

силікати й алюмосилікати (кварц, польові шпати, каолініт тощо), щільність яких 

коливається у межах 2,54-2,74 г/см3, то й щільність твердої фази малогумусних ґрунтів у 

верхніх горизонтах змінюється у межах від 2,50 до 2,65 г/см3. У глинистих ілювіальних 

горизонтах, як, наприклад, в ілювіальному горизонті підзолистих ґрунтів, а також у 

червоноземах, де зростає кількість залізистих сполук (лімоніт, бурий залізняк, гематит), 

щільність твердої фази ґрунту, як правило, зростає, досягаючи величин 2,70-2,75-2,80 



 46 

г/см3. Навпаки, у багатогумусних ґрунтах, наприклад, у звичайних і типових чорноземах, 

у перегнійно-акумулятивних горизонтах гірсько-лучних ґрунтів щільність твердої фази 

знижується до величин 2,4-2,3 г/см3 за рахунок значного вмісту органічної речовини 

(щільність гумусових речовин становить 1,43-1,62 г/см3). 

Порівняно з іншими фізичними характеристиками ґрунту, щільність твердої фази 

коливається у вузьких межах і найменше піддається динаміці в часі. Ця особливість дає 

змогу віднести показник щільності твердої фази до основних фізичних “констант” ґрунту, 

хоча, звичайно, і ця величина в процесі вивітрювання гірських порід і ґрунтотворення 

поступово змінюється. 

Отже, показник щільності твердої фази опосередковано характеризує хімічний склад 

ґрунту. Він також необхідний для розрахунку швидкості падіння гранулометричних 

елементів різного розміру у стоячій воді під час гранулометричного аналізу та для 

розрахунку загальної шпаруватості ґрунту. 

Щільність будови ґрунту – це відношення ваги сухого ґрунту непорушеного 

складення (зі шпарами) до одиниці його об’єму. Визначають у г/см3, кг/м3. Ця величина 

характеризує щільність складення ґрунту (щільність упакування ґрунтової маси). 

Щільність будови ґрунту залежить від гранулометричного складу, структури, 

водостійкості й механічної міцності, шпаруватості, вологи ґрунту, складу ввібраних основ, 

вмісту і якісного складу гумусу. Вона змінюється у просторі та часі, особливо, у верхніх 

горизонтах ґрунту, які зазнають інтенсивної дії діагенетичних чинників середовища. 

Органогенні горизонти (торф) мають щільність будови меншу 1,0 г/см3. Для 

гумусових горизонтів вона становить 1,0-1,3 г/см3, у безгумусових неілювіальних – 1,3-1,5 

г/см3. Максимальні величини цього показника (> 1,5 г/см3) простежують в ілювіальних 

горизонтах опідзолених ґрунтів або материнській породі. Опосередковано показник 

щільності будови характеризує генезис ґрунтів, деякі їхні властивості (структурний стан) 

та режими (водний, окисно-відновний і поживний). 

Результат щільності будови ґрунтів використовують для розрахунку шпаруватості, 

запасів речовин і елементів, норм поливу. Крім того, щільність будови – важливий 

екологічний показник, характеристика родючості і окультуреності ґрунтів. Оптимальні 

значення щільності будови для більшості сільськогосподарських культур – 1,1-1,2 г/см3 на 

суглинкових і 1,2-1,3 г/см3 на піщаних ґрунтах (табл. 9). 
Таблиця 9 

Оцінка щільності будови ґрунту (за Н.А. Качинським) 

Щільність 

будови 

ґрунту, 

г/см3 

Оцінка ґрунту суглинкового і глинистого гранулометричного складу 

<1,0 Ґрунт розпушений або багатий на органічні речовини, наприклад, дерен у 

польових і лісових ґрунтах, мерзлий сирий ґрунт в орному шарі 

1,0-1,1 Типові величини для культурної свіжозораної ріллі 

1,2 Рілля ущільнена 

1,3-1,4 Рілля сильно ущільнена 

1,4-1,6 Типові величини для підорних горизонтів різних ґрунтів 

1,6-1,8 Сильно ущільнені ілювіальні горизонти різних ґрунтів, переважно 

підзолистих і солодей; горизонт червонозему 

Для піщаних орних ґрунтів характерні величини щільності будови 1,3-1,5 г/см3; у 

дерновому горизонті садових і лісових піщаних ґрунтів може бути 1,0-1,3 г/см3 

 

Шпаруватість ґрунту є результатом нещільного прилягання частинок одна до одної, 

внаслідок чого між ними залишаються різної форми і величини проміжки, які називаються 

шпарами. Сумарний об’єм усіх шпар між частинками твердої фази ґрунту складає його 

шпаруватість. 
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Шпаруватість ґрунту залежить від гранулометричного складу, структурно-

агрегатного стану, діяльності ґрунтової фауни, вмісту органічних речовин. В 

окультурених ґрунтах величина загальної шпаруватості залежить від способу обробітку 

ґрунту і ступеня окультуреності ґрунтів, характеризується добовою і сезонною 

амплітудою зміни показників. 

Від загальної кількості шпар, їхніх розмірів і форм залежить як кількісне 

співвідношення твердої, рідкої і газової фаз ґрунту, так і умови переміщення ґрунтових 

розчинів, повітря, тепла, живих організмів і коріння рослин. Від загальної кількості 

шпаруватості, а саме від більшого або меншого доступу оксигену і води у ґрунт, залежить 

інтенсивність процесів вивітрювання, розчинення, окислення мінеральних та органічних 

речовин. 

Отже, шпаруватість визначає водні і теплові властивості, водно-повітряний, 

тепловий, окисно-відновний і поживний режими ґрунту. Шпаруватість впливає на 

родючість ґрунту, водний і тепловий баланс території, кругообіг хімічних елементів у 

ландшафті. Шпаруватість виражають у відсотках до загального об’єму ґрунту. 

Визначається вона як експериментально, так і розрахунково. 

Величина загальної шпаруватості знаходиться у функціональній залежності від 

щільності твердої фази і щільності будови ґрунту. Розраховують величину загальної 

шпаруватості за відношенням щільності будови до щільності твердої фази. Це відношення 

відповідає об’єму, який займають тверді частинки в одиниці об’єму ґрунту. Різниця між 

одиницею та об’ємом твердих частинок ґрунту становить величину загальної 

шпаруватості в одиниці об’єму ґрунту.  

За результатами визначення загальної шпаруватості та даними таблиці 10 виконують 

якісний аналіз шпаруватості ґрунту. Показники загальної шпаруватості використовують 

для агроекологічної оцінки ґрунтів і їхньої діагностики. 

Таблиця 10 

Оцінка шпаруватості ґрунту (за Н.А. Качинським) 

Загальна шпаруватість у 

вегетаційний період для 

суглинкових і глинистих ґрунтів, % 

Якісна оцінка шпаруватості 

> 70 Ґрунт розпушений – надмірно шпаруватий 

65-55 Орний культурний шар – відмінна шпаруватість 

55-50 Задовільна шпаруватість для орного шару 

< 50 Незадовільна шпаруватість для орного шару 

40-25 
Характерна для ущільнених ілювіальних 

горизонтів – надмірно низька 

 
Відповідність визначених величин шпаруватості ґрунту оптимальним їхнім 

показникам встановлюють за даними таблиці 11. 

Таблиця 11 

Орієнтовні значення шпаруватості,  

необхідної для забезпечення оптимальних фізичних умов ґрунту 

Об’єкт Загальна шпаруватість, % Шпаруватість аерації, % 

Гумусові та орні горизонти 

суглинкових і глинистих ґрунтів 
55-65 > 20 

Безгумусні (підорні) горизонти 

тих же ґрунтів 
40-50 > 10 

Гумусові горизонти (орні шари) 

піщаних ґрунтів 
45-55 > 30 

 

У ґрунті частина шпар зайнята повітрям, а частина водою. Об’єм шпар, зайнятий 

повітрям, називається повітрозабезпеченістю або шпаруватістю аерації. Для розрахунку 
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шпаруватості аерації необхідно знати загальну шпаруватість, вологість і щільність будови 

ґрунту. Помноживши величину вологості ґрунту у відсотках на щільність будови, 

одержимо об’єм шпар, зайнятих водою в об’ємних відсотках. Різниця між величиною 

загальної шпаруватості та вологою в об’ємних відсотках становить величину 

шпаруватості аерації. 

 

3.9. Фізико-механічні властивості ґрунту 

До фізико-механічних властивостей ґрунту відносять пластичність, набухання, 

липкість, твердість (опір здавлюванню та розклинюванню), опір здвигу, тертю тощо, 

які характеризують в основному технологічні властивості ґрунту. Знати їх необхідно для 

правильного конструювання сільськогосподарських знарядь та машин, для визначення 

опору ґрунту під час обробітку та проходження сільськогосподарських машин по ньому, 

розрахунку енергетичних затрат під час обробітку. Фізико-механічними властивостями 

ґрунту визначається коефіцієнт корисної дії окремих частин знарядь обробітку ґрунту, 

а також якість обробітку і характер деформації ґрунту під час роботи 

сільськогосподарських машин.  

Фізико-механічні властивості ґрунту проявляються в певних межах вологості та 

при впливі зовнішніх навантажень. 

Співвідношення твердої та рідкої фаз ґрунту називається консистенцією, і за нею 

визначається рухомість ґрунту. В різні періоди року ґрунт зволожується по-різному, 

тобто перебуває в різному ступені рухомості: текучому, пластичному, крихкому, 

твердому. Цим визначаються умови обробітку, протиерозійна стійкість ґрунтів тощо.  

Для системи ґрунт-вода при різних співвідношеннях визначені такі константи:  

 верхня межа текучості – суміш ґрунту з водою тече, як вода;  

 нижня межа текучості або верхня межа пластичності – вологість, при якій ґрунт 

переходить з липкопластичного у в’язкотекучий стан; ґрунт, вміщений у фарфорову 

чашку і розділений навпіл шпателем, після удару по зовнішній поверхні чашки рукою 

знову утворює суцільну масу;  

 межа клейкості – вологість, при якій ґрунт перестає прилипати (липнути) до 

інших предметів;  

 нижня межа пластичності або межа скочування у шнур – вологість, при якій 

ґрунт скочується у несуцільний (фрагментарний) шнур або розпадається на окремі 

шматочки. 

Пластичність – це здатність ґрунту деформуватися, приймати надану йому в 

вологому стані форму без утворення тріщин, а також зберігати її (форму) після 

припинення зовнішньої дії.  

Перезволоженим і сухим ґрунтам не властива пластичність. Вона виявляється при 

певній вологості, тільки у відповідних межах зволоження. Пластичність залежить від 

гранулометричного, хімічного та мінералогічного складу, а також від форми часток, які 

складають ґрунт. 

Верхньою межею пластичності ґрунту є вологість нижньої межі текучості, 

нижньою – вологість скочування ґрунту у шнур. В інтервалі вологості між цими межами 

суглинисті і глинисті ґрунти знаходяться у пластичному стані, максимально набухають, 

слабо протидіють зовнішнім механічним впливам, при перекочуванні по них 

сільськогосподарських машин утворюються глибокі колії по ходу коліс. 

Якщо вологість ґрунту знаходиться за верхньою межею пластичності, то 

технологічні навантаження на ґрунт недопустимі. При вологості в діапазоні між верхньою 

і нижньою межами пластичності технологічні навантаження на ґрунт не рекомендуються, 

або їх слід максимально обмежити, тому що вони можуть призвести до погіршення 

фізичних властивостей верхнього горизонту. 

Набухання – збільшення об’єму ґрунту загалом або окремих його структурних 

елементів при зволоженні. Внаслідок гідратації ґрунтових часток і утворення на поверхні 
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їх оболонок неміцно зв’язаної води зменшуються сили зчеплення між ними, вони 

віддаляються одна від одної, що призводить до збільшення загального об’єму ґрунту.  

Набухання зумовлене процесами гідратації ґрунтових часток, особливо глинистих 

мінералів з рухомою кристалічною решіткою (типу монтморилоніту). Цей процес і 

ступінь набухання залежать від хімічного, мінералогічного і гранулометричного складу,  

а також від вихідної щільності і вологості ґрунту. 

Існує декілька теорій про природу набухання. Капілярна теорія пояснює 

набухання дією капілярних сил всередині та на поверхні змочуваного зразка. В основі 

теорії сольватних оболонок – уявлення про подвійний електричний шар як конденсатор, 

у якого одна обкладка знаходиться в твердій фазі, друга – в рідкій. 

Осмотична теорія пояснює процес набухання різницею концентрацій розчинів. 

Якщо концентрація розчину в пористому просторі вища за концентрацію 

навколишнього розчину, то відбувається набухання, а якщо нижча – спостерігається 

стиснення. Ця теорія підтримується багатьма дослідниками. 

Просідання – зменшення об’єму ґрунту під час висихання. Вологість, за якої 

подальша втрата води ґрунтом не спричиняє зменшення його розмірів, називається 

межею просідання. Ця межа відповідає переходу від в’язко-пластичної консистенції до 

напівтвердої. Просідання залежить від тих же чинників, що й набухання, і прямо корелює 

з ними. 

У природних умовах просідання ґрунту проявляється в утворенні тріщин, розподілі 

ґрунтової маси на великі блоки або малі структурні окремості. Визначення межі 

просідання ґрунту важливе для встановлення межі його вологості, сприятливої для 

механічного обробітку ґрунту. Просідання ґрунту визначають за величиною лінійного чи 

об’ємного просідання і за вологістю, при якій припиняється просідання (межа 

просідання). 

Липкість – це здатність ґрунту прилипати до предметів, що з ним стикаються (до 

робочих частин і коліс ґрунтообробних знарядь та машин). Проявляється вона тоді, коли 

зчеплення між ґрунтовими частинками менше, ніж між ґрунтом та предметами, які з ним 

взаємодіють (зовнішніми предметами). 

Липкість ґрунту залежить від його гранулометричного, хімічного та мінералогічного 

складу, структури та вологості. Ґрунти глинисті та безструктурні прилипають сильніше, 

ніж легкі за гранулометричним складом або структурні глинисті.  

Здатність прилипати ґрунт проявляє не в усьому діапазоні вологості, а лише в 

деякому його інтервалі. Максимальні значення липкості простежуються при вологості, яка 

наближається до капілярного насичення ґрунту. З підвищенням вологості до певної межі 

липкість збільшується, а далі зменшується, бо порушується зчеплення між частинками 

ґрунту. У ґрунтах структурних, наприклад, в чорноземах, липкість починає з’являтися при 

60-80 % загальної вологоємності. Безструктурні ґрунти починають прилипати при більш 

низькій вологоємності. Поява липкості пов’язана з вертикальним тиском. Тому для 

характеристики липкості та практичного використання даних слід вивчати її в динаміці 

вологості, починаючи від найменшої і закінчуючи насиченням. Під час дослідження слід 

використовувати диски з такого ж матеріалу, що і предмет, який взаємодіє з ґрунтом. 

Твердість – це властивість ґрунту чинити опір вертикально прикладеному 

зовнішньому зусиллю, яке намагається роз’єднати ґрунтову масу, здатність протидіяти 

здавлюванню і розклинюванню. Кількісно вона може бути виміряна величиною сили 

(зусилля), яку треба затратити для введення в ґрунт плунжера (кульки, циліндра, конуса і 

т. д.). Вимірюється твердість у кг/см2 або кПа. 

Величина твердості ґрунту залежить від його гранулометричного складу, агрегатного 

стану, вмісту гумусу, складу обмінних катіонів, щільності та вологості. Дуже 

дисперговані, безструктурні, ущільнені ґрунти, з високим вмістом обмінного натрію і, 

особливо, при низькому зволоженні мають підвищену твердість, а у ґрунтах з великим 
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вмістом гумусу, добре оструктурених, насичених обмінними катіонами кальцію та магнію 

– твердість різко знижується. 

Твердість ґрунту має важливе екологічне значення (проникнення коренів рослин, 

риюча діяльність ґрунтової фауни у твердому ґрунті ускладнені) і відіграє велику роль при 

механічному обробітку ґрунту. Висока твердість – ознака несприятливих фізичних, 

агрофізичних і технологічних властивостей ґрунту. Надто тверді ґрунти при обробітку 

мають несприятливі водні та повітряні властивості, негативно впливають на ріст коренів 

рослин і життєдіяльність ґрунтової фауни. Чим вища твердість, тим більший опір ґрунт 

чинить робочим органам ґрунтообробних машин (опір розклинюванню), потребує значних 

затрат енергії при механічному обробітку, але на таких ґрунтах зменшується тягове 

зусилля при перекочуванні механізмів по полю (по поверхні ґрунту). 

Подібно агрохімічним картограмам, необхідно мати картограми окремих фізико-

механічних властивостей ґрунтів, що має враховуватися при районуванні технічних 

засобів для обробітку ґрунтів і збору врожаю, а також конструкторами 

сільськогосподарської техніки. Дуже велике значення має знання фізико-механічних 

властивостей ґрунтів і підґрунтя для інженерних (будівельних) робіт. Фізико-механічні 

властивості ґрунтів мають і діагностичне значення. За ними визначають характер 

розподілу кореневих систем культурних рослин по профілю ґрунту. 

 

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ 

1. Що таке вивітрювання? Які є види вивітрювання? 

2. У чому полягає відмінність між гірською і ґрунтотворною породою? 

3. Як поділяються ґрунтотворні породи за ґенезою? 

4. Назвіть первинні мінерали ґрунту. Які їх основні характеристики? 

5. Що таке вторинні мінерали ґрунту? Як вони утворюються? 

6. Охарактеризуйте склад, будову і властивості вторинних мінералів ґрунту. 

7. Дайте визначення поняттям гранулометричні елементи, фракція 

гранулометричних елементів, гранулометричний склад ґрунту. 

8. На чому базується класифікація ґрунтів за гранулометричним складом?  

9. Які екологічні функції ґрунту визначає його гранулометричний склад? 

10. Чому гранулометричний склад ґрунту є одною із його основних властивостей? 

11. Від чого залежить мінералогічний склад ґрунту? 

12. З яких хімічних елементів складається ґрунт? Як відбувається формування і зміна 

хімічного складу ґрунту у процесі ґрунтотворення? 

13. Назвіть загальні фізичні властивості ґрунту. Які з них є найбільш динамічними і 

чому? 

14. Обґрунтуйте твердження: “щільність будови ґрунту – важливий екологічний 

показник”. 

15. Назвіть основні фізико-механічні властивості ґрунту. Яке їх практичне значення? 

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

1. Особливості вивітрювання у різних природних зонах. 

2. Кореляція вітчизняної і міжнародної класифікації гранулометричного складу 

ґрунту. 

3. Питома поверхня ґрунту. 

4. Реологічні властивості ґрунту. 

5. Залежність екологічних функцій ґрунту від його загальних фізичних властивостей. 

6. Фізико-механічні властивості ґрунту і його екологічні функції.  
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4. ОРГАНІЧНА ЧАСТИНА ҐРУНТУ 

4.1. Джерела органічних речовин у ґрунті. 

4.2. Перетворення органічних речовин у ґрунті та процес гумусоутворення. 

4.3. Склад гумусу та його властивості. 

4.4. Гумусовий стан ґрунтів. 

4.5. Роль гумусових речовин у ґрунтотворенні та живленні рослин.  

4.6. Екологічне значення гумусу. 

4.7. Географічні та екологічні закономірності розподілу гумусових речовин у ґрунтах. 

 

Сукупність органічних сполук, присутніх у ґрунтах, називають органічною 

частиною ґрунту. Як синонім доволі часто вживають термін “органічна речовина 

ґрунту”, тобто сукупне поняття (Д.С. Орлов, 2005). 

Поняття органічна частина ґрунту є широким узагальненням, яке об’єднує всі 

органічні речовини, наявні у профілі ґрунту як у вільному (незв’язаному) стані, так і у 

формі органо-мінеральних сполук, за винятком речовин, що входять до складу живих 

організмів (едафону). 

Органічна речовина ґрунту і процеси її трансформації відіграють значну роль у 

формуванні ґрунту, його основних властивостей і ознак. Усі важливі процеси 

відбуваються при прямій чи опосередкованій участі органічних речовин. 

 

4.1. Джерела органічних речовин у ґрунті 

Органічна речовина ґрунту – це сукупність органічних сполук ґрунту, решток 

рослин, тварин, мікроорганізмів, продуктів їхнього метаболізму і специфічних 

новоутворених органічних речовин ґрунту – гумусу. Гумусові речовини становлять 85-90 

% від маси органічних речовин ґрунту.  

Органічна речовина ґрунту представлена відмінними (різними) за хімічним складом і 

будовою компонентами: 

  нерозкладеними (свіжими) органічними рештками; 

  напіврозкладеними органічними рештками, які втратили вихідну форму і 

анатомічну будову (детрит);  

  низькомолекулярними і високомолекулярними органічними речовинами – 

продуктами розкладу органічних решток; 

  специфічними продуктами синтезу нових органічних сполук у ґрунті – гумусом.  

Органічні речовини надходять у ґрунт з наземними і кореневими залишками вищих 

рослин (основне джерело), при відмиранні численних популяцій мікроорганізмів і тварин, 

що живуть у ґрунті. 

Кількість органічної речовини, що надходить до ґрунту, різна і залежить від: 

  грунтово-рослинної зони; 

  складу, віку, густоти насаджень; 

  ступеня розвитку трав’янистого покриття. 

Рослинність як основне джерело ґрунтової органіки мобілізує та акумулює у ґрунтах 

запас потенціальної енергії (у гумусі) і біофільних елементів (С, О, Н, N, Ca, K, Mg, P, S та 

ін.) у надземних і підземних органах рослин, їх рештках. 

Продуктивність рослинності у різних екосистемах є неоднакова, тож кількість 

органічних залишків, яка надходить з наземним і кореневим опадом вищих рослин, 

коливається в широких межах: від 10-12 ц/га за рік у пустелях до 210-250 ц/га у вологих 

субтропічних і тропічних лісах.  

Під лісовою рослинністю рослинний опад утворює підстилку, участь коренів у 

гумусоутворенні незначна. Вниз по профілю вміст кореневих решток із глибиною 

зменшується. Ці залишки часто використовуються ґрунтовою фауною і мікроорганізмами, 

внаслідок чого відбувається трансформація органічної речовини у вторинні форми. 
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Лісова підстилка – це шар на поверхні лісових ґрунтів, який складається з опалого 

листя, хвої, гілок та ін. 

Під трав’янистою рослинністю основним джерелом гумусу є корені. Маса коренів у 

1м-вому шарі ґрунту варіює у широких межах: 8-28 т/га – Степ; 6-13 т/га суходільні луки 

у зоні хвойних та мішаних лісів; 6-15 т/га – багаторічні сіяні трави; 3,1-15 т/га – однорічні 

культурні рослини.    

У трав’яних екосистемах на поверхні утворюється трав’яна (степова) повсть – 

пухкий органогенний горизонт, що складається з переплетених залишків трав’яних 

рослин, листя, соломи злаків. 

Хімічний склад органічних решток різноманітний: вода (70-90 %), білки, ліпіди, 

лігнін, смоли, воски, дубильні речовини. Переважна більшість цих сполук – 

високомолекулярні (мол. маса 104-106). Деревина розкладається повільно, тому що 

містить багато смол і дубильних речовин, які трансформуються лише специфічною 

мікрофлорою. Зольних елементів у траві багато, в деревині їх мало. Дуже швидко 

розкладаються бобові трави, збагачені білками і вуглеводами. У орних ґрунтах джерелом 

для гумусоутворення служать залишки культурних рослин і органічні добрива. 

Ґрунтова фауна відіграє значну роль у гумусоутворенні. Найбільш активну участь у 

процесах трансформації органічної речовини ґрунту бере мікро- і мезофауна ґрунту, чим 

сприяє гумусоутворенню. Загальна біомаса мікроорганізмів у 1м-вому шарі ґрунту 

становить до 10 т/га, їх залишки – приблизно одну третю частину від залишків рослин. 

Біомаса водоростей – 0,5-1 т/га, безхребетних – 12,5-15 т/га.  

Хімічний склад живих організмів (% сухої речовини) відмінний: 

  бактерії – зола 2-10, білки 40-70, ліпіди та дубильні речовини 1-40 %; 

  водорості – зола 20-30, целюлоза 5-10, геміцелюлоза 50-60, білки 10-15, ліпіди та 

дубильні речовини 1-30 %; 

  багаторічні трави – зола 5-10, целюлоза 25-40, геміцелюлоза 25-35, білки 5-12, 

лігнін 15-20, ліпіди та дубильні речовини 2-10 %; 

  листя дерев – зола 3-8, целюлоза 15-25, геміцелюлоза 10-20, білки 4-10, лігнін 20-

30, ліпіди та дубильні речовини 5-15 %. 

 Від хімічного складу джерел органічної речовини залежить характер 

гумусоутворення та якість гумусу.    

 

4.2. Перетворення органічних речовин у ґрунті та процес гумусоутворення 

Потрапивши у ґрунт, органічні залишки піддаються різним механічним, біохімічним 

і  фізико-хімічним перетворенням. Виділяють два етапи перетворень. 

Перший етап – мінералізація – розклад органічних залишків, відбувається за 

допомогою оксигену, води,  мікроорганізмів ґрунту (грибів, бактерій) і безхребетних 

організмів. Органічні залишки на цьому етапі втрачають свою анатомічну будову, складні 

органічні сполуки трансформуються у простіші і більш рухомі (проміжні продукти 

розкладу). Ці процеси мають біокаталітичний характер, відбуваються при участі 

ферментів. 

Спочатку органічні залишки втрачають свою анатомічну будову, відбувається їх 

фізичне руйнування, подрібнення, потім у результаті гідролізу і окисно-відновних 

процесів відбувається повна мінералізація органічних речовин. Реакції, які відбуваються  

при цьому, дуже різні, відповідно до зовнішніх умов і складу вихідних органічних 

залишків. Наприклад, в аеробних умовах проходить окислення, в анаеробних – 

відновлення. 

Швидкість розкладу органічних залишків зменшується в анаеробних умовах і може 

навіть повністю припинитись, а нерозкладені чи частково розкладені органічні залишки 

утворюють торф. Проте більшість органічних залишків окислюється до вуглекислого газу 

і води. Менша частина зазнає другого етапу перетворень – гуміфікації або синтезу 

гумусових речовин. 
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Гуміфікація – складний біофізично-хімічний процес трансформації проміжних 

високомолекулярних продуктів розкладання органічних решток в особливі органічні 

сполуки – гумусові кислоти. Кінцевим результатом цього процесу є консервація 

органічних речовин у формі нових, стійких до розкладання продуктів – гумусу. 

 Швидкість і спрямованість гуміфікації залежить від хімічного складу рослинних 

решток, водного і повітряного режиму ґрунту, складу ґрунтових мікроорганізмів, реакції 

ґрунтового розчину, гранулометричного складу ґрунту тощо. 

Отже, органічні залишки у ґрунті піддаються двом взаємнопротилежним 

перетворенням – розкладу (мінералізації) до простих мінеральних сполук і накопиченню 

(гуміфікації) у вигляді специфічних гумусових речовин.  

Сьогодні існує декілька гіпотез утворення гумусових речовин (механізмів 

гуміфікації). Актуальними серед них є конденсаційні полімеризаційні гіпотези (А.Г. 

Трусов, М.М. Кононова, В. Фляйг) і гіпотеза утворення речовин унаслідок поетапного 

біохімічного окиснення фітогенних решток (Л.М. Александрова). 

М.М. Кононова запропонувала конденсаційну теорію утворення гумусових речовин 

як комплексу високомолекулярних сполук однотипової будови (рис. 4). В основі їхньої 

молекули лежить багаторазово повторювана ланка, домінантними структурними 

елементами якої є фенолоподібні сполуки, амінокислоти та пептиди. Перелічені сполуки 

мають змогу накопичуватися унаслідок мікробно-ферментативного розкладу біогенних 

решток, а також при мікробному метаболізмі і ресинтезі. Здатність до конденсації і 

полімеризації зумовлюється появою хінонів (результат ферментного, з участю 

фенолоксидаз, окиснення фенолів), що активно взаємодіють з амінокислотами та 

пептидами і визначають у кінцевому результаті утворення гумусових кислот. За схемою 

М.М. Кононової, існують такі ознаки гуміфікації:  

 усі компоненти рослинних організмів стають першоджерелом різних речовин, 

утворених ферментативними процесами їхнього розкладу, мікробного метаболізму, 

ресинтезу і повторного розпаду тепер уже мікробної плазми; 

 гуміфікація біогенних решток супроводжується мінералізацією їхніх компонентів; 

 специфічною реакцією гуміфікації є конденсація фенольних сполук та хінонів з 

амінокислотами і пептидами (найістотніший етап трансформації органічних речовин у 

напрямі формування гумусового фонду ґрунтів); 

 завершальна і суто хімічна ланка гуміфікації – реакція поліконденсації (або 

полімеризації) сформованих прогумінових речовин з утворенням високомолекулярних 

сполук; 

 усі етапи гуміфікації тісно скоординовані та синхронізовані; 

 фульвокислоти є попередниками гумінових кислот; 

 допускається участь у гуміфікації великих фрагментів молекули лігніну. 

Гуміфікація за цією схемою розпочинається з укрупнення мономерів (простих 

продуктів розпаду фітогенних макромолекул або метаболітів ґрунтових мікроорганізмів). 

Подібний механізм гуміфікації пропонував також В. Фляйг. Його концепція допускає 

участь у реакціях конденсації разом з мономерами також і високомолекулярних 

фрагментів (лігніну, протеїнів тощо). 

Незважаючи на те, що конденсаційна концепція (або гіпотеза) відіграла значну роль 

у розвитку уявлень про гумусові речовини, вона не є універсальною. 
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Рис. 4. Схема процесу гуміфікації (за М.М. Кононовою) 

 

Концепція Л.М. Александрової – біохімічна – розглядає гуміфікацію як поетапне 

біохімічне окиснення фітогенних решток (рис. 5). Початковим елементарним процесом 

тут є поетапне ферментативне (з участю оксидаз) їхнє окиснення. Упродовж цього етапу 

утворюються високомолекулярні кислоти з відмінними молекулярними масами. 

Наступним елементарним процесом є формування азотовмісної частини молекули 

гумусових кислот: унаслідок гуміфікації високобілкових решток частина нітрогену 

втрачається і, навпаки, гуміфікація збіднених на нітроген решток супроводжується 

збільшенням вмісту нітрогену у продуктах гуміфікації. Це спричиняє зменшення частки 

легкогідролізованих азотовмісних сполук і сприяє стабільному зростанню вмісту 

найстійкіших щодо гідролізу азотовмісних органічних сполук. Поглиблення процесу 

гуміфікації відбувається безперервно – від появи молекули до її цілковитої мінералізації 

без будь-якої кінцевої стадії і без будь-якого конкретного кінцевого продукту. 
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Рис. 5. Схема процесу

гумусоутворення

у ґрунті

(за Л.М. Александровою)

!!!

 

Новоутворені молекули гумусових кислот набувають характерних рис і в такому 

вигляді можуть перебувати у ґрунті сотні й тисячі років. За цей час вони або повільно 

мінералізуються до кінцевих продуктів, або ж утворюють фрагменти, які беруть участь у 

синтезі нових молекул гумусових кислот. 

Уподовж описаного вище етапу поступово зростає ароматизація молекул гумусових 

кислот, проте не завдяки конденсації, а внаслідок часткового відщеплення аліфатичних, 

найменш стійких частин новоутворених макромолекул гумусових кислот. І хоча гумусові 

кислоти залишаються високомолекулярними, їхні молекулярні маси зменшуються.  

Залежно від ландшафтно-біокліматичних умов у ґрунтах накопичуються або вільні 

гумусові кислоти, або утворюється комплекс органо-мінеральних похідних. Щодо цього 

єдина система органічних речовин поступово розщеплюється на фракції, які відрізняються 

деталями будови молекул, розчинністю тощо. Найбільш дисперговану фракцію 

утворюють фульвокислоти та їхні легкорозчинні солі, а найменш дисперговану – група 

гумінових кислот, які утворюють нерозчинні у воді солі кальцію, феруму, алюмінію. 

Схема процесу гуміфікації Л.М. Александрової аргументовано пояснює безліч з 

відомих експериментальних даних, зокрема, полідисперсність гумусових кислот, динаміку 

зміни їхніх молекулярних мас тощо. 

Обидва шляхи гуміфікації (описані М.М. Кононовою та Л.А. Александровою), на 

переконання Д.С. Орлова (1990 р.), є цілком можливими та актуальними, а переважання 

будь-якого з них зумовлюється конкретними ландшафтно-біокліматичними умовами. 

 

4.3. Склад гумусу та його властивості 

Потенціальними джерелами гумусу ґрунту можна вважати всі компоненти біоценозу, 

які потрапляють на поверхню ґрунту або у товщу ґрунтового профілю і беруть участь у 

процесах ґрунтотворення. Це відмерлі рештки рослин, тварин, мікроорганізмів, органічні 

добрива тощо. Потрапляючи на ґрунт і в ґрунтову товщу, органічні рештки під впливом 
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ґрунтової мікрофауни і мікрофлори, частково хімічних та фізико-хімічних процесів 

зазнають складних біохімічних перетворень. Органічні рештки не всі розкладаються до 

простих мінеральних речовин. Частина з них проходить складний шлях біохімічних змін – 

гуміфікацію, у результаті яких утворюються складні, стійкі до розкладу 

високомолекулярні сполуки – гумус. Ці високомолекулярні органічні сполуки мають 

специфічне забарвлення – від темно-бурого, майже чорного, до червонувато-бурого, 

майже оранжевого, залежно від переважання груп і фракцій гумусових речовин. Вони 

міцно зв’язані з мінеральною частиною ґрунту, мають кислотний характер, зумовлений 

карбоксильними групами, містять від 36 до 62 % карбону і від 2,5 до 5,0 % нітрогену в 

різних групах і фракціях.  

Гумус – це суміш специфічних, різних за складом і властивостями 

високомолекулярних азотовмісних органічних сполук, об’єднаних спільністю 

походження, деяких властивостей і рис будови (І.С. Кауричев, 1989 р.). 

Гумус – це гетерогенна динамічна полідисперсна система високо-молекулярних 

азотистих ароматичних сполук кислотної природи (рис. 6). 

 

 
Рис. 6. Фрагмент молекули гумусу 

 

Гумус є джерелом живлення рослин, оскільки містить запас поживних речовин, 

особливо карбону, нітрогену, у меншій мірі фосфору, кальцію, феруму, мангану і т. д. 

Оскільки гумус практично нерозчинний у воді, ці речовини не вимиваються із ґрунту і не 

є доступними для живлення рослин. Тільки під впливом мікроорганізмів, при 

поступовому розкладанні (мінералізації) гумусу поживні речовини переходять у доступні 

для рослин форми. Як типовий колоїд, він зумовлює вбирну здатність, процеси 

структуроутворення, впливає на теплові, водні властивості та режим поживних речовин. 

Від його вмісту та якості значно залежить родючість ґрунту, тому визначення кількісного 

вмісту та якісного складу гумусу у ґрунтах має важливе значення. 

Безпосередніх методів визначення вмісту гумусу в ґрунті немає. Загальний вміст 

гумусу обчислюють за кількістю С у ґрунті. Визначають кількість діоксиду карбону 

(СО2), що виділяється при окисненні карбону гумусу, приймаючи вміст карбону у складі 

гумусу рівним 58 %. Помноживши відсотковий вміст карбону (від ваги ґрунту, а не 

гумусу) на умовний коефіцієнт 1,724 (тобто 100/58), одержують загальну кількість гумусу 

в ґрунті. 

Гумус ґрунту – це складний комплекс органічних сполук, який містить дві групи 

речовин: 

1) неспецифічні органічні сполуки індивідуальної природи, які трапляються не тільки 

в ґрунтах, але й у інших об’єктах (тканинах рослин, тварин): прості органічні кислоти, 

розчинні поліфеноли, амінокислоти, протеїни, аліфатичні кислоти тощо. Вони надходять у 

ґрунти в процесі розкладення органічних залишків, а також як продукти метаболізму 

мікроорганізмів, становлять 10-15 % від усього гумусу; 
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2) специфічні комплекси органічних сполук складної будови – це власне гумусові 

речовини. 

Гумусові речовини як специфічний продукт гуміфікації органічних решток, є 

гетерогенною полідисперсною системою високомолекулярних сполук кислотного 

походження і представляють собою гумінові кислоти, фульвокислоти і нерозчинний 

залишок – гумін.  

Розділення гумусових речовин на ці групи базується на способі виділення їх з 

ґрунту, забарвленні і реагуванні на розчинник. Вони перебувають у різних формах зв’язку 

з мінеральною частиною ґрунту, руйнування якої призводить до переведення гумусових 

речовин у розчинний стан. Відрізняються між собою за елементним складом, фізичними і 

фізико-хімічними властивостями і ступнем розчинності у лугах, кислотах і спирті. Менша 

частина гумусових речовин перебуває у ґрунті у вільному стані. 

Гумінові кислоти мають темно-бурий, темно-коричневий або чорний колір, їхня 

середня щільність 1,6 г/см3. Гумінові кислоти добре розчиняються у лугах, погано 

розчиняються у воді і не розчиняються в органічних і мінеральних кислотах. З лужних 

розчинів гумінові кислоти легко осаджуються гідрогеном мінеральних кислот, а також 

дво- і тривалентними катіонами (Са2+, Mg2+, Fe3+, Al3+) у вигляді аморфного осаду 

пластівців. 

Гумінові кислоти мають в середньому більші молекулярні маси, порівняно з 

середньозваженими молекулярними масами гумусових речовин загалом. Елементний 

склад гумінових кислот у відсотках до маси становить: карбон – 50-62 %, гідроген – 2,8-

6,6 %, оксиген – 31-40 %, нітроген – 2-6 % (рис. 7). Гумінові кислоти мають невиразний 

кислотний характер, вони менш агресивні до мінеральної частини ґрунту, ніж 

фульвокислоти. Внаслідок тривалої зміни температури вони коагулюють, водночас здатні 

склеювати одна з одною мінеральні частинки ґрунту, утворюючи структурні агрегати. 

Гумінові кислоти переважають у складі гумусу чорноземів, каштанових, інколи у сірих 

лісових і сильно окультурених дерново-підзолистих ґрунтах. 

 
Рис. 7. Фрагмент молекули гумінової кислоти 

 

Фульвокислоти відзначаються жовтим або солом’яно-жовтим забарвленням. Це 

група високомолекулярних органічних гумусових кислот, що залишається в розчині після 

осадження гумінових сполук, володіють високою мобільністю, мають значно нижчу 

молекулярну масу, ніж середньозважена молекулярна маса гумусових речовин. Від 
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гумінових кислот відрізняються меншим вмістом карбону, розчинністю в кислотах, 

більшою гідрофільністю і здатністю до кислотного гідролізу. Це дуже сильні органічні 

кислоти, агресивні до мінеральної частини ґрунту. Щільність фульвокислот становить 

1,43-1,61 г/см3. Елементний склад фульвокислот (у відсотках до маси): становить: карбон 

– 41-46 %, гідроген – 4-5 %, нітроген – 3-4 %. Вміст оксигену залежить від вмісту карбону, 

його більше, ніж у гумінових кислотах. Фульвокислоти мають високу ємність вбирання – 

до 700 ммоль(екв)/100 г ґрунту, можуть утворювати комплекси. Фульвокислоти 

домінують у складі гумусу ґрунтів підзолистого типу, буроземах, червоноземах, 

сіроземах, деяких ґрунтах тропіків. 

Гумусовим кислотам властива гетерогенність і полідисперсність. Гумінові кислоти і 

фульвокислоти різних типів ґрунту можна розділити на низку фракцій різної 

молекулярної маси, елементного і компонентного складу, які разом з тим зберігають 

принципи будови і функціональні групи гумусових кислот. 

Окрім гумінових кислот і фульвокислот, у груповому складі гумусу виділяють 

негідролізований залишок або гумін. Сучасними дослідженнями встановлено, що 

гуміни – це сукупність гумінових і фульвокислот, міцно зв’язаних з мінеральною 

частиною ґрунту, а також важко піддатливих до розкладання компонентів залишків 

рослин: целюлози, лігніну, вугільних часток. Кількість гумінів залежить від вмісту гумусу 

та гранулометричного складу. Гуміни можуть утворюватися також за рахунок гумінових 

кислот, які під впливом сильного промерзання взимку і часткового літнього висушування 

ґрунту піддаються денатурації (старінню) і переходять в малорухомий стан – гумін. 

 

4.4. Гумусовий стан ґрунтів 

Гумусовий стан ґрунту характеризується комплектом морфогенетичних показників, 

які інформують про загальні запаси у ньому органічних речовин, їхні властивості та 

еколого-біогеохімічні тенденції утворення гумусу, його трансформації, акумуляції та 

міграції у ґрунтовому профілі тощо. 

Система оцінок гумусового стану ґрунтів охоплює вміст і запаси у них гумусу, його 

профільний розподіл, збагаченість нітрогеном, ступінь гуміфікації, типи та специфіку 

гумусових речовин (у тім числі їхній груповий і фракційний склад).  

Якісні особливості гумусу характеризує його фракційно-груповий склад. За 

пропозицією І.В. Тюріна груповим складом гумусу називають набір і кількісний вміст у 

ньому груп специфічних і неспецифічних речовин. Водночас термін група трактують як 

сукупність споріднених за будовою і властивостями сполук, до яких належать: гумінові 

кислоти (чорні і бурі), фульвокислоти, гумін (негідролізований залишок) та неспецифічні 

сполуки (ліпіди, нуклеїнові кислоти тощо).  

Показник групового складу гумусу – відношення карбону гумінових кислот (Сгк) до 

карбону фульвокислот (Сфк), яке коливається від 0,4 до 3. За цим відношенням 

розрізняють типи гумусу: 

  фульватний (Сгк:Сфк <0,6); 

  гуматно-фульватний (0,6-0,8); 

  фульватно-гуматний (0,8-1,2); 

  гуматний (>1,2). 

Чорноземи характеризуються гуманним типом гумусу, Сгк:Сфк у них становить 

більше 1,7, підзолисті ґрунти – гуманно-фульватним (Сгк:Сфк близько 0,8), сірі лісові 

ґрунти – фульватно-гуматним (Сгк:Сфк близько 1). 

Фракційний склад гумусу характеризує розподіл речовин, які належать до різних 

груп гумусових сполук, за формами їхнього зв’язку з мінеральними компонентами ґрунту. 

Терміном “фракція гумусових речовин” називають частину групи, яка відрізняється від 

своїх аналогів формою зв’язку з мінеральними компонентами ґрунту. Зокрема, цими 

частинами є такі фракції гумусових речовин: вільні (не зв’язані з мінеральними 
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компонентами) та зв’язані (з рухомими формами півтораоксидів R2O3 (Al2O3 + Fe2O3)), з 

кальцієм, зі стійкими R2O3, з глинистими мінералами, з гуміном). 

Фракції гумінових кислот (ГК):  

  ГК-1 – безпосередньо розчинна у 0,1 н NaOH-витяжці (вільні та зв’язані з 

рухомими R2O3 ГК); 

  ГК-2 – розчинна у 0,1 н NaOH після декальцинування 0,1 н H2SO4 (ГК, зв’язані з 

Ca); 

  ГК-3 – розчинна в 0,02 н NaOH при нагріванні (ГК, зв’язані зі стійкими R2O3 та 

глинистими мінералами).  

Фракції фульвокислот (ФК): 

  ФК-1а – розчинна у 0,1 н H2SO4 (вільні і зв’язані з R2O3 ФК); 

  ФК-1 – безпосередньо розчинна у 0,1 н NaOH-витяжці (ФК, зв’язані у ґрунті з 

фракцією ГК-1); 

  ФК-2 – розчинна в 0,1 н NaOH після декальцинування 0,1 н H2SO4 (ФК, зв’язані у 

ґрунті з фракцією ГК-2); 

  ФК-3 – розчинна у 0,02 н NaOH при нагріванні (ФК, зв’язані у ґрунті з фракцією 

ГК-3). 

Для систематизації відомостей про властивості гумусу та уніфікації прийомів 

інтерпретації результатів його вивчення використовують спеціальну систему показників 

гумусового стану ґрунтів (табл. 12). 

Таблиця 12 

Показники гумусового стану ґрунтів (Л.А. Гришина, Д.С. Орлов, 1978) 
Показник, одиниця вимірювання Рівень, характер прояву Межі величин 

Потужність підстилки (для лісових 
ґрунтів), см 

Дуже потужна 
Потужна 

Середньопотужна 
Малопотужна 

>10 
5-10 
2-5 
<2 

Відношення запасів органічної 
речовини у підстилці та у 

мінеральному профілі 

Ектоморфний розподіл 
Мезоморфний розподіл 
Ендоморфний розподіл 

>1 
~1 
<1 

Вміст гумусу у гумусових 
горизонтах, % 

Дуже високий 
Високий 
Середній 
Низький 

Дуже низький 

>10 
6-10 
4-6 
2-4 
<2 

Запас гумусу у шарах 0-20 см (0-100 
см), т/га 

Дуже високий 
Високий 
Середній 
Низький 

Дуже низький 

>200 (>600) 
150-200 (400-600) 
100-150 (200-400) 
50-100 (100-200) 

<50 (<100) 

Профільний розподіл гумусу у 
метровій товщі 

Різко зменшується 
Поступово зменшується 
Рівномірно зменшується 

Зростає 
Бімодальний 

− 
− 
− 
− 
− 

Збагаченість гумусу Нітрогеном за 
відношенням С : N 

Дуже висока 
Висока 
Середня 
Низька 

Дуже низька 

<5 
5-8 
8-11 

11-14 
>14 

Ступінь гуміфікації органічної 

речовини, %100
Сзаг

Сгк
  

Дуже високий 
Високий 
Середній 
Слабкий 

Дуже слабкий 

>40 
30-40 
20-30 
10-20 
<10 
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Тип гумусу, 
Сфк

Сгк
 

Гуматний 
Фульватно-гуматний 
Гуматно-фульватний 

Фульватний 

>2 
1-2 

0,5-1 
<0,5 

Вміст “вільних” гумінових кислот, % 
до ∑ ГК 

Дуже високий 
Високий 
Середній 
Низький 

Дуже низький 

>80 
60-80 
40-60 
20-40 
<20 

Вміст гумінових кислот, зв’язаних з 
Ca2+, % до ∑ ГК 

Дуже високий 
Високий 
Середній 
Низький 

Дуже низький 

>80 
60-80 
40-60 
20-40 
<20 

Вміст міцно зв’язаних гумінових 
кислот, % до ∑ ГК 

Високий 
Середній 
Низький 

>20 
10-20 
<10 

Оптична щільність гумінових кислот, 
гк%001,0

см1,нм465E  

Дуже висока 
Висока 
Середня 
Низька 

Дуже низька 

>0,20 
0,10-0,20 
0,06-0,10 
0,03-0,06 

<0,03 

Наявність пігментів у гумусі 
Так 
Ні 

− 
− 

Наявність хлорофілів у 
спиртобензольній витяжці 

Так 
Ні 

− 
− 

 

4.5. Роль гумусових речовин у ґрунтотворенні та живленні рослин 

Гумусові речовини мають важливе значення у ґрунтотворенні, формуванні 

родючості ґрунту, живленні рослин та ін. Гумус є поживою для мікроорганізмів, а для 

вищих рослин – джерелом поживних речовин (карбону, нітрогену, фосфору, кальцію, 

феруму, мангану та ін.). Відомо, що чим більше гумусу у ґрунті, тим він більш родючий. 

Однак чи дійсно це так? 

Гумінові кислоти: 

 надають ґрунтам темного забарвлення → ґрунти добре поглинають сонячне 

проміння → кращий тепловий режим → позитивний влив на ріст і розвиток рослин; 

 погано розчиняються у воді → накопичуються у верхньому шарі ґрунту → 

формують гумусовий горизонт; 

 перебувають у формі колоїдів → підвищується ємність вбирання і вбирна здатність 

ґрунтів → більший запас поживних речовин для рослин; 

 колоїди гумінових кислот цементують ЕГЧ → формуються міцні, водостійкі 

структурні агрегати → покращується структура ґрунту; 

 містять багато зольних елементів → при мінералізації (розкладанні) переходять у 

доступну для рослин форму → висока біологічна продуктивність рослин. 

Фульвокислоти: 

 якщо переважає синтез фульвокислот → ґрунти бідні на гумус → світлого 

забарвлення; 

 легко розчиняються у воді → швидко вимиваються в нижні горизонти → за межі 

ґрунту (ґрунтового профілю); 

 є агресивними сполуками → руйнують мінерали ґрунту → здійснюють хімічне 

вивітрювання (всередині ґрунтів); 

 сприяють розвитку підзолистого процесу → розкладання органічних решток 

відбувається повільно → кисла реакція ґрунтового розчину → низька родючість. 

Отже, рівень родючості ґрунту залежить не лише від кількості гумусу, а й від його 

якості. 
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4.6. Екологічне значення гумусу 

Розглядаючи екологічне значення гумусу, насамперед слід відзначити 

загальнопланетарну роль ґрунтів як акумуляторів органічної енергії. В.А. Ковда (1981, 

1985 р.), підкреслюючи цю важливу їх роль, обґрунтував виділення окремої планерної 

сфери – гумусосфери.  

Гумусосфера – особлива енергетична оболонка планети, представлена гумусовим 

горизонтом ґрунтів. 

Підраховано, що ґрунти з середнім вмістом гумусу 4-6 % (200-400 т/га) накопичують 

на 1 га стільки енергії, яка дорівнює енергії 20-30 т антрациту – вугіллю найвищої якості 

(І.І. Назаренко та ін., 2008). 

Енергія гумусу потрібна для фіксації нітрогену мікроорганізми і безхребетними 

тваринами, для багатьох хімічних і біологічних процесів, що протікають у ґрунтах. Саме 

тому підтримання запасів гумусу у ґрунтах – найактуальніша проблема сучасного 

землеробства. 

Гумусові речовини покращують фізичні властивості ґрунту. Ґрунти з високим 

вмістом гумусу мають: 

 широкий діапазон фізичної стиглості, тобто їх можна обробляти в широкому 

інтервалі вологості, вони швидше просихають весною, раніше придатні для обробітку; 

 потребують менших затрат на механічний обробіток; 

 добру оструктуреність; 

 збільшується їх шпаруватість, вологоємність, ємність вбирання; 

Біологічно активні речовини, що входять до складу гумусу ґрунту, мають велике 

екологічне значення, оскільки окремі компоненти гумусу стимулюють різні фізіологічні 

процеси, що, у свою чергу, позитивно впливає на ріст кореневих волосків, кореневої 

системи у цілому. Ферментативна активність гумусу зумовлює інтенсивність 

надходження вуглекислого газу у приземний шар атмосфери, що зумовлює 

інтенсифікацію фотосинтезу рослин, а після відмирання рослин у процесі розкладання 

їхніх решток і наступної гуміфікації – фіксацію атмосферного карбону в ґрунті. Таким 

чином, через гумус ґрунти загалом можуть протидіяти кліматичним змінам, виводячи з 

атмосфери надлишок карбону в процесі фотосинтезу і акумулюючи його в ґрунті в  

результаті гуміфікації. 

У агроценозах при інтенсивному використанні ґрунтів процеси розкладу і 

мінералізації гумусу переважають над процесами гуміфікації, що призводить до втрати 

гумусу ґрунтами. У результаті погіршуються агрофізичні властивості ґрунту, зменшується 

їх біологічна активність, вбирна здатність, вміст поживних речовин, а у цілому – 

знижується родючість ґрунту. Тому у землеробстві потрібно дбати про накопичення у 

ґрунті гумусу, багатого на гумінові кислоти. 

Основні заходи щодо накопичення органічних речовин у ґрунті: 

 внесення органічних добрив (гною, торфу, торф’яних компостів, сидератів тощо); 

 висівання багаторічних трав (бобових або суміші трав); 

 боротьба з ерозією; 

 водна меліорація (покращення водно-повітряного режиму); 

 хімічна меліорація (зниження кислотності і збагачення кальцієм); 

 правильна система обробітку ґрунту; 

 впровадження науково обґрунтованих сівозмін тощо. 

Слід наголосити, що органічна речовина ґрунту і пов’язана з нею енергія 

забезпечують не лише родючість ґрунту, продуктивність екосистем, а й стабільність 

біосфери. Виснаження запасів гумусу в ґрунтах планети призведе до незворотних 

екологічних наслідків. Тому пріоритетним і актуальним завдання сучасного суспільства у 

глобальному вимірі є відродити і зберегти оптимальний гумусовий стан ґрунтів планети. 

 

 



 63 

4.7. Географічні та екологічні закономірності розподілу гумусових речовин у ґрунтах 

Вміст гумусових речовин у ґрунтах – характерна генетична і класифікаційна ознака 

кожного типу ґрунту. Положення про закономірну зміну гумусу в зональних типах ґрунтів 

залежно від географічних умов уперше сформулював В.В. Докучаєв у праці “Русский 

чернозем” (1883 р.). 

Продуктивність рослинних угрупувань, склад органічних залишків, умови їхнього 

перетворення різні у різних географічних зонах – відповідно змінюється кількість і якість 

органічної речовини різних ґрунтів. Для кожного зонального типу ґрунту встановлено 

стабільний вміст гумусу у верхньому горизонті, його профільний розподіл, а також 

основні показники гумусового стану ґрунтів (табл. 13). 

Таблиця 13 

Вміст і склад гумусу у верхньому горизонті зональних типів ґрунтів  

(за М.М. Кононовою) 

Ґрунти Гумус, % Сгк:Сфк 
Запаси в 0-20 см 

шарі, т/га 

Підзолисті 2,5-4,0 0,6-0,8 53 

Сірі лісові 4,0-6,0 1,0 109 

Чорноземи 7,0-10,0 1,5-2,5 224 

Каштанові 1,5-4,0 1,2-1,5 99 

Бурі напівпустельні 1,0-1,2 0,7 25 

Сіроземи 0,8-1,0 0,7 37 

Червоноземи 4,0-6,0 0,6-0,8 153 

 

Максимально гумус накопичується у чорноземах. У ареалах їх поширення склались 

найсприятливіші гідротермічні і біохімічні умови, які сприяли формуванню високої 

продуктивності біологічної маси, помірної активності мікроорганізмів, консервації і 

збереженню гумусу в ґрунтах. На північ і на південь від чорноземної зони поєднання 

гідротермічних і біохімічних умов несприятливе для синтезу й накопичення гумусу. 

В умовах посушливого клімату (сухі степи, напівпустелі й пустелі) біологічна 

продуктивність рослинних угрупувань незначна, а рештки відмерлих рослин швидко 

розкладаються до повної мінералізації. На північ від чорноземів в умовах тайгово-лісової 

зони переважає синтез фульвокислот, які легко вимиваються атмосферними опадами в 

нижні горизонти, сприяючи опідзоленню ґрунтів.    

 

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ 

1. Що належить до органічних речовин ґрунту? Назвіть їх основні групи. 

2. Звідки надходять органічні речовини у ґрунт? 

3. Від чого залежить кількість органічної речовини, що надходить у ґрунт? 

4. Дайте визначення поняттям гуміфікація і дегуміфікація. 

5. Що таке гумус? З чого він складається? 

6. Як співвідносяться між собою поняття органічна речовина ґрунту, гумус, 

гумусові речовини? 

7. Чому гумус володіє кислотними властивостями? 

8. Порівняйте між собою склад і властивості гумінових і фульвокислот. 

9. Що таке гумусовий стан ґрунту? Які показники використовуються для його 

оцінки? 

10. Що таке фракційно-груповий склад гумусу? Назвіть фракції гумусових кислот. 

11. Яка роль гумусових речовин у ґрунтотворенні і живленні рослин? 

12. Чому вміст гумусу у ґрунті не є основним показником його родючості? 

13. У чому полягає екологічне значення гумусу? 

14. Що таке гумусосфера? У чому полягає її загальнобіосферне значення? 
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15. Чому вирішення питання втрат гумусу і збереження оптимального гумусового 

стану ґрунтів є одним із ключових завдань для сучасного прикладного 

ґрунтознавства і суспільства загалом? 

16. Назвіть заходи, які сприяють підвищенню вмісту гумусу в ґрунтах. 

17. Яким географічним закономірностям підпорядковується вміст і запаси гумусу у 

ґрунтах світу? 

18. Чому чорноземи характеризуються максимальним вмістом гумусу? 

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

1. Органічна речовина ґрунту: екологічний і ґрунтознавчий підходи. 

2. Біологічна продуктивність основних типів рослинності. 

3. Особливості біологічного кругообігу у різних природних зонах. 

4. Методи визначення вмісту гумусу у ґрунті. 

5. Методи визначення фракційно-групового складу гумусу. 

6. Органо-мінеральні і мінерал-органічні сполуки ґрунту. 

7. Неспецифічні органічні сполуки як складова частина органічної речовини ґрунту.  
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5. ВБИРНА ЗДАТНІСТЬ ҐРУНТУ ТА ҐРУНТОВІ КОЛОЇДИ 

5.1. Поняття про вбирну здатність ґрунту та її види. 

5.2. Ґрунтово-вбирний комплекс.  

5.3. Ґрунтові колоїди та їх головні ознаки. 

5.4. Екологічне значення вбирної здатності ґрунту. 

 

Ґрунт – полідисперсна система, тверді частинки якої мають різний розмір – від 

кількох сантиметрів (каміння, гравій) до розмірності колоїдної фракції (менше 0,0001 мм). 

Дисперсність ґрунту оцінюється не лише за вмістом часток різного розміру 

(гранулометричним складом), але також за формою і якістю поверхні ґрунтових часток. 

Поверхня часток може проявляти різну активність, вбираючи з різною інтенсивністю 

різноманітні речовини, наприклад, гази, пари води і ін. Кількісно властивість дисперсності 

ґрунту оцінюється через питому поверхню ґрунту. 

Питома поверхня ґрунту – це площа поверхні (м2) ґрунтових часток масою в 1 г. 

Іншими словами, питома поверхня ґрунту – це сумарна поверхня всіх часток ґрунту в 

одиниці маси (1 г) (інколи об’єму (1 см3)), виражена в м2 або см2. Вимірюється в м2/г. 

 

5.1. Поняття про вбирну здатність ґрунту та її види 

Вбирною здатністю ґрунту називають його властивість обмінно чи необмінно 

вбирати з довкілля різні тверді, рідкі і газоподібні речовини, збільшувати їхню 

концентрацію на поверхні колоїдних часток, що містяться у ґрунті. 

Явища вбирання відбуваються переважно на поверхнях колоїдних часток тому, що 

колоїди, у тому числі й ґрунтові, мають значну питому поверхню. Завдяки вільній енергії 

поверхня ґрунтових колоїдів є ареною різних фізичних і хімічних явищ, які мають 

відношення до вбирання (адсорбції), формують їх здатність вбирати гази, рідини, 

молекули та іони речовин, які потрапляють у ґрунт чи містяться у ґрунтовому розчині, а 

також мікроорганізми. 

Основоположником вчення про вбирну здатність ґрунту є К.К. Гедройц. Результати 

своїх досліджень він узагальнив і опублікував у працях “Вчення про вбирну здатність 

ґрунтів” (1922 р.), “Ґрунтово-вбирний комплекс і ґрунтові ввібрані катіони, як основа 

генетичної класифікації ґрунтів” (1925 р.). У працях Г. Вігнера, С. Маттсона, М.І. 

Горбунова, О.Н. Соколовського також представлено вчення про вбирну здатність ґрунту.  

Відповідно до вчення К.К. Гедройца розрізняють такі види вбирної здатності 

ґрунтів: механічна, фізична, хімічна, фізико-хімічна і біологічна. 

Механічна вбирна здатність – це властивість ґрунтів вбирати тверді частинки, що 

надходять із водним або повітряним потоком, розміри яких перевищують розміри шпар 

ґрунту. Затримуються не тільки ті частинки, діаметр яких більший від діаметра шпар 

ґрунту, але й найтонші частинки, які потрапляють у замкнуті чи викривлені шпари. 

Завдяки цій вбирній здатності вода очищається від завислих домішок, ґрунт при цьому 

виконує роль своєрідного очищувача вод, люди одержують чисту воду, а саме явище 

широко використовують при будівництві штучних фільтрів для очищення вод. При 

будівництві зрошувальних систем властивість ґрунту вбирати тверді частинки 

використовується для замулювання дна і стінок каналів з метою зменшення фільтрації 

води.  

Фізична вбирна здатність – це здатність ґрунту збільшувати концентрацію молекул 

різних речовин на поверхні тонкодисперсних частинок, або здатність ґрунту вбирати з 

розчину молекули мінеральних і органічних речовин, а також молекули води. Найбільше 

пов’язана з наявністю у колоїдних системах значної вільної поверхневої енергії. Сума цієї 

енергії зростає із збільшенням площі поверхні ґрунтових частинок (із збільшенням 

дисперсності). Прикладом фізичної вбирної здатності є адсорбція ґрунтом молекул води. 

Хімічна вбирна здатність зумовлена утворенням внаслідок проходження хімічних 

реакцій у ґрунті важкорозчинних сполук, які випадають із розчину в осад. Катіони і 
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аніони, які надійшли до ґрунту з атмосферними, поливними і ґрунтовими водами, 

добривами, утворюють із солями ґрунтового розчину нерозчинні або важкорозчинні 

сполуки: 

 

[ҐВК]Са2+ + Na2SO4 → [ҐВК]2Na+ + CaSO4↓ 

 

[ҐВК]Са2+ + 2NaHCO3 → [ҐВК]2Na+ + CaCO3↓ 

 

AI(OH)3 + H3PO4 → AIPO4↓ + 3H2O 

 

Фізико-хімічна вбирна здатність – це здатність ґрунту вбирати і обмінювати 

частину іонів, які є на поверхні твердих частинок, на еквіваленту кількість катіонів чи 

аніонів, що є в розчині і контактують з тими частинками. Ця властивість ґрунту зумовлена 

наявністю у його складі так званого ґрунтового вбирного комплексу (ҐВК), пов’язаного з 

ґрунтовими колоїдами. 

Основним механізмом фізико-хімічної вбирної здатності ґрунтів є процеси сорбції. 

Обмінна сорбція катіонів – це здатність катіонів дифузного шару ґрунтових колоїдів 

обмінюватися на еквівалентну кількість катіонів навколишнього розчину. Обмінними 

катіонами у ґрунті зазвичай є Ca2+, Mg2+, K+, Na+, Al3+, Mn2+, Fe2+, Fe3+, H+.  Ґрунти здатні 

сорбувати також і аніони: CI-, NO3-, SO4
2-, PO4

3-, SiO4
4-, OH-. 

Біологічна вбирна здатність виражається у вбиранні живими організмами ґрунту 

(ґрунтовою біотою) і кореневою системою рослин речовин із ґрунтового розчину. Живі 

організми володіють вибірковою здатністю до елементів живлення, яка зумовлена 

специфічною для кожного виду живих організмів потребою у цих елементах. Рослини-

індикатори: нітрофіли – індикатори збагаченості ґрунту нітрогеном – берест, черемха, 

бузина галофіти – індикатори засолення ґрунтів (натрієм, хлором…) – кермек, полин, 

солонець трав’янистий. Після відмирання організмів засвоєні ними хімічні елементи 

акумулюються у верхньому шарі ґрунту у складі органічних речовин. 

 

5.2. Ґрунтово-вбирний комплекс 

Сукупність компонентів ґрунту, що беруть участь у процесах вбирання, К.К. 

Гедройц назвав ґрунтовим вбирним комплексом (ҐВК). Це сума всіх колоїдів, які 

відіграють важливу роль у явищах вбирання та обмінних реакціях. 

Ґрунтовий вбирний комплекс – це сукупність мінеральних, органічних і органо-

мінеральних сполук високого ступеня дисперсності, які є нерозчинними у воді і здатні 

вбирати і обмінювати ввібрані іони. 

Фізико-хімічна вбирна здатність зумовлена ґрунтовим вбирним комплексом, до 

складу якого входять усі сполуки, здатні до обміну. Усі ґрунти здатні обмінювати наявні у 

їхньому вбирному комплексі ввібрані катіони, при цьому кількість катіонів, увібраних 

ґрунтом, еквівалентна кількості катіонів, що витісняються з ґрунту в розчин. У ґрунтах 

поширені найчастіше такі обмінні катіони: Na+, K+, NH4
+, H+, Mg2+, Cа2+, Аl3+, Fe3+. 

Сума всіх ввібраних катіонів, які можуть бути витіснені з ґрунту, для цього ґрунту є 

величиною здебільшого постійною, може змінюватися залежно від природи самого 

ґрунту. Цю суму виражають в мг-екв (ммоль) на 100 г ґрунту, і, за пропозицією, К.К. 

Гедройца, вона названа ємністю вбирання, або ємністю катіонного обміну.  

Ємність вбирання залежить від типу ґрунту, його гранулометричного складу, вмісту 

органічної речовини, мінералогічного складу, при цьому її величина варіює у широких 

межах (табл. 14). 
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Таблиця 14 

Ємність катіонного обміну ґрунтів 

Ґрунти 
Ємність катіонного обміну, 

ммоль на 100 г ґрунту 

Дерново-підзолистий піщаний 3-6 

Дерново-підзолистий середньосуглинковий 10-20 

Дерново-підзолистий глинистий 15-25 

Сірий лісовий середньосуглинковий 15-30 

Чорнозем типовий важкосуглинковий 30-70 

Чорнозем південний важкосуглинковий 20-50 

Ясно-каштановий суглинковий 20-40 

Сірозем типовий суглинковий 8-20 

Червонозем суглинковий 13-25 

 

Склад ввібраних катіонів у різних ґрунтах різний. У чорноземах до складу вбирного 

комплексу входять переважно Са2+ і Mg2+, в дерново-підзолистих ґрунтах – Mg2+, Ca2+, H+, 

Al3+, в солонцях – Mg2+, Ca2+, Na+, болотних – багато Fe3+. Серед ввібраних катіонів є 

практично всі катіони, потрібні для живлення рослин, лише К+ і NH4+ та мікроелементи 

мають незначний вміст. 

Сума всіх ввібраних катіонів основ, здатних до обміну, називається сумою обмінних 

основ, або сумою ввібраних основ. Залежно від наявності у складі ґрунтового вбирного 

комплексу Н+ і АІ3+ розрізняють ґрунти насичені (Н+ і АІ3+ відсутні) і ненасичені 

основами. 

Ступінь насичення основами – це відношення обмінних основ до загальної суми 

обмінних катіонів, разом з обмінним гідрогеном і алюмінієм, що входять до складу 

ґрунтового вбирного комплексу. 

Ступенем насичення ґрунтів основами називають відношення суми обмінних 

основ до ємності вбирання. Якщо серед вбирних катіонів ґрунту наявні тільки катіони-

основи (Na+, K+, NH4
+, Mg2+, Cа2+), такі ґрунти називають насиченими основами. Якщо ж 

крім вбирних основ у складі ҐВК є іони Н+ і АІ3+ (в кислих ґрунтах), то такі ґрунти 

відносять до ненасичених основами. Прикладом перших є деякі підтипи чорноземів, 

каштанові ґрунти, сіроземи та інші, прикладом других – дерново-підзолисті, сірі лісові, 

червоноземи та інші. 

Склад вбирних катіонів залежить від типу ґрунтотворення, складу ґрунтотворних 

порід, якщо ґрунтові води залягають близько до поверхні, то від їх якості. Склад вбирних 

основ орних ґрунтів можна регулювати засобами хімізації та меліорації.  

Склад вбирних основ визначає стійкість вбирного комплексу щодо руйнівної дії 

води, тобто його здатність чинити опір цій дії. Ґрунти, насичені три- і двовалентними 

катіонами, мають стійкий вбирний комплекс, колоїди є переважно у формі водостійкого 

гелю, що здатний склеювати більші частинки ґрунту. Такі ґрунти мають добре виражену 

водостійку структуру. Ґрунти, насичені одновалентними катіонами (зокрема, Na+), легко 

піддаються руйнівній дії води, їхні колоїди при зволоженні переходять у золь. Навіть за 

незначного зволоження склад вбирних основ різко впливає на стан ґрунту. 

Від складу обмінних катіонів залежить ряд агрономічно важливих властивостей 

ґрунту: пептизованість і агрегованість, характер і ступінь закріплення органічної речовини 

твердою фазою, утворення органо-мінеральних сполук, кислотно-лужна та інші види 

буферності, стійкість ґрунтів проти дії кислих опадів тощо. Обмінні катіони є джерелом 

поживних речовин для рослин. 

На властивості ґрунту і умови росту рослин великий вплив має склад обмінних 

катіонів. Так, у ґрунтів, ҐВК яких насичений Са2+, реакція близька до нейтральної, колоїди 

перебувають у стані стійких гелів, які не піддаються пептизації при надлишку вологи, 
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ґрунти добре гумусовані і оструктурені, характеризуються сприятливими фізичними 

властивостями, легко піддаються обробітку. Прикладом таких ґрунтів є чорноземи.  

Ґрунти, у складі обмінних катіонів яких у значній кількості міститься Na+, мають 

лужну реакцію, що негативно впливає на стан колоїдів і ріст рослин. Насичені Na+ колоїди 

легко пептизуються, ґрунти, що містять їх, погано оструктурені, мають несприятливі 

водно-фізичні властивості: підвищену щільність, слабку водопроникливість і водовіддачу, 

низьку доступність ґрунтової вологи рослинами. Такі ґрунти у вологому стані утворюють 

кірку на поверхні ґрунту, повітря майже не проникає вглиб, у сухому стані вони дуже 

щільні, брилуваті, їх важко обробляти. Це солонці і солонцюваті ґрунти. 

За наявності у ҐВК у складі обмінних катіонів значної кількості Н+ або АІ3+ , а також 

Fe3+ колоїди легко руйнуються в результаті кислотного гідролізу, такі ґрунти мають кислу 

реакцію, переважно містять мало органічної речовини і елементів живлення, погано 

оструктурені. Підкислення негативно впливає на розвиток більшості окультурених 

рослин, а вміст у підвищених кількостях АІ3+ токсичний для багатьох рослин. Це 

підзолисті і кислі ґрунти.  

Співвідношення обмінних катіонів у ґрунтово-вбирному комплексі служить не 

тільки характеристикою для визначення й уточнення генезису ґрунтів, а й для проведення 

заходів з покращення меліоративного стану ґрунтів. Правильне планування та здійснення 

заходів окультурення ряду ґрунтів (підзолистих, солонюватих та ін.), раціональне 

застосування мінеральних добрив, вирощування сільськогосподарських культур на різних 

ґрунтах можливе при врахуванні особливостей обмінних катіонів у ґрунтах, у відношенні 

до яких планується певний захід. Тому визначення складу обмінних катіонів ґрунтів є 

обов’язковим для їхнього пізнання і практичного використання. 

Регулюючи склад вбирних основ, можна покращити властивості ґрунтів. Широко 

застосовують методи вапнування кислих і гіпсування лужних ґрунтів. При цьому 

відбувається зміна складу вбирних основ у колоїдній частині і заміна іону Н+ (вапнування) 

чи іону Na+ (гіпсування) на Са2+. 

 

5.3. Ґрунтові колоїди та їх головні ознаки 

Ґрунт – це полідисперсна система, а його найдрібніші частинки (розміром менші за 1 

нм) називаються ґрунтовими колоїдами. Термін “ґрунтові колоїди” введений англ. вченим 

Томасом Гремом.  

Колоїди – це двофазна система, яка складається з дисперсної фази (колоїдні 

частинки) та дисперсного середовища (ґрунтовий розчин). 

Ґрунтові колоїди – тонкодисперсні, нерозчинні у воді частинки розміром від 1 до 

100 нанометра (1 нм = 1 · 10-9 м = 1 · 10-6 мм). 

Системи, в яких речовина роздрібнена до частинок від 1 до 100 нм (нанометр) і 

знаходиться в будь-якому середовищі (рідкому, газоподібному), називається колоїдними 

або дисперсними. У таких системах речовина – це дисперсна фаза, а середовище, в якому 

його частинки перебувають у підвищеному стані, – дисперсне. 

Г. Вігнер запропонував колоїдну частинку назвати колоїдною міцелою. Узагальнена 

схема колоїдної міцели представлена на рис. 8. 

Основу колоїдної міцели складає ядро. Природа ядра визначає поведінку ґрунтових 

колоїдів. Ядро колоїдної міцели являє собою складну сполуку аморфної або кристалічної 

будови різного хімічного складу. На поверхні ядра розміщується шар потенціал-

визначаючих іонів. Ядро міцели разом із шаром потенціал-визначаючих іонів утворює 

гранулу. Між гранулою й розчином, який оточує колоїд, виникає термодинамічний 

потенціал. Під його впливом із розчину притягуються іони протилежного знаку 

(компенсуючі іони). Навколо ядра колоїдної міцели утворюється подвійний електричний 

шар, який складається із шару потенціал-визначаючих іонів і шару компенсуючих іонів. 

Компенсуючі іони розміщуються навколо гранули двома шарами: один – нерухомий шар, 

який міцно утримується електростатичними силами потенціал-визначаючих іонів; 
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зовнішній – дифузний шар, який утримується значно меншими силами, і тому може 

замінюватись іншими катіонами, зумовлюючи цим фізико-хімічну (обмінну) вбирну 

здатність ґрунту. 

 
Рис. 8. Сема будови колоїдної міцели (за М.І. Горбуновим) 

 

Гранула разом із нерухомим шаром компенсуючих іонів називається колоїдною 

частинкою. Між колоїдною частинкою й оточуючим розчином виникає 

електрокінетичний потенціал (дзета-потенціал). Під його впливом знаходиться другий 

(дифузний) шар компенсуючи іонів, які мають здатність до еквівалентного обміну на іони 

того самого знаку заряду з оточуючого розчину. 

Колоїдна міцела є електрично нейтральна. Головна маса її належить гранулі, тому 

заряд останньої розглядається як заряд усього колоїду (рис. 9). 

шар компенсуючих

іонів

дифузний шар

нерухомий шар

потенціал-визначаючий шар

Рис. 9. Схема утворення колоїдної міцели броміду срібла:

1 – катіон срібла у кристалічній структурі; 2 – аніон брому у кристалічній

структурі; 3 – катіон калію у розчині; 4 – аніон брому у розчині.
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Колоїди, які у потенціал-визначаючому шарі мають негативно заряджені іони й Н+ у 

дифузному шарі, що дисоціюють у розчин, називають ацитоїдами (кислотоподібними). 

До таких колоїдів можна віднести кремнекислоту і гумінову кислоту, а також мінерали 

групи монтморилоніту. 

Колоїди, які мають у потенціал-визначаючому шарі позитивно заряджені іони і 

відщеплюють у розчин іони ОН-, називаються базоїдами (лугоподібними). До них 

відносяться гідрати оксидів феруму та алюмінію. 

Проте колоїди гідроксидів феруму, алюмінію, а також протеїну залежно від реакції 

середовища ведуть себе або як кислота (ацитоїди), або як основа (базоїди). Колоїди з 

такою подвійною функцією називаються амфотерними або амфолітоїдами. 

Виникнення заряду у різних колоїдів пов’язане з особливостями їхнього хімічного 

складу й структури. Негативний заряд набувають колоїди за рахунок розриву зв’язків і 

облому пакетів глинистих мінералів, оксидів і гідроксидів феруму та вивільнення 

валентностей крайових іонів оксигену; при ізоморфному заміщенні в кремній-кисневих 

тетраедрах мінералів чотирьохвалентного силіцію трьохвалентним алюмінієм, алюмінію – 

двохвалентними катіонами (ферумом, магнієм). 

Колоїдний розчин, який складається з дисперсної фази і дисперсного середовища, 

називається золем. Дисперсна фаза формується з колоїдних електрично нейтральних 

частинок – міцел. Ці частинки можуть мати однакові позитивні чи негативні заряди. 

Наявність позитивного заряду всіх частинок золю перешкоджає злипанню та збільшенню 

їхнього розміру. Властивість колоїдної системи протидіяти збільшенню частинок 

називається агрегативною стійкістю. У такій системі частинки завжди знаходяться в 

підвішеному стані. Крім того, важливим чинником стійкості є наявність гідратних 

оболонок як навколо ядра колоїдних частинок, так і навколо іонів дифузного шару.  

Якщо колоїдні системи перебувають у нерозчинному, згорнутому стані, то вони 

утворюють так звані гелі. 

Під впливом низки чинників колоїди можуть переходити з одного агрегатного 

(фізичного) стану в інший. Процес переходу золю в гель, тобто процес з’єднання 

(злипання) розсіяних частинок золю у пластівці чи осад, називають процесом коагуляції, 

зворотній процес – пептизацією. 

Розрізняють два шляхи утворення колоїдних систем: 

1. дисперсійний – коли колоїди утворюються шляхом подрібнення більш великих 

частинок до розмірів колоїдних; 

2. конденсаційний – коли відбувається збільшення більш маленьких частинок. 

За своїм складом колоїди ґрунту поділяються на мінеральні, органічні та органо-

мінеральні. 

З мінеральних колоїдів у ґрунтах трапляються золі і гелі кремнієвої кислоти, 

гідроксиди феруму, алюмінію, глинисті мінерали. Утворюються такі колоїди у процесі 

вивітрювання гірських порід. 

Органічні колоїди – це дрібні частинки гумусових речовин і тіл бактерій, які можуть 

коагулювати та адсорбуватися. 

До органо-мінеральних колоїдів ґрунту відносяться комплексні сполуки гумусових 

речовин та оксиди металів (хелати). 

Колоїдний комплекс ґрунту представлений органо-мінеральною колоїдною 

частиною (гумус, глина, гідрати оксидів феруму, вторинні мінерали тощо), окремі 

складові якої характеризуються різними величинами ємності вбирання (табл. 15). 

Таблиця 15 

Ємність вбирання мінеральних і органічних колоїдів ґрунту 

Глинисті мінерали і гумусні сполуки 
Ємність вбирання, 

ммоль/100 г ґрунту 

Глинисті мінерали групи каолініту (за М.І. Горбуновим) 3-20 

Глинисті мінерали групи монтморилоніту (за Шахтнабелем, 1952) 60-150 
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Гідрослюди (за М.І. Горбуновим, 1963) 20-50 

Гумінові кислоти і їхні солі (за М.М. Кононовою, 1963) 

  підзолистих ґрунтів 

  чорноземних ґрунтів 

 

350 

400-500 

 

Ґрунтові колоїди в основному представлені гелями і лише невелика їхня частина 

знаходиться у ґрунті у вигляді золів. Ґрунтові гелі частково зв’язані з більш грубими 

частинками ґрунту, покриваючи їхню поверхню плівками. У них колоїдні частинки 

зчіплюються між собою й утворюють структурну сітку, у вічках якої утримується вода. 

Частинки у цьому випадку не відокремлені водною фазою. 

У вологому ґрунті невелика кількість колоїдів може знаходитися у стані золю 

(частинки, відокремлені водною фазою). Відокремлене існування колоїдних частинок у 

стані золю пов’язано з наявністю електрокінетичного потенціалу – однаково заряджені 

колоїдні частинки відштовхуються одна від одної, знаходяться у стані золю і не 

утворюють осаду, а також із наявністю водної (гідратної) оболонки на поверхні частинок. 

Колоїди, які можуть переходити із золю в гель і навпаки, називаються зворотними.  

У ґрунті знаходиться багато колоїдів, які важко переходять до стану золю, вони складають 

групу незворотних колоїдів. 

З ґрунтовими колоїдами, їх складом безпосередньо пов’язані найважливіші 

властивості і процеси ґрунту: формування профілю ґрунту, структура, стиглість ґрунту, 

водний та повітряний режими, відношення ґрунту до обробітку, а також потреба ґрунтів у 

хімічній меліорації, інші явища, які супроводжують застосування добрив. Ряд явищ у 

ґрунті залежить від взаємодії його колоїдів з катіонами ґрунтового розчину, оскільки 

якість катіонів у складі колоїдного комплексу ґрунтів має велике значення для 

агрономічних властивостей ґрунту. 

 

5.4. Екологічне значення вбирної здатності ґрунту 

Вбирна здатність ґрунту – одна з найважливіших властивостей, що зумовлює його 

родючість і характер процесів ґрунтотворення. Вона забезпечує і регулює поживний 

режим ґрунту, сприяє накопиченню багатьох елементів мінерального живлення рослин, 

регулює реакцію ґрунтового середовища та водно-фізичні властивості ґрунту. 

Основні компоненти ґрунтово-вбирного комплексу – мінеральні та органічні 

колоїди, які володіють активними центрами, зумовлюють взаємодію ґрунту з катіонами, 

водою, органічними речовинами. Ця взаємодія визначає такі екологічні функції ґрунту: 

 забезпечення рослин елементами живлення; 

 зменшення щільності ґрунту через формування агрегатів, підвищення проникності 

для кореневої системи; 

 збільшення кількості мікроорганізмів, сорбованих на ґрунтових частках. 

Чим вища ємність вбирання, тим вища родючість ґрунту. Це зумовлено тим, що 

ввібрані катіони доступні для живлення рослин. У процесі мінерального живлення 

відбувається обмін протонів гідрогену, які виділяють кореневі волоски у складі 

органічних кислот, на катіони дифузного шару колоїдної міцели (рис. 10). Відповідно, чим 

більші значення ємності вбирання ґрунту, тим більше у ньому поживних речовин, 

відповідно його родючість вища. 
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Рис. 10. Схема засвоєння елементів живлення коренями рослин

(за В.Д. Келлі і А.Ф. Фредеріксоном, 1952):

1 – іони гідрогену; 2 – іони металів
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Ґрунтово-вбирний комплекс є бар’єром для багатьох важких металів. Ґрунтові 

колоїди спочатку закріплюють метал на активному центрі у вигляді ввібраного катіону, а 

потім метал може ввійти у кристалічну гратку і втратити свою рухомість. 

Завдяки ґрунтово-вбирній здатності значна частина води сорбується, а інша частина 

зберігається у шпарах ґрунту. Саме тому умовою зберігання води у ґрунті після поливу чи 

опадів є його вбирна здатність. 

Склад вбирного комплексу і величина ємності вбирання у різних типах ґрунтів 

відрізняються (табл. 16). Склад ввібраних катіонів має важливе значення у формуванні 

фізичних властивостей і родючості ґрунтів. 

Таблиця 16 

Склад ввібраних катіонів та ємність вбирання основних типів ґрунтів 

Тип ґрунту 
Характерні ввібрані 

катіони 

Ємність вбирання, 

ммоль/100 г ґрунту 

Дерново-підзолисті Ca, H > Mg 10-30 

Сірі лісові Ca > Mg > H 20-40 

Чорноземи Ca > Mg 40-60 

Каштанові Ca > Mg ≥ Na 15-30 

Сіроземи Ca > Mg, Na, K 10-20 

Червоноземи H > Mg > Ca 10-18 

 

Органічні кислоти, які надходять у ґрунт (продукти життєдіяльності мікроорганізмів 

і рослин), а також кислоти, які синтезуються у ґрунті, частково нейтралізуються вільними 

основами, а частково у вигляді іонів гідрогену вбираються ґрунтово-вбирним комплексом. 

При цьому активна кислотність ґрунтового розчину зменшується. 

Коагуляція і пептизація, які відбуваються у результаті зміни складу ввібраних 

катіонів, зумовлюють структурний (або безструктурний) стан твердої фази ґрунту. 

Структурні ґрунти мають високі водопроникність, вологоємність, низьку водопідйомну 

здатність. Безструктурні ґрунти характеризуються несприятливими водно-фізичними 

властивостями: низькою водопроникністю, малою вологоємністю. Безструктурні ґрунти 

мають також несприятливий повітряний режим, їхні нескріплені дрібні частинки можуть 

вітром переноситись на значні відстані під час сильних вітрів чи пилових бур.  
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Вбирну здатність ґрунтів можна регулювати внесенням органічних добрив, глини, 

торфу, вапнуванням, гіпсуванням, травосіянням. Вбирна здатність як властивість ґрунту 

широко використовується при хімічній меліорації ґрунтів. 

 

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ 

1. У чому полягає вбирна здатність ґрунту? 

2. Хто сформував вчення про вбирну здатність ґрунту? 

3. Назвіть і коротко охарактеризуйте види вбирної здатності ґрунту. 

4. Дайте визначення поняттю ґрунтово-вбирний комплекс. Що входить до його 

складу? 

5. Що таке ємність катіонного обміну? Від чого вона залежить? 

6. Що таке сума ввібраних основ? 

7. Як визначається ступінь насичення ґрунтів основами? 

8. Які ґрунти належать до насичених і ненасичених основами? 

9. За допомогою чого можна регулювати склад вбирних основ ґрунту? 

10. Які властивості мають ґрунти залежно від складу вбирних основ? 

11. Що таке ґрунтові колоїди? 

12. Дайте визначення поняттям коагуляція і пептизація.  

13. Які колоїдні системи називаються золями, а які – гелями? 

14. Яку будову має колоїдна міцела? 

15. Як розрізняють ґрунтові колоїди за складом і походженням? 

16. У чому полягає екологічне значення вбирної здатності ґрунту? 

17. Чому ґрунтово-вбирний комплекс є бар’єром для важких металів? 

18. Чому вбирна здатність ґрунту значною мірою визначає характер ґрунтотворення і 

рівень родючості ґрунту? 

19. Які екологічні функції ґрунту визначаються ґрунтовими колоїдами? 

20. Як якісний склад вбирних катіонів впливає на властивості ґрунтів і умови росту 

рослин? 

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

1. Особливості профільного розподілу величин ємності катіонного обміну різних 

типів ґрунтів. 

2. Методи визначення основних показників вбирної здатності ґрунту. 

3. Оцінка ґрунтів за сумою ввібраних основ. 
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6. КИСЛОТНО-ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ҐРУНТУ. БУФЕРНІСТЬ ҐРУНТУ 

6.1. Ґрунтовий розчин.  

6.2. Природа та види кислотності ґрунтів. 

6.3. Лужність ґрунтів та її форми. 

6.4. Буферність ґрунтів. 

6.5. Екологічне значення кислотності ґрунтів.  

 

Ґрунти – це складні окисно-відновні системи, містять різні компоненти, при 

взаємодії з водою можуть проявлити властивості кислот, лугів або амфотерних сполук. 

Під кислотно-основними властивостями ґрунту розуміють кислотність і лужність, які 

відображають відношення ґрунтів до іона гідрогену (Н+). 

Кислотно-основні властивості є важливою характеристикою ґрунтів, мають 

важливе значення для розуміння і теоретичного обґрунтування багатьох процесів, які 

відбуваються у ґрунтах на різних стадіях їхньої еволюції. Вони тісно пов’язані з фізико-

хімічною вбирною здатністю. Реакція середовища ґрунту може бути зумовлена 

природним характером і напрямом ґрунтотворного процесу, або є результатом втручання 

людини. 

Кислотно-основні властивості ґрунтів оцінюють для вирішення багатьох 

теоретичних і прикладних проблем у ґрунтознавстві, агрохімії,  біогеохімії,  меліорації та 

ін. Від кислотно-основних властивостей залежить ріст і розвиток як природної, так і 

культурної рослинності. 

 

6.1. Ґрунтовий розчин 

Ґрунтовий розчин – це рідка фаза ґрунту, яка містить ґрунтову воду, розчинені в ній 

солі, органічні та органо-мінеральні сполуки, гази і колоїдні золі.  

Джерелами ґрунтових розчинів є атмосферні опади, ґрунтові води і зрошувальні 

(поливні) води. 

В.І. Вернадський вважав ґрунтові розчини “головним субстратом життя”, “головним 

елементом механізму біосфери”. Г.М. Висоцький стверджував, що “вода у ґрунті – все 

одно, що кров в організмі”. 

Склад ґрунтових розчинів залежить від: 

 кількості та якості атмосферних опадів; 

 складу твердої фази ґрунту; 

 кількості та якості рослинного матеріалу надземної та підземної частин 

біогеоценозу; 

 життєдіяльності рослин – вбирання з розчину визначених іонів і виділення з 

коренів. 

Речовини у ґрунтовому розчині можуть бути у формі справжніх розчинів і колоїдно 

розчинених сполук. Колоїди ґрунтових розчинів представлені золями кремнієвої кислоти, 

півтораоксидів феруму і алюмінію, органічними та органо-мінеральними сполуками. 

Більша частина хімічних сполук перебуває у ґрунтовому розчині у вигляді іонів. 

Основні катіони ґрунтового розчину: Ca2+, Mg2+, Na+, K+, NH4
+, Al3+, Fe3+. Основні аніони 

ґрунтового розчину: HCO3
-, CO3

2-, NO3
-, Cl-, SO4

2-, H2PO4
-, HPO4

2-. 

Концентрація ґрунтових розчинів невелика і коливається від десятків мг до декількох 

г на 1 л. 

Динаміка концентрації ґрунтового розчину пов’язана зі: 

 змінами температури і вологості ґрунту; 

 інтенсивністю діяльності мікрофлори, мікрофауни ґрунтів; 

 метаболізмом вищих рослин; 

 процесами розкладу органічних решток у ґрунті. 

Ці зміни визначають добову і сезонну динаміку ґрунтового розчину.  



 76 

Концентрація розчинених речовин визначає величину осмотичного тиску 

ґрунтового розчину. У посушливі періоди концентрація ґрунтового розчину підвищується, 

відповідно підвищується осмотичний тиск, при зволоженні – знижується. 

Величина осмотичного тиску впливає на засвоєння води коріннями рослин. Якщо 

осмотичний тиск ґрунтового розчину більший, ніж тиск клітинного соку, то надходження 

води в кореневі волоски припиняється, незважаючи на значний вміст вільної води в 

ґрунті. У цьому разі рослина гине від фізіологічної посухи. 

У різних типах ґрунтів і в окремих горизонтах осмотичний тиск ґрунтового розчину 

суттєво відрізняється. Залежить насамперед від вологості ґрунту і інтенсивності 

біологічних процесів. Найвищий осмотичний тиск ґрунтового розчину в засолених 

ґрунтах. 

Ґрунтові розчини – безпосереднє джерело живлення рослин. Людина у процесі 

сільськогосподарського використання ґрунту регулює склад ґрунтового розчину шляхом 

зрошення, осушення, внесення добрив тощо.  

. 

6.2. Природа та види кислотності ґрунтів 

Концентрація і склад розчинених речовин зумовлюють реакцію ґрунтового розчину. 

Реакція ґрунту залежить від сукупної дії низки чинників: хімічного і мінералогічного 

складу мінеральної частини ґрунту, наявності легкорозчинних солей, вмісту і якості 

органічної речовини, складу ґрунтового повітря, вологи ґрунту, життєдіяльності 

організмів. Важливим регулятором реакції ґрунтового середовища є солі, що знаходяться 

у ньому. Нейтральні, кислі, лужні солі, переходячи з твердої фази у розчин при 

зволоженні і зворотно при висиханні, відповідно впливають на характер ґрунтового 

розчину, що відображається на родючості ґрунту. 

Реакція ґрунтового розчину зумовлена наявністю і співвідношення у ньому іонів 

гідрогену (Н+), гідроксиду (ОН-) і алюмінію (АІ3+). Залежно від складу розчинених 

речовин і характеру їхньої взаємодії з твердою фазою ґрунту, що визначають 

співвідношення між концентраціями іонів Н+ і ОН- у ґрунтовому розчині, ґрунти можуть 

мати нейтральну, кислу або лужну реакцію. У разі переважання іонів Н+ реакція 

ґрунтового розчину кисла, при переважанні іонів ОН- – лужна. 

Для визначення концентрації іонів Н+ і ОН- у витяжці із ґрунту використовують 

умовний показник рН, який дорівнює величині від’ємного десяткового логарифма 

активності іонів Гідрогену у розчині: рН = – lg [Н+]. У табл. 17 подано значення величини 

рН при відповідних реакціях ґрунтового розчину. 
Таблиця 17 

Значення величини рН сольової і водної витяжок 

Величина рН Реакція ґрунтового 

розчину водної сольової 

< 4,5 < 4,5 сильнокисла 

4,6-5,5 4,6-5,0 середньокисла 

5,6-6,5 5,1-5,5 слабокисла 

- 5,6-6,0 близька до нейтральної 

6,6-7,0 6,1-6,5 нейтральна 

7,1-7,5 6,6-7,0 слаболужна 

7,6-8,5 7,1-7,5 середньолужна 

> 8,5 > 7,5 сильнолужна 

 

Кислотність розглядають як здатність ґрунту проявляти властивості кислот, або 

донорів протонів. Кислотність, тією чи іншою мірою, зумовлює формування багатьох 

інших властивостей ґрунтів, впливаючи на: 

 рухомість хімічних елементів у ґрунтах та їхню доступність рослинам; 

 реальну ємність катіонного обміну і склад увібраних катіонів; 
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 ферментативну активність ґрунтів; 

 їхні фізичні властивості тощо. 

Розрізняють актуальну (активну) і потенціальну (потенційну) кислотність ґрунтів, 

яка залежить від того, при якій взаємодії вона проявляється і вимірюється.  

Актуальна (активна) кислотність ґрунту зумовлена наявністю іонів гідрогену 

(протонів) у ґрунтовому розчині. Її визначають під час взаємодії ґрунту з дистильованою 

водою або в пасті. 

Рівень рН часто не пов’язаний із загальною кількістю кислотних компонентів, тому 

що залежить від їх кислотно-основних властивостей і кількісних співвідношень. 

Насамперед, рН залежить від здатності наявних у ґрунті кислот до дисоціації. Чим краще 

виражена ця здатність, чим більшими константами дисоціації, або константами 

кислотності (pK), характеризуються компоненти ґрунтового розчину, тим більше 

впливають вони, за майже однакових умов, на величину рН.  

Актуальну кислотність ґрунтових розчинів зумовлюють: 

 катіони гідрогену (Н+); 

 вільні мінеральні кислоти, в основному Н2СО3 (рК = 3,30); 

 вільні органічні кислоти та їх солі (рК СН3СООН = 4,75); 

 інші компоненти, які мають здатність проявляти кислотні властивості, зокрема іони 

Аl3+, Fe3+ (рК Fe(H2O)6 = 2,19; pK Al(Н2О)6 = 5,02). 

Тому рН є інтегральним показником актуальної кислотності ґрунту, який відображає 

сумарну дію великого набору кислотних компонентів. 

Потенціальна (потенційна) кислотність – здатність ґрунту (його твердої фази) при 

взаємодії з розчинами солей проявляти свої властивості як слабкої кислоти. Потенціальна 

кислотність визначається властивостями твердої фази ґрунту, що зумовлює появу 

додаткової кількості протонів у розчині при взаємодії з добривами або хімікатами. 

Кисла реакція сольових витяжок з ґрунтів пояснюється появою у розчині іонів 

гідрогену (гідроксонію Н3О
+) в результаті витіснення їх з ґрунтового вбирного комплексу, 

а також взаємодією з водою молекулярних кислот і гідратованих катіонів. Гідратовані 

катіони розглядаються (згідно з теорією Бренстеда-Лоурі, кислотами є речовини, здатні 

виділяти протони). Найсильніші кислотні властивості у воді виявляють дво- і тризарядні 

катіони металів: АІ3+, Fe3+, Cr3+. 

Потенційна кислотність є результатом взаємодії ґрунту з розчинами солей або основ, 

дає змогу одержати уяву про загальний вміст у ґрунтах кислотних компонентів. 

Ця форма ґрунтової кислотності впливає на рівень актуальної кислотності, проте 

функціональної залежності, яка б дала змогу за потенційною кислотністю обчислити 

актуальну, не встановлено.  

Залежно від характеру взаємодіючого з ґрунтом розчину розрізняють дві форми 

потенціальної кислотності: обмінну і гідролітичну, які характеризуються як послідовні 

етапи виділення в розчин додаткових протонів з твердої фази. 

Обмінна кислотність проявляється в разі взаємодії з ґрунтом розчинів нейтральних 

солей. Під час цього відбувається еквівалентний обмін катіонів нейтральної солі на іони 

гідрогени, алюмінію, що знаходяться в ґрунтовому вбирному комплексі. Обмінне 

витіснення H+ і Al3+ супроводжується появою у розчині кислоти. Зазвичай для визначення 

обмінної кислотності ґрунтів використовують 1 н розчин КСІ (рН ~ 6,0). 

У разі взаємодії кислого ґрунту з розчином хлориду калію у результаті обміну калію 

на гдроген у розчині з’являється НСІ, а при обміні на алюміній – хлорид алюмінію: 
 

[ҐВК]Н+ + КСІ → [ҐВК]К+ + НСІ 

 

[ҐВК]АІ3+ + 3КСІ → [ҐВК]3К+ + АІСІ3 

 

АІСІ3 – це сіль слабкої основи і сильної кислоти, гідролітично розщеплюється, 

утворюючи хлоридну кислоту і гідроксид алюмінію: 
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АІСІ3 + 3Н2О → АІ(ОН)3 + 3НСІ 
 

Обмінна кислотність виражається рН сольовим. За величиною рН сольового розчину 

можна орієнтовно визначити роль різних іонів в утворенні кислотності. При рН менше 4,0 

кислотність зумовлена головно обмінним гідрогеном, при рН від 4,0 до 5,5 – обмінним 

алюмінієм. У кислих ґрунтах (підзолисті, сірі лісові, червоноземи) рН сольового завжди 

менше, ніж рН водного, оскільки в цих ґрунтах має місце обмінний гідроген і (або) 

алюміній. Для насичених основами ґрунтів рН сольового не визначають. 

Гідролітична кислотність проявляється під час дії на ґрунт розчину гідролітично 

лужної солі сильної основи і слабкої кислоти, коли відбувається більш повне витіснення 

ввібраного гідрогену та інших кислотних іонів. Для визначення гідролітичної кислотності 

зазвичай використовують 1 н розчин оцтовокислого натрію з рН 8,2. 

При взаємодії з ґрунтом відбувається реакція: 
 

[ҐВК]Н+ + СН3СООNa → [ҐВК]Na+ + СН3СООН 
 

Оскільки нейтральна сіль витісняє лише частину ввібраного гідрогену, а 

гідролітично лужна сіль – майже весь гідроген, гідролітична кислотність більша за 

обмінну. 

Величину гідролітичної кислотності виражають у ммоль на 100 г ґрунту. Нижче 

подані величини гідролітичної кислотності для деяких типів ґрунтів (табл. 18). 

Таблиця 18 

Гідролітична кислотність ґрунтів 

Ґрунти Н+, ммоль/100 г ґрунту 

Чорноземи 1-2 

Опідзолені ґрунти 3-5 

Підзолисті ґрунти 5-8 

Підзоли 8-10 

 

Наявність потенціальної кислотності характерна для ґрунтів, збіднених на основи 

(Ca2+, Mg2+ та ін.). Чим більше ґрунт збіднений на основи, тим різкіше проявляються його 

кислотні властивості. 

У природі розповсюдження кислих ґрунтів пов’язане з певними умовами (підзолисті, 

бурі лісові ґрунти, червоноземи, жовтоземи). Велике значення в утворенні ґрунтів з тією 

чи іншою реакцією має характер ґрунтотворної породи. Підзолисті ґрунти, бідні 

основами, переважно приурочені до вилугованих, безкарбонатних порід.  

Характер ґрунтотворного процесу також вносить суттєві корективи при формуванні 

реакції ґрунтів. В одних випадках цей процес призводить до втрат основ і підкислення 

(підзолистий процес), в інших – простежується поступове збагачення ґрунту основами 

(дерновий процес).  

Велике значення у формуванні кислих ґрунтів мають кліматичні умови. Промивний 

характер водного режиму призводить до винесення солей з ґрунту, сприяє виходу в  

розчин увібраних Ca2+, Mg2+ в обмін на іони Н+ і їхньому поступовому вилуговуванню. 

Рослинність також здійснює вплив на реакцію ґрунтового розчину. Хвойні ліси, 

сфагнум сприяють підвищенню кислотності завдяки кислим властивостям своїх 

органічних решток, листяні ліси і трав’яниста рослинність сприяють накопиченню основ, 

зниженню кислотності. 

Сільськогосподарська діяльність людини суттєво змінює реакцію ґрунту. 

Відчуження врожаїв з полів призводить до поступового збіднення ґрунтів елементами 

живлення, що входять до складу рослин, у тому числі і основами. Тривалий обробіток 

ґрунтів в умовах зони підзолистих ґрунтів сприяє збідненню їх Ca2+ і Mg2+. Знизити рН 

ґрунту може і внесення фізіологічно кислих мінеральних добрив. 
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За величиною рН ґрунти поділяють на сім агровиробничих груп (табл. 19). Кожна 

агровиробнича група ґрунтів потребує певних меліоративних заходів. 

Таблиця 19 

Групування ґрунтів за величиною рН 

рН Група ґрунтів Тип ґрунтів 

< 4,5 Сильнокислі 
Болотні, болотно-підзолисті, підзолисті, червоноземи, 

тропічні 

4,5-5,5 Кислі Підзолисті, дерново-підзолисті, червоноземи, тропічні 

5,5-6,5 Слабокислі 
Підзолисті, дерново-підзолисті, сірі лісові, червоноземи, 

тропічні 

6,5-7,0 Нейтральні Сірі лісові, чорноземи 

7,0-7,5 Слаболужні Чорноземи південні, каштанові 

7,5-8,5 Лужні Солонці, солончаки 

> 8,5 Сильнолужні Содові солонці, солончаки 

 

Основним способом підвищення продуктивності кислих ґрунтів є зниження їх 

кислотності шляхом хімічної меліорації – вапнування. Теоретичною базою вапнування є 

вчення про ґрунтово-вбирний комплекс. При внесенні вапна (СаСО3) або доломіту 

(СаMg(СО3)2) проходить взаємодія його з кислим ґрунтом і нейтралізація підвищеної 

кислотності за схемою (СаСО3 при наявності надлишку вуглекислоти переходить у 

розчинний Са(НСО3)2): 

СаСО3 + Н2СО3 → Са(НСО3)2 

 

[ҐВК]2Н+ + Са(НСО3)2 → [ҐВК]Са2+ + 2Н2СО3 (2Н2О + 2СО2) 

 

[ҐВК]Н+,АІ3+ + 2СаСО3 + Н2О → [ҐВК]2Са2+ + АІ(ОН)3 + 2СО2 

 

Катіон Ca2+ (Mg2+) витісняє із ґрунтово-вбирного комплексу обмінні іони гідрогену 

(Н+) та алюмінію (Al3+), а карбонатні іони (CO3
2−) – гідроген-іони, як витіснені із ґрунтово-

вбирного комплексу, так і ті, що з’являються у розчині у процесі гідролізу алюмінію. 

Ґрунти з високим ступенем насиченості не потребують вапнування. Дозу вапна 

розраховують за гідролітичною кислотністю орного горизонту. Внесена доза вапна має 

повністю нейтралізувати ввібрані Н+ і АІ3+. 

Вапнування сильнокислих ґрунтів створює сприятливі умови для розвитку 

мікроорганізмів-азотфіксаторів, нітрифікаторів, фосформобілізуючих мікроорганізмів.  

Вапно не відносять до добрив, але вапнування підвищує ефективність внесених 

мінеральних добрив. Урожайність та біопродуктивність рослин на вапнованих і удобрених 

полях значно вища, ніж на удобрених, але не вапнованих. 

 

6.3. Лужність ґрунтів та її форми 

Лужна реакція ґрунтових розчинів і водних витяжок може бути зумовлена різними 

за складом сполуками: карбонатами, гідрокарбонатами, хлоридами і сульфатами лужних і 

лужноземельних металів, силікатами, гуматами натрію та ін.  

Основну роль при цьому відіграють гідролітично лужні солі слабких кислот: 

 карбонати натрію і калію; 

 гідрокарбонати натрію і калію; 

 карбонати кальцію і магнію; 

 гумати і фульвати лугів. 

За аналогією з кислотністю, розрізняють актуальну (активну) і потенційну 

лужність ґрунту. 
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Актуальна лужність зумовлена наявністю у ґрунтовому розчині гідролітично 

лужних солей, переважно карбонатів і гідрокарбонатів лужних і лужноземельних металів 

(Na2CO3, NaHCO3, Ca(HCO3)2), при дисоціації яких утворюється гідроксильний іон (ОН)-: 

 

Na2CO3 + 2H2O → H2CO3 + NaOH 

 

Актуальну лужність визначають за значенням рН водної витяжки, або титруванням 

водної витяжки в присутності різних індикаторів і виражають у мг-екв (ммоль) на 100 г 

ґрунту. 

Потенціальна лужність проявляється у ґрунтах, що містять увібраний натрій. При 

взаємодії ґрунту з карбонатною кислотою увібраний натрій у ґрунтово-вбирному 

комплексі заміщується гідрогеном і з’являється сода (Na2CO3), яка підвищує лужну 

реакцію: 

 

[ҐВК]2Na+ + H2CO3 → [ҐВК]2H+ + Na2CO3 

 

Висока лужність: 

 несприятлива для росту і розвитку більшості рослин; 

 зумовлює низьку родючість багатьох ґрунтів, несприятливі їх фізичні та хімічні 

властивості; 

 лужні ґрунти відзначаються великою в’язкістю, липкістю, водонепроникністю у 

вологому стані, значною твердістю, зцементованістю і безструктурністю у сухому стані. 

Щоб хімічно меліорувати лужні ґрунти, потрібно замінити обмінний натрій у них на 

кальцій і нейтралізувати вільну соду, яка є найбільш шкідливою сполукою у засолених 

ґрунтах. Для цього найчастіше застосовують гіпс (CaSO4), звідси й назва методу 

меліорації – гіпсування: 

 

[ҐВК]2Na+ + CaSO4 → [ҐВК]Ca2+ + Na2SO4 

 

Na2CO3 + CaSO4 → CaCO3 + Na2SO4 

 

Меліорація содових солончаків проводиться методом кислування сульфатною 

кислотою з наступним промиванням при штучному дренажі: 

 

Na2CO3 + H2SO4 → Na2SO4 + H2O + CO2 

 

Хімічна меліорація лужних ґрунтів відбувається зазвичай шляхом внесення гіпсу 

(гіпсування), нітратів кальцію, а також різних речовин, що містять сульфатну кислоту, 

сульфат феруму, сульфур. Сірка, окислюючись до сульфатної кислоти, взаємодіє з 

карбонатом кальцію ґрунтів, при цьому утворюється сірчанокислий кальцій, який діє на 

соду і ввібраний натрій. 

 

6.4. Буферність ґрунтів 

Буферність ґрунту – це здатність ґрунту зберігати генетично притаманні йому чи 

штучно створені потенціали елементів родючості і до певної міри уповільнювати зовнішні 

впливи та дії, спрямовані на зміну цих потенціалів. 

З поняттям буферності тісно пов’язані такі особливості ґрунту: 

 стійкість його функціонування, 

 динаміка урожайності сільськогосподарських культур у різних ландшафтно-

біокліматичних умовах. 
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Визначення буферності (від англ. buff – пом’якшувати поштовхи, удари, струси 

тощо) базується на єдності зв’язків між структурною і функціональною частинами 

ґрунтової системи. 

Усі ґрунти характеризуються здатністю підтримувати на більш-менш стабільному 

рівні різні хімічні властивості або протидіяти змінам під впливом хімічних реагентів у 

природному чи лабораторному середовищі. Цю загальну властивість називають хімічною 

буферною здатністю ґрунтів, а кислотно-основну буферність – її індивідуальним 

проявом. 

Буферність є теоретичною основою для розробки сучасних методів діагностики, 

прогнозування, управління станом функціонування ґрунтових систем. 

Існує вузьке розуміння буферності ґрунту як здатності рідкої і твердої фаз ґрунту 

протидіяти зміні реакції ґрунтового розчину (рН) під впливом кислот і лугів, а також 

унаслідок розбавлення ґрунтової суспензії. У цьому випадку потрібно уточнювати, що 

мова йде про кислотно-основну буферну здатність ґрунтів (рН-буферність). 

Відповідно до цього, буферністю називають здатність ґрунту протистояти зміні активної 

реакції середовища (рН) при надходженні кислих або лужних речовин. 

Оскільки значення рН ґрунту завжди вимірюють у водній фазі, буферність 

експериментально характеризують як здатність рідкої фази ґрунту, що знаходиться у 

рівноважному стані (чи у контакті) з твердою фазою, опиратися зміні рН при додаванні 

кислоти або лугу (pH-буферність). 

Буферність ґрунту зумовлена в основному складом вібраних основ та властивостями 

ґрунтово-вбирного комплексу. Ця властивість проявляється у процесі вбирання і 

витіснення іонів, переходу сполук в іонні або молекулярні форми, утворення 

важкорозчинних сполук, які випадають в осад. 

При дії на ґрунт кислотою відбувається обмін між ввібраними катіонами і катіонами 

гідрогену, у ґрунтовому розчині утворюється нейтральна сіль. Підкислення ґрунту не 

відбувається: 

 

[ҐВК]Са2+ + 2НСІ → [ҐВК]2Н+ + СаСІ2 

 

При дії на ґрунт лугом відбувається обмін ввібраних катіонів гідрогену на катіони 

лугу, у результаті чого він нейтралізується. Підлужнення ґрунту не відбувається. Лужна 

буферність властива кислим ґрунтам: 

 

[ҐВК]2Н+ + Са(ОН)2 → [ҐВК]Са2+ + Н2О 

 

Отже, ґрунтово-вбирний комплекс є регулятором концентрації ґрунтового розчину. 

Буферні властивості ґрунту стосовно кислот і лугів відіграють провідну роль у 

підтримці екологічної рівноваги не тільки у профілі ґрунту, але й у ландшафті 

(екосистемі). Від цих властивостей залежить кількість кислотних і основних реагентів, які 

затримуються у профілі ґрунту або мігрують з розчином через ґрунт і надходять в інші 

компоненти екосистеми – біоту, ґрунтотворні породи, поверхневі і ґрунтові води. 

Буферність ґрунтів залежить від його гранулометричного складу, вмісту 

високодисперсних мінералів і органічних колоїдів, вбирної здатності, ємності вбирання. 

Буферність проявляється сильніше у ґрунтах з високою ємністю вбирання, у складі 

вбирних катіонів переважають основи, тонкодисперсних (глинистих) ґрунтах. Піщані 

ґрунти майже не мають буферності. Найменша буферність властива піщаним і супіщаним 

малогумусним ґрунтам. 

Буферна здатність – важлива властивість, яка визначає родючість ґрунтів, оскільки 

дає змогу ґрунтам стійко зберігати сприятливі умови для існування рослин, незважаючи 

на надходження хімічних сполук, що мають різко відмінну реакцію. 
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Буферність ґрунтів є частиною загальної властивості ґрунтів, які, як саморегульована 

система, тісно пов’язані з середовищем, володіють певною стабільністю та інертністю при 

зовнішніх впливах. Через це меліорація ґрунтів потребує значних затрат і зусиль, а 

нерідко – і повторення в часі.  

За підвищеної кислотності чи лужності буферність є негативним чинником, що 

спричинює спротив цих ґрунтів хімічній меліорації, зокрема при вапнуванні та гіпсуванні, 

через що необхідно вносити підвищені дози хімічних меліоруючих речовин. Також 

буферність має велике значення при застосуванні мінеральних добрив. 

 

6.5. Екологічне значення кислотності ґрунтів 
Величина рН ґрунту відіграє важливу роль у процесі розвитку рослин, доступності 

елементів живлення і життєдіяльності мікроорганізмів. Окремі рослини потребують 

певних інтервалів рН для нормального розвитку. Енергія життєдіяльності мікроорганізмів 

також значно залежить від ґрунтової реакції. Наприклад: 

 бактерії і актиноміцети різко зменшують свою кількість при рН < 5,5; 

  за цих же значень рН понижується в ґрунтах вміст рухомих форм Ca, Mg, P, K, S, 

Mo, B; 

 при рН > 8-8,5 знижується вміст рухомих сполук Ca, Mg, P, B, Fe, Mn, Zn, Cu, Co; 

 вміст рухомих сполук Fe, Mn, Zn, Cu, Co підвищується при рН < 5,5; 

 для вищих рослин досить вузький діапазон рН, у якому вони успішно розвиваються 

– 5,5-6,5 (табл. 20). 

Таблиця 20 

Оптимальні значення рН ґрунту для різних груп рослин 

Рослини рН Рослини рН 

Люцерна  

5,7-8 

Ячмінь  

4,5-7 

Солодка конюшина Пшениця  

Спаржа  Соя  

Столовий буряк 

5,4-8 

Кукурудза  

Цукровий буряк Овес  

Цвітна капуста Alsike конюшина 

Салат  Crimson конюшина 

Шпинат  

5,2-7,5 

Рис 

Червона конюшина  Томати 

Боби  Тютюн  

Капуста  Жито  

Біла конюшина Картопля  
4,5-5,5 

Морква  Вівсяниця 

Бавовник  
4,5-7 

Азалія  
4-5,2 

Тимофіївка  Рододендрон 

 

Оптимальні значення рН зовсім не означають, що в реальних екосистемах рослини 

найкраще розвиватимуться при цих значеннях рН. Дія будь-якого чинника залежить від 

впливу інших чинників і, зрештою, впливає на конкуренцію рослин у певній екосистемі. 

Значення рН під рослинами одного виду помітно варіюють за роками: залежно від умов 

року найсприятливішими для рослин виявляються різні величини рН. 

Для сільськогосподарських рослин часто застосовують вапнування як захід, що 

понижує кислотність ґрунтів і збільшує запас доступних для рослин елементів живлення. 

Кисла реакція ґрунтів несприятлива для більшості культурних рослин і корисних 

мікроорганізмів. Кислі ґрунти характеризуються негативними фізичними властивостями. 

Через недостатню кількість основ органічна речовина в цих ґрунтах не закріплюється, 

ґрунти збіднені поживними речовинами, погано  оструктурені.  
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Ступінь негативного впливу кислої реакції ґрунтів на рослини залежить від того, 

який елемент є причиною кислотності – гідроген чи алюміній. Останній здійснює на 

рослини сильніший токсичний вплив. Зі збільшенням обмінного алюмінію в кислих 

ґрунтах простежується загибель посівів конюшини, озимих зернових. Добре переносять 

кислу реакцію ґрунтового розчину льон і картопля. 

Сильнолужна реакція також несприятлива для більшості рослин. Вона зумовлює 

низьку родючість багатьох ґрунтів, несприятливі фізичні і хімічні їхні властивості. При 

величині рН 9-10 ґрунти відзначаються великою в’язкістю, липкістю, водонепроникністю 

у вологому стані і значною твердістю, зцементованістю та безструктурністю у сухому.  

Тому для підвищення родючості дуже кислих і лужних ґрунтів слід різко змінити рН, 

що досягається заходами хімічної меліорації: внесенням вапна у кислі ґрунти, гіпсу – у 

лужні. 

 

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ: 

1. Що представляє собою ґрунтовий розчин? Як він утворюється? 

2. У якій формі перебувають речовини у ґрунтовому розчині? 

3. Яке значення має склад і властивості ґрунтового розчину для рослин? 

4. Чим зумовлена реакція ґрунтового розчину? 

5. Що характеризує показник рН ґрунтового розчину? Як він визначається? 

6. Дайте визначення поняттю кислотність ґрунту. 

7. Назвіть види кислотності ґрунту. Коротко охарактеризуйте їх. 

8. Чому величина потенційної кислотності ґрунту є більшою, ніж актуальної? 

9. Які фактори (чинники) підкислюють реакцію ґрунтового розчину? 

10. Чим зумовлена лужна реакція ґрунтового розчину? 

11. Чому висока лужність ґрунтового розчину є несприятливою характеристикою 

ґрунту? 

12. У чому полягає суть хімічної меліорації ґрунтів? 

13. Дайте визначення поняттю буферність ґрунту. Назвіть її види. 

14. Чому кислотно-основна буферність є одною із найважливіших її видів? 

15. Від чого залежить буферність ґрунту? 

16. Поясніть твердження: “буферні властивості ґрунту відіграють провідну роль у 

підтриманні екологічної рівноваги екосистеми”. 

17. При яких умовах буферність ґрунту є негативним чинником? 

18. У чому полягає екологічне значення кислотності ґрунту? 

19. Чому сильнокисла і сильнолужна реакція ґрунтового розчину є несприятливою 

для більшості культурних рослин і мікроорганізмів? 

20. Який діапазон рН ґрунтового розчину є найбільш сприятливим з екологічної 

точки зору? Відповідь обґрунтуйте. 

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

1. Динаміка ґрунтового розчину. 

2. Антропогенна трансформація кисотно-основних властивостей ґрунту. 

3. Визначення рН та потреби ґрунту у вапнуванні. 

4. Види буферності та їх функції. 

5. Екологічне значення буферності ґрунту. 
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7. РІДКА І ПОВІТРЯНА ФАЗИ ҐРУНТУ 

7.1. Стан і форми води у ґрунті. 

7.2. Водно-фізичні властивості ґрунту та їхнє екологічне значення. 

7.3. Водний режим ґрунтів і його типи. 

7.4. Окисно-відновні процеси і реакції у ґрунтах, їхнє екологічне значення. 

7.5. Склад ґрунтового повітря. 

7.6. Повітряні властивості ґрунту. 

7.7. Повітряний режим ґрунту і його регулювання. 

 

Ґрунтова волога поряд із твердою фазою ґрунту і ґрунтовим повітрям є одною із 

важливих складових частин ґрунту. Їй належить надзвичайно важлива роль у 

ґрунтотворенні, оскільки переміщення речовин у ґрунтовій товщі зверху вниз 

відбувається у вигляді розчинів. Переміщення рідкої вологи і розчинених у ній речовин у 

значній мірі зумовлює диференціацію генетичних ґрунтових горизонтів і формування 

ґрунтового профілю. 

Ґрунтова волога бере участь також у багатьох процесах перетворення речовин: всі 

мікробіологічні процеси, з якими безпосередньо пов’язані розклад і синтез органічних 

речовин, протікають лише при достатній ступені вологості ґрунту. Процеси вивітрювання 

мінералів суттєво залежать від стану зволоження ґрунту. Фізичний стан ґрунту також 

безпосередньо пов’язаний з формами і кількістю води у ньому. На кінець, ґрунтова волога 

є важливим фактором родючості ґрунтів. Вода і розчинені у ній речовини необхідні для 

існування рослин. 

Вода у ґрунті виконує роль терморегулюючого фактора, значною мірою визначає 

його тепловий баланс і температурний режим. Фізичні, фізико-механічні, технологічні 

властивості ґрунту залежать також від наявності води. 

Вода та розчинені у ній речовини складають рідку фазу ґрунту або ґрунтовий розчин, 

з якого рослини через свою кореневу систему вбирають воду та поживні речовини, і який 

відіграє вирішальну роль у житті рослин. У залежності від ґрунтових умов вода по-

різному зв’язана з твердою фазою ґрунту, що позначається на рухливості води у ґрунті та 

на її доступності рослинам. 

 

7.1. Стан і форми води у ґрунті 

З фізичної точки зору вода у ґрунті може знаходитись у рідкому, твердому і 

газоподібному стані. При додатних температурах – у рідкому і газоподібному, при 

від’ємних – у твердому. 

Рідка вода перебуває у складному фізичному взаємозв’язку з твердою та 

газоподібною фазами ґрунту. Переходячи з одного стану в інший, вода набуває нових 

властивостей. 

Вода у ґрунті є у різних формах, які характеризуються перш за все різним ступенем 

зв’язку води з твердою фазою ґрунту. Такі відомі фізики ґрунту, як О.А. Роде, С.І. Долгов, 

Н.А. Качинський неодноразово у спеціальних експериментах доводили, що вода у ґрунті 

при різному її вмісті (вологості) далеко не рівнозначна за своїми властивостями. Навіть 

одна і та ж вологість у різних ґрунтах може бути абсолютно різною за рухомістю, 

доступністю для рослин. У зв’язку з цим сформульовано вчення про форми води як про 

різні стани води в ґрунті, які відрізняються за швидкістю її переміщення у ґрунті, 

можливістю споживання рослинами і іншими функціональними характеристиками 

ґрунтової вологи. 

Якщо розмістити всі значення вологи, які зустрічаються у будь-якому ґрунті, на 

деякій осі від сухого ґрунту до максимально високої вологості, коли весь шпаровий 

простір ґрунту заповнений водою, то можна виділити такі форми води: 

 міцнозв’язану вологу; 

 нерухому вологу; 
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 зв’язану (слаборухому, плівкову, неміцнозв’язану) вологу у вигляді тонких плівок на 

поверхні ґрунтових часток; 

 рухому вологу, що знаходиться в основному в капілярах; 

 вільну вологу, яка рухається під дією сили тяжіння.  

Ці якісні визначення характеризують різні форми води у ґрунті за ступенем її зв’язку 

з твердою фазою ґрунту (рис. 11). 

 

сухий    збільшення вологості  всі шпари заповнені  

ґрунт        водою (водомісткість) 

зменшення ступеня зв’язку води з твердою фазою ґрунту 

міцнозв’язана   нерухома         слаборухома         рухома        вільна 

Рис 11. Схема розподілу води у ґрунті за ступенем її зв’язку з твердою фазою 

ґрунту 

Таке представлення форм води сприяє розгляду меж (границь), де відбувається 

перетворення одної форми в іншу. Якщо така межа існує, значить є відповідна вологість, 

яка характеризує перехід одної форми води в іншу. Цю вологість називають 

вологоємністю, підкреслюючи тим самим, що ґрунтова ємність у вигляді частини 

шпарового простору заповнена водою з близькими властивостями. Саме такі граничні 

вологості або вологоємності називаються енергетичними константами, вважаючи, що 

при кожній величині вологоємності волога утримується силами визначеної природи і 

енергії та характеризується визначеною формою свого існування. Знаючи такого роду 

енергетичні константи, можна визначати ступінь зв’язку вологи з ґрунтом, 

характеризувати її доступність для рослин, оцінювати багато процесів переносу води і 

речовин у ґрунті.  

Енергетичні константи з’явились в результаті теоретичних розробок і роздумів про 

форми води у ґрунті. Основою поділу ґрунтової вологи на окремі форми стали 

функціональні особливості тої чи іншої вологи у ґрунті (табл. 21). Це сприяло 

обґрунтуванню і ряду інших констант, які знайшли досить широке застосування у 

практичному ґрунтознавстві, меліорації, гідрології і інших галузях. Ці константи 

одержали назву ґрунтово-гідрологічних. 

Таблиця 21 

Форми води у ґрунті і відповідні енергетичні константи (Е.В. Шеїн, 2005) 

Форма води у ґрунті Максимальний вміст 

(вологоємність) даної форми води –  

енергетична константа 

Теоретичне визначення 

константи  

(за Лебедєвим, 1936; Роде, 

1965; Вороніним 1986 та ін.) 

Адсорбована волога Максимальна адсорбційна 

вологоємність (МАВ) 

МАВ – найбільша кількість 

води, яка може бути міцно 

зв’язана ґрунтом 

Плівкова волога Максимальна молекулярна 

вологоємність (ММВ) 

ММВ – максимальна 

кількість води, яка 

утримується у ґрунті 

молекулярними силами 

Плівково-капілярна 

волога 

Максимальна капілярно-сорбційна 

вологоємність (МКСВ) 

МКСВ – вологість ґрунту, 

при якій проходить зміна 

капілярно-сорбційного 

механізму утримування 

вологи на капілярний 

Капілярна волога Капілярна вологоємність (КВ) КВ – максимальна кількість 
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вологи, яка утримується у 

ґрунті менісковими силами 

(капілярно-підпертої 

вологи) 

Гравітаційна волога Повна вологоємність (ПВ) ПВ – вологість, яка 

відповідає насиченню 

шпарового простору водою 

 

Сорбована волога – це вода, сорбована поверхнею ґрунтових часток у вигляді 

плівки, вона може сорбуватись як із пароподібного, так і рідкого стану. Адсорбованою 

називається тому, що концентрація води відбувається на поверхні ґрунтових часток. 

Фізичне зв’язування води твердою фазою ґрунту відбувається внаслідок дії молекулярних 

сил. Фізична суть адсорбції полягає у наявності на поверхні розділу твердої і рідкої фаз 

ґрунту некомпенсованих міжмолекулярних сил, які мають електричну природу. Оскільки 

вода має високу діелектричну сталу (74-80) і нейтральну реакцію, її молекули легко і 

міцно зв’язуються, сорбуються поверхнею ґрунтових шпар та дисперсних часток, 

утворюючи плівки орієнтованих диполів води. Місткість фіксації сорбованих молекул 

води найбільша поблизу ґрунтових часток і поступово зменшується у міру віддалення від 

них. Відповідно зростає і рухомість води. Фізично зв’язана вода за міцністю зв’язку з 

твердими частинками ґрунту поділяється на міцнозв’язану (гігроскопічну) і 

неміцнозв’язану (плівкову).  

Міцнозв’язана вода утворюється внаслідок сорбції водяної пари на поверхні твердих 

частинок ґрунту, коли вона безпосередньо приєднується до них у вигляді плівки із 2-3-ох 

орієнтованих шарів молекул води. Властивість ґрунту сорбувати пароподібну воду 

називають гігроскопічністю ґрунтів, а воду, увібрану таким способом, – 

гігроскопічною.  

Гігроскопічна вода перебуває у ґрунті в близькому до твердого тіла стані, щільність 

її досягає 1,5-1,8 г/см3, замерзає при низькій температурі (від -4(10)0С до -780С). За 

фізичними властивостями гігроскопічна вода наближається до твердих тіл. Вона 

утримується навколо поверхні ґрунтових частинок з силою 10-20 тис. атм., не розчиняє 

електролітів, пересувається лише при переході у пароподібну форму і недоступна 

рослинам. Визначають гігроскопічну вологу в ґрунті, висушуючи його при температури 

1050С.  

Кількість гігроскопічної води у ґрунті залежить від ступеня насиченості повітря 

вологою (відносної вологості повітря) і його температури, дисперсності ґрунту, наявності 

у ньому органічної речовини і розчинних солей. Вміст гігроскопічної води значно 

підвищується у високогумусних, торфових та глинистих ґрунтах і зменшується у 

супіщаних та піщаних. 

Найбільшу кількість води, яку може увібрати ґрунт з повітря, насиченого водяною 

парою близько 100 %, називають максимальною гігроскопічністю (МГ). Кількість цієї 

води для даного ґрунту є величиною сталою. 

Максимальна гігроскопічність – одна з найважливіших ґрунтово-гідрологічних 

констант: піщані ґрунти – 0,5-1,3 %, легкосуглинкові – 1,5-3 %, важкосуглинкові – 5-8 %, 

глинисті – 10-12 %, торф’яні – 18-22 %. 

Неміцнозв’язана вода (плівкова) сорбується тільки при зіткненні ґрунтових 

частинок з рідкою вологою. Ця вода утримується силами молекулярного притягання 

(сорбційними силами тиском 1-10 атм.) понад величину максимальної гігроскопічності та 

утворює багатошарову плівку слабо орієнтованих молекул води. Найбільша кількість 

неміцнозв’язаної води може в 2-4 рази перевищувати величину максимальної 

гігроскопічності. На відміну від міцнозв’язаної, неміцнозв’язана волога здатна до 

перетікання від однієї ґрунтової частинки до іншої, тобто від частинок з товстішими 
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плівками води до частинок з тоншими. Цей рух відбувається з дуже малою швидкістю і 

залежить від градієнта вологості. 

Неміцнозв’язана вода видаляється з ґрунту центрифугуванням або пресуванням. Для 

рослин така вода доступна лише частково. Вміст її у ґрунті залежить від тих же факторів, 

що і вміст гігроскопічної. У середньому, для більшості ґрунтів її кількість складає 7-15 %, 

деколи в глинистих ґрунтах досягає 30-35 % і знижується у піщаних до 3-5 %. 

Плівкова вода перебуває у в’язко-рідкому стані. Вона може рухатися в різних 

напрямках, від ділянок більшої вологості до меншої, але швидкість руху надто мала. 

Плівкова вода слабо розчиняє та пересуває солі і дуже обмежено доступна рослинам. 

Стан вологості ґрунту, за якого кількість плівкової води досягає найбільшого 

значення, називають максимальною молекулярною вологоємністю (ММВ). Вміст у 

ґрунті цієї води у два-чотири рази перевищує максимальну гігроскопічність. 

Вільна вода у ґрунті знаходиться у рідкому стані, не зв’язана сорбційними силами з 

ґрунтовими частками і рухається під дією капілярних та гравітаційних сил. У ґрунтах така 

вода знаходиться у капілярній і гравітаційній формах. 

До капілярної відносять воду, яка заповнює ґрунтові капіляри різної величини і 

форми. У останніх сили капілярної взаємодії між водою і твердою фазою ґрунту більші, 

ніж гравітаційні. 

Капілярна вода заповнює лише найтонші капіляри між гранулометричними 

елементами та мікроагрегатами і рухається під впливом меніскових сил у різних 

напрямках. Висота (h) капілярного руху води визначається поверхневим натягом і 

радіусом капілярів. При збільшенні поверхневого натягу та зменшенні радіуса капілярів 

висота підняття води підвищується. Дана залежність описується формулою Жюрена: 

h = 0,15 : R, 

де h – висота капілярного руху, см; R – радіус капілярів, см. 

Меніскові сили проявляються лише в шпарах з діаметром менше 8 мм, найактивніші 

шпари мають діаметр від 100 до 3 мкм. Шпари більше 8 мм заповнюються гравітаційною 

водою або повітрям, а менше 3 мкм – зв’язаною водою. 

У ґрунтах капілярна вода може бути у трьох формах – підвішеній, підпертій та 

посадженій. Капілярно-підвішена вода заповнює шпари при зволоженні ґрунту зверху 

(після дощу, поливу). Вона може рухатись у всіх напрямках. 

Капілярно-підперта вода утворюється у ґрунтах при піднятті води знизу від 

горизонту ґрунтових вод по капілярах на деяку висоту. Може підніматись від 0,5 до 6 м. 

Висота й швидкість капілярного підняття води залежать від діаметра шпар, а значить – від 

гранулометричного складу, структурності, будови профілю ґрунту. Висота для різних 

ґрунтів коливається в таких межах: піщані – 18-22 см, супіщані – 100-150 см, суглинкові – 

150-300 см, глинисті – 600-1000 см, лес – 250-350 см, торф – 50-80 см. 

Капілярно-посаджена вода утворюється у шаруватій ґрунтовій товщі 

дрібнозернистого шару (горизонту) при підстиланні його шаром грубозернистим, над 

границею зміни шарів. 

Гравітаційна вода переміщується у ґрунті під дією гравітаційних сил, тобто під 

дією власної ваги, знаходиться за межами впливу сорбційних і капілярних сил, рідка, має 

високу розчинну здатність, рухома, доступна рослинам. Ділиться на просочувану й 

підґрунтову. 

Просочувана вода – це вільна гравітаційна вода, яка рухається крізь товщу ґрунту під 

впливом сил гравітації. Таке явище відбувається після рясних дощів, танення снігу або 

після поливу. Ця вода знаходиться у рідкому стані, доступна рослинам, рухається по 

грубих шпарах і тріщинах, має високу рухомість, розчиняє і переміщує солі, колоїдні 

органічні та мінеральні частини, тонкі суспензії.  

Коли гравітаційна вода досягає водотривкого шару (горизонту) ґрунту, вона 

перетворюється на підґрунтову (підземну) воду. У даному стані всі шпари і проміжки у 

ґрунті заповнені водою (крім шпар, що містять защемлене повітря). Підґрунтові води 
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можуть бути застійними, або стікаючими в напрямку похилу водотривкого шару. Вони 

доступні рослинам, але якщо коріння довший час перебуває у їх товщі, то рослинам не 

вистачає кисню та поживних речовин, вони частково або повністю відмирають. 

Присутність значної кількості вільної гравітаційної води у ґрунті – явище небажане, що 

викликає тимчасове або постійне перезволоження ґрунту, створюючи в ньому анаеробні 

умови і сприяючи розвитку процесів оглеєння. 

 

7.2. Водно-фізичні властивості ґрунту та їхнє екологічне значення 

Водно-фізичними (водними, гідрофізичними) властивостями ґрунту називають 

сукупність властивостей, які визначають поведінку ґрунтової води в його товщі. 

Основними  водно-фізичними властивостями ґрунту є водоутримуюча здатність ґрунту, 

кількісною характеристикою якої є вологоємність, водопроникність, водопідйомна 

здатність і потенціал ґрунтової вологи. 

Водоутримуюча здатність ґрунту – здатність твердої фази ґрунту з використанням 

сорбційних і капілярних сил утримувати ґрунтову вологу, протидіючи її стіканню під 

впливом сил тяжіння. Найбільшу кількість води, яку утримує ґрунт завдяки тим чи іншим 

силам, називають вологоємністю. Розрізняють такі види вологоємності. 

 Максимальна гігроскопічна вологоємність (МГ, Wмг) – найбільша кількість води, 

яка може бути утримана сорбційними силами на поверхні твердих частинок. Вода, що є у 

ґрунті у стані максимальної гігроскопічності, недоступна рослинам, т. зв. метрвий запас 

вологи у ґрунті. Це максимальна кількість вологи, яку ґрунт може сорбувати із близького 

до насиченого водяною парою повітря. 

Вологість стійкого в’янення або вологість в’янення (ВВ, Wвв) – це вологість 

ґрунту, при якій з’являються стійкі ознаки в’янення рослин з добре розвинутою 

кореневою системою, які не зникають при поміщенні рослин на 12 годин в атмосферу, 

насичену водяною парою. Ця величина визначається методом вегетаційних мініатюр, коли 

рослини (як правило, ячмінь або овес, у США використовують соняшник) вирощують у 

невеликих стаканчиках ємністю біля 100 см3 до фази третього листка. Поверхню ґрунту 

прикривають від випаровування піском і парафіном та перестають їх поливати. Коли 

з’являються ознаки в’янення, рослини ставлять на ніч у вологу камеру. І якщо після 

знаходження у вологій атмосфері втрата тургору буде помітна – це значить, що у ґрунті 

досягнута вологість, яка відповідає вологості в’янення. 

Вологість розриву капілярного зв’язку або вологість розриву капілярів (ВРК, 

Wврк) – це константа, запропонована О.А. Роде і М.М. Абрамовою, яка відповідає 

максимальній молекулярній вологоємності. Загальноприйнятих лабораторних 

експериментальних методів визначення цієї величини не має, є лише польові методи її 

визначення. Ця ґрунтово-гідрологічна константа дуже важлива. Вона характеризує 

помітне зменшення рухомості ґрунтової вологи, коли ґрунтова капілярна волога вже не 

представляє собою єдиного гідравлічного зв’язку, а розпадається на окремі капіляри і 

залишається у вигляді плівок. Рух води, її доступність для рослин різко знижуються. І 

хоча загальноприйнятих методів визначення її не має, інколи цю величину вважають 

близькою до 70 % від найменшої вологоємності для суглинкових ґрунтів, а для піщаних і 

супіщаних – близько 50-60 % від останньої. 

 Найменша вологоємність (НВ, Wнв), синоніми загальна вологоємність, за Н.А. 

Качинським, польова вологоємність, гранична польова вологоємність – це найбільша 

кількість вологи, яку ґрунт здатний утримувати капілярними силами після вільного 

стікання гравітаційної вологи. Ця величина має дуже важливе практичне значення, за нею 

визначають потреби і норми поливу рослин, орієнтують норми осушення та ін.  

Найменша вологоємність – вологість, яка встановлюється після стікання надлишку 

води попередньо насиченого ґрунту, досягається, як правило, через 2-3 дні після 

інтенсивного дощу або поливу гомогенного ґрунту, що добре дренується. Таке визначення 
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говорить про спосіб експериментального визначенням цієї величини, підкреслює декілька 

досить важливих моментів: 

 найменша вологоємність визначається тільки в умовах доброго дренажу, для 

автоморфних ґрунтів; 

 найменша вологоємність визначається тільки для ґрунтів з гомогенним профілем, в 

якому не має чергування горизонтів (шарів) з різним гранулометричним складом, 

щільністю і т. п., тобто не може виникнути капілярно-підпертої води або верховодки;  

 найменша вологоємність визначається у ґрунтах у той момент, коли закінчується 

стікання надлишку води. Під “надлишком” переважно розуміють гравітаційне стікання. 

Ці умови обмежують експериментальне визначення найменшої вологоємності, яке 

строго відповідає теоретичному визначенню. Більше того, виникають і ще деякі 

запитання, зокрема, чому визначати вологість через 2-3 дні? Для суглинкових ґрунтів цей 

факт доведений дослідним шляхом. Через 2-3 дні припиняється гравітаційне стікання, 

хоча інші форми води продовжують пересуватись вниз під дією гравітаційних сил. Можна 

вважати, що це загальновизнаний, практично важливий факт, який прийнятий на основі 

ґрунтово-гідрологічної і меліоративної практики. 

Капілярна вологоємність (КВ, Wкв) – це рівноважна вологість ґрунту, яка 

знаходиться у межах капілярної кайми ґрунтових вод і представляє собою максимальну 

кількість капілярно-підпертої води. Капілярна кайма – шар капілярно-підпертої вологи 

над дзеркалом ґрунтових вод.  

Величина капілярної вологоємності того чи іншого горизонту ґрунту залежить не 

тільки від властивостей ґрунту (дисперсного стану і гумусованості, будови шпарового 

простору тощо), але й від положення цього горизонту над рівнем ґрунтових вод. 

Безпосередньо над дзеркалом ґрунтових вод капілярна вологоємність мало відрізняється 

від повної вологоємності, а на верхній межі капілярної кайми вона дорівнює найменшій 

вологоємності. Тому капілярна вологоємність не може бути виміряна однозначно, а є 

функцією від висоти над рівнем ґрунтових вод. 

Розподіл вологи у межах капілярної кайми необхідно знати у процесі вивчення 

ґрунтів, які формуються при близькому заляганні ґрунтових вод. У таких умовах 

капілярно-підперта волога відіграє провідну роль у вологозабезпеченні рослин і 

безпосередньо впливає на ґрунтові процеси (оглеєння, засолення, елювіювання тощо). 

Визначається у польових або лабораторних умовах. 

Повна вологоємність (ПВ, Wпв) – це максимальна кількість води, яка може 

знаходитися у ґрунті природного складення під час його затоплення. Іншими словами, 

повна вологоємність – це водомісткість ґрунтів. 

Стан вологості, постійно наближений до повної вологоємності, характерний для 

болотних ґрунтів. Автоморфні ґрунти майже ніколи не бувають у стані їхньої повної 

вологоємності, цей стан характерний тільки для верхніх горизонтів під час інтенсивних 

затяжних дощів. Величина повної вологоємності залежить від гранулометричного складу, 

гумусованості, оструктуреності і складення ґрунту. 

ПВ-НВ – діапазон рухомої вологи. Вказує на кількість води, яка може стекти при 

наявності вільного стоку з товщі ґрунту, що розглядається. 

ПВ-КВ або ПВ-динамічна вологоємність – водовіддача. Це кількісна 

характеристика, яка відображає кількість води, що витікає з ґрунтового горизонту (шару) 

при зниженні рівня ґрунтових вод від верхньої до нижньої межі цього горизонту (шару). 

Якщо рівень ґрунтових вод опустився значно нижче ґрунтового горизонту (шару), що 

розглядається, то для розрахунку водовіддачі використовують різницю між повною і 

найменшою вологоємністю. Якщо ж рівень залишився у межах горизонту (шару), що 

розглядається, то між повною і динамічною вологоємністю, тобто враховують розподіл 

вологи у капілярній каймі ґрунтових вод. 

НВ-ВВ – діапазон доступної (продуктивної) вологи. Для різних ґрунтів діапазон, 

який вказує на кількість доступної для рослин вологи, може бути різним. Наприклад, у 
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піщаних ґрунтах він може досягати 6-8 %, в суглинкових – 12-17 %. Відповідно, 

суглинкові ґрунти містять більше продуктивної вологи, ніж піщані. Важкосуглинкові 

ґрунти будуть містити більшу кількість вологи, ніж середньо- і легкосуглинкові. А от в 

глинах, і тим більше в важких глинах, доступної вологи може бути менше, ніж в середньо- 

і важкосуглинкових ґрунтах. У глинах різко зростає кількість зв’язаної води, більше 

зростає вологість в’янення, ніж найменша вологоємність. Тому залежність кількості 

доступної вологи від гранулометричного складу має максимум, який припадає на 

середньо- і важкосуглинкові ґрунти. Однак і ця залежність – це лише відображення 

загальної тенденції. Вона може суттєво змінюватись при зміні мінералогічного складу, 

структури ґрунту. 

НВ-ВРК – діапазон легкорухомої, легкодоступної для рослин вологи. Це найбільш 

ефективна частина тої продуктивної вологи, яка характеризується діапазоном НВ-ВВ. 

Інколи його заміняють іншим – НВ-70 % НВ. Цей діапазон вологості слід підтримувати у 

кореневому шарі, щоб уникнути непродуктивної втрати вологи на стікання її у нижче 

лежачі горизонти, і в той же час сприяти найбільш ефективній роботі фотосинтетичного 

апарату рослин. 

Водопроникність – це здатність ґрунту вбирати воду, яка надходить на його 

поверхню, проводити цю воду від шару до шару у ненасичених водою горизонтах і 

фільтрувати її через певну товщу повністю насичених водою горизонтів.  

Під час надходження води на поверхню ґрунту, ненасиченого вологою, послідовно 

здійснюються різні процеси: всмоктування, тобто вбирання води під впливом градієнтів 

сорбційних і меніскових сил (характеризується коефіцієнтом вбирання); просочування, 

під час якого сорбційні сили у міру зволожування поступово слабнуть, переважаючими 

стають меніскові сили, і фільтрація, тобто рух води крізь насичену водою товщу під 

впливом гравітаційних сил і градієнта натиску води на поверхні ґрунту (характеризується 

коефіцієнтом фільтрації).  

Після припинення надходження води зверху відбувається перерозподіл її у ґрунтово-

підґрунтовій товщі – стікання у нижні горизонти і шари. Цей процес характеризується 

коефіцієнтом водовіддачі. У природних умовах розмежувати окремі процеси майже 

неможливо. Фільтрація у чистому вигляді простежується у днищах водоймищ, рік, а 

також під час надходження на ґрунт великого потоку води, коли всі шари до верховодки 

або ґрунтових вод повністю насичені водою.   

Водопроникність – важлива генетична, агрономічна і меліоративна характеристика 

ґрунту. Від цієї властивості залежить ступінь вбирання ґрунтом атмосферних опадів або 

поливних вод, інтенсивність процесів водної ерозії, формування генетичних горизонтів 

ґрунту тощо. 

Водопідйомна здатність ґрунту – це властивість ґрунту викликати висхідний рух 

вологи під впливом капілярних сил. Капілярні сили починають уже проявлятись у шпарах 

з діаметром 8 мм, але особливо яскраво виражені у шпарах діаметром 0,1-0,003 мм. Тонші 

шпари здебільшого заповнені зв’язаною водою або защемленим повітрям, а шпари більше 

8 мм – гравітаційною водою або вільним повітрям. 

Згідно з формулами Дж. Жюрена і Ж..Л.М. Пуазейля, у однорідних ґрунтах 

можливий підйом води на значно більшу висоту, ніж це відбувається у природі – на 75 м і 

більше. Зі зміною гранулометричного складу (ґрунт стає важчим) водопідйомна сила 

спочатку зростає до певної межі, а потім починає зменшуватись. Це зумовлено тим, що 

капілярна вода переміщується не в усьому об’ємі шпар, а лише в діяльному їхньому 

просвітку. Для піщаних ґрунтів максимальна висота підйому води над рівнем ґрунтових 

вод становить 0,5-0,7 м, для суглинкових – 3-6 м. 

Завдяки капілярним явищам і водопідйомній здатності ґрунтів, ґрунтові води беруть 

участь у додатковому забезпеченні рослин водою, розвитку відновних процесів і засоленні 

ґрунтового профілю. 
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Висхідний рух властивий не тільки капілярно-підпертій, але й капілярно-підвішеній 

воді. Переміщення останньої припиняється тільки після втрати суцільності заповнення 

капілярів водою. Тому безструктурні ґрунти, у яких абсолютно переважають капілярні 

шпари, втрачають багато води на випаровування. У структурних ґрунтах капілярна вода 

менш рухома завдяки роз’єднаності капілярів грубими міжагрегатними шпарами і 

камерами, тому краще зберігається і більш рівномірно використовується рослинами. 

Одним із заходів зменшення втрат води на випаровування є глибоке розпушування і 

оструктурення ґрунтів. 

Потенціал ґрунтової вологи – корисна робота на одиницю кількості води, яку 

потрібно затратити, щоб перемістити зворотньо та ізотермічно безкінечно малу кількість 

води з резервуару з чистою водою, який знаходиться на стандартній висоті над рівнем 

моря, у ґрунтову вологу в конкретному місці при незмінному зовнішньому тиску. 

Слід відмітити кілька характерних моментів, які містяться в цьому визначенні. 

 “…корисна робота на одиницю кількості води”. З цього випливає, що потенціал 

має розмірність (робота/маса, у системі СІ – дж/кг). У фізиці ґрунтів найчастіше 

використовують одиниці вимірювання тиску вологи в ґрунті в см водного стовпа (см вод. 

ст.) – тиск стовпа чистої води висотою 1 см. 

  “… безкінечно мала кількість води” – це вказує на те, що при переміщенні води не 

відбувається втрата енергії на тертя. Лише корисна робота по переміщенню. 

  “… зворотньо та ізотермічно” – вказує, що потенціал ізотермічний, і його можна 

використовувати лише при близьких до постійних температурах. 

  “… з резервуару з чистою водою”. Підкреслюється, що нульовий рівень 

порівняння – чиста вода. Якщо у ґрунтовій волозі будуть розчинені солі, то з’явиться 

додаткова складова, пов’язана з осмотичною дією солей, – осмотичний потенціал, або, з 

врахуванням розмінностей, осмотичний тиск. 

 “…з резервуару…, який знаходиться на стандартній висоті над рівнем моря, у 

ґрунтову вологу в конкретному місці”. Це підкреслює, що потенціал може змінюватись 

при переміщенні води по вертикалі, тобто залежить від висоти над рівнем моря. При 

цьому виникає гравітаційна складова потенціалу, яка виражається у вигляді відстані по 

вертикалі (висоти) між точкою, яка розглядається у ґрунті, і стандартним рівнем 

порівняння. Як правило, за цей рівень приймають денну поверхню ґрунту в місці 

розгляду. Ця складова має розмірність висоти водного стовпа, наприклад см вод. ст. 

 “…при незмінному зовнішньому тиску” – також вказує, що якщо зовнішній тиск 

(газовий або механічний) зміниться, то це призведе до виникнення додаткових складових 

потенціалу вологи – зовнішнього газового і механічного потенціалів (або тисків). 

 

7.3. Водний режим ґрунтів і його типи 

Водний режим ґрунту – процеси надходження вологи в ґрунт, її перерозподіл і 

витрати. У визначенні не вказується, звідки вода поступає у ґрунт: це можуть бути і 

атмосферні опади, і ґрунтові води, і латеральні потоки. Це означає, що водний режим 

розглядається у деякому визначеному ґрунтовому просторі, як правило, у ґрунтовому 

індивідуумі або профілі. Якщо мова йде про водний режим деякої ділянки, ландшафту, 

катени, то він вивчається як сумарний з взаємозв’язаних водних режимів окремих 

індивідуумів. 

Основи розгляду водних режимів були закладені Г.Н. Висоцьким. Саме він 

запропонував одну з перших класифікацій водних режимів, яка пізніше була доповнена 

О.А. Роде, Н.А. Качинським, С.А. Вериго і Л.А. Розумовою, Ф.Р. Зайдельманом, Л.О. 

Карпачевським та ін.  

Г.Н. Висоцький для класифікації водних режимів керувався наступними моментами:  

 чи є в профілі вічна мерзлота;  

 наскільки глибоко проникають води у ґрунт протягом року, особливо, чи 

проникають вони до ґрунтових вод;  
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 як співвідносяться процеси висхідного і низхідного рухів води;  

 відношенням кількості опадів до випаровування, тобто коефіцієнтом 

випаровування (КВ).  

На основі цього Г.Н. Висоцьким було виділено п’ять основних типів водного 

режиму, а О.А. Роде пізніше доповнив цю класифікацію.  

Сучасна класифікація включає такі типи водного режиму ґрунтів: 

1. мерзлотний тип водного режиму ґрунтів поширений у районах багаторічної 

мерзлоти. Замерзлий шар ґрунто-підґрунтя є водонепроникним, на ньому формується 

надмерзлотна верховодка. Протягом вегетаційного періоду верхня частина розмерзлого 

ґрунту насичена водою. 

2. промивний тип водного режиму ґрунтів характерний для місцевостей, де сума 

річних опадів більша від величини випаровування (КВ > 1). Ґрунтова товща щорічно 

навесні та восени промивається до ґрунтових вод, що спричиняє інтенсивне винесення 

продуктів ґрунтотворення. У таких умовах формуються ґрунти підзолистого типу, 

червоноземи і жовтоземи. Болотний підтип водного режиму розвивається при близькому 

заляганні ґрунтових вод, низькій водопроникності ґрунтів і ґрунтотворних порід, що 

характерно для підзолисто-болотних і болотних ґрунтів. 

3. періодично промивний тип водного режиму ґрунтів характеризується середньою 

багаторічною збалансованістю опадів і випаровування (КВ ≈ 1). Для водного режиму 

характерне чергування обмеженого промочування ґрунтово-підґрунтової товщі в сухі 

роки і наскрізне промочування у вологі. Промивання ґрунтів надлишковими опадами 

відбувається один-два рази через декілька років. Такий водний режим властивий сірим 

лісовим ґрунтам, чорноземам опідзоленим і вилугованим. Водозабезпеченість ґрунтів 

нестійка. 

4. непромивний тип водного режиму ґрунтів властивий місцевостям, де волога 

опадів розподіляється тільки у верхніх горизонтах і не досягає ґрунтових вод (КВ < 1). 

Зв’язок між атмосферною і ґрунтовою водою в ґрунті здійснюється через шар з дуже 

низькою вологістю, близькою до вологості в’янення. Обмін вологою відбувається шляхом 

переміщення води у вигляді пари. Такий водний режим характерний для степових ґрунтів 

– чорноземів і каштанових, бурих напівпустельних і сіро-бурих пустельних ґрунтів. 

Коефіцієнт зволоження знижується до 0,1. Витрати вологи за непромивного типу водного 

режиму відбуваються головно на транспірацію, тому у верхніх горизонтах ґрунтів 

низхідні потоки вологи переважають над висхідними.  Як правило, у даному випадку 

прихідні статті менші за витратні, і волога переміщується в межах 1-2 метрової товщі 

ґрунту. 

5. випітний тип водного режиму ґрунтів проявляється у степовій і особливо в 

напівпустельній і пустельній зонах у випадку близького залягання ґрунтових вод (КВ << 

1). Характерне переважання висхідних потоків вологи за рахунок підтоку її капілярами від 

ґрунтових вод, причому вода, піднімаючись до поверхні, швидко випаровується. При 

великій мінералізації ґрунтових вод у ґрунт надходять легкорозчинні солі і ґрунти 

засолюються. Інколи виділяють підтипи власне випітний і десуктивно-випітний. У 

останньому підкреслюється роль не лише випаровування, але і десукції (транспірації) 

рослин у процесі витрати вологи. 

Сучасні типи водного режиму ґрунтів: 

1. мерзлотний; 

2. водонасичений (водозастійний); 

3. періодично-водонасичений; 

4. промивний; 

5. періодично-промивний; 

6. промивний сезонно-сухий; 

7. непромивний; 

8. арідний (сухий); 
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9. випітний; 

10. десуктивно-випітний; 

11. паводковий; 

12. амфібіальний; 

13. іригаційний; 

14. осушувальний. 

Наведена класифікація водного режиму (за О.А. Роде) є ґрунтово-генетичною, тобто 

пояснює ґрунтово-генетичні процеси, що протікають у ґрунтах. Якщо потрібно більш 

детальний опис водного режиму, наприклад, дослідження вологоспоживання рослин, рух 

вологи при зрошенні чи осушенні, тобто менш тривалих у часі, ніж ґрунтово-генетичний 

процес, то вказані вище класифікаційні градації є надто загальними. Тому у таких 

випадках потрібні кількісні форми представлення водного режиму. 

Існують різні форми представлення водного режиму:  

 розподіл вологості по глибині; 

 пошарові динаміки; 

 хроноізоплети; 

 топоізоплети. 

Водний режим кількісно виражають через водний баланс. Водний баланс – оцінка 

надходження і витрат води у визначеному шарі ґрунту за конкретний період. 

Загальне рівняння водного балансу виражають формулою: 

Во + Воп + Вґв + Вкон + Впс + Вбс = Евип + Етр + Вінф + Впс + Вбс + Ві, 

де    Во – запаси вологи у ґрунті на початку спостереження; 

Воп – сума опадів за період спостереження; 

Вґв  – кількість вологи, яка надійшла з ґрунтових вод; 

Вкон – кількість вологи, яка конденсується з парів води; 

Впп – кількість вологи, яка надходить у результаті поверхневого притоку води; 

Вбп – кількість вологи, яка надійшла від бокового притоку ґрунтових вод; 

Евип – кількість води, яка випарувалась з поверхні ґрунту за період спостережень; 

Етр – кількість води, яка витратилась на транспірацію; 

Вінф  – кількість води, яка інфільтрувалась у глибокі горизонти ґрунту; 

Впс – кількість води, яка витратилась у результаті поверхневого стоку; 

Вбс – кількість води, яка витратилась із боковим внутрішньоґрунтовим стоком; 

Ві – запас вологи у ґрунті наприкінці періоду спостережень. 

Ліва частина рівняння об’єднує прибуткові статті балансу, права – видаткові. 

Здебільшого прогресуючого зволоження чи переосушення території не відбувається, 

тому у рівнянні водного балансу ліва й права частини рівні. Водний баланс 

характеризується річними циклами, коли за річний період процеси прибутку та витрат 

вологи повторюються. Водний баланс можна скласти для різних ґрунтових шарів, для 

всієї товщі ґрунту до певної глибини. Запаси вологи, статті прибутку і витрат вологи у 

ґрунті розраховують у мм водного стовпа або в м3/га. 

 

7.4. Окисно-відновні процеси і реакції у ґрунтах, їхнє екологічне значення 

Окисно-відновні процеси займають одне з провідних місць у формуванні хімічних 

властивостей і родючості ґрунтів та їхніх генетичних профілів. Вивчення окисно-

відновних реакцій і процесів пов’язане з оглеєнням, переущільненням та 

перезволоженням ґрунтів. Особливу увагу приділено відновній трансформації сполук 

феруму, мангану, нітрогену, сульфуру. Водночас окисно-відновні реакції безперервно 

відбуваються і у добре аерованих ґрунтах та їхніх верхніх горизонтах (чорноземах, сірих 

лісових ґрунтах та ін.). Зокрема, реакції окиснення постійно відбуваються унаслідок 

гуміфікації органічних решток, зміни стану окиснення феруму, мангану, сульфуру тощо. 
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Значний набір хімічних елементів, які містяться у ґрунті, зумовлює широкий 

діапазон ступенів окиснення. Відмінні ступені окиснення, або різну валентність, 

проявляють макроелементи – С, N, S; перехідні й мікроелементи – Fe, Mn, Cr, Cu, Mo, Sn. 

Достатньо низькі потенціали, які формуються у ґрунті унаслідок інтенсифікації 

відновних реакцій, та надлишково високі потенціали створюють несприятливі умови і 

знижують продуктивність значної кількості сільськогосподарських культур. Тому одним з 

актуальних завдань ґрунтознавства є встановлення оптимальних інтервалів окисно-

відновних потенціалів у ґрунтах і впровадження дієвих заходів щодо їхнього 

регулювання, особливо в умовах інтенсивного землеробства. 

Характерною особливістю реакцій окиснення і відновлення є те, що вони завжди 

відбуваються одночасно: окиснення одного компонента реакції супроводжується 

миттєвим відновленням іншого, тобто взаємодіють дві пов’язані окисно-відновні системи. 

Під процесами окиснення – відновлення розуміють такі процеси, унаслідок яких 

відбувається (або може відбутися) перехід електронів від однієї частинки до іншої. Отже, 

реакція окиснення складається з декількох обов’язкових стадій: 

 приєднання до речовини оксигену;  

 відщеплення від речовини гідрогену;  

 віддача речовиною електронів без участі оксигену. 

Класичним прикладом реакції окиснення є приєднання оксигену. 

Зворотні реакції – це реакції відновлення. Вони характеризуються: 

 втратою речовиною оксигену; 

 приєднанням до речовини гідрогену; 

 набуттям речовиною електронів. 

Окисно-відновні реакції поділяють на зворотні і незворотні. Зворотний характер 

мають, наприклад, реакції окиснення і відновлення сполук феруму (Fe3+↔Fe+2), мангану 

(Mn4+↔Mn2+), нітрогену (N5+↔N3+), сульфуру (S6+↔S2+), а незворотний – реакції 

окиснення органічних речовин. 

Якщо у розчин, де відбувається окисно-відновна реакція, помістити електрод з 

інертного металу (Pt), то він починає відігравати роль пов’язаної окисно-відновної 

системи, приймаючи електрони від відновленої форми речовини та передаючи їх окисній 

формі. Унаслідок цього між металом і розчином виникає різниця потенціалів, яку 

називають окисно-відновним потенціалом цієї системи. Величина потенціалу залежить від 

величини електрохімічного потенціалу електронів у розчині та металі, а також від 

співвідношення окиснених і відновлених форм речовини, які беруть участь у реакції. Вона 

буде тим вищою, чим більшою є здатність до окиснення розчину. 

Для кількісної характеристики окисно-відновного стану ґрунту використовують 

величину окисно-відновного потенціалу. 

Окисно-відновним потенціалом ґрунту (ОВП) називають різницю потенціалів, що 

виникає між ґрунтовим розчином і електродом із інертного металу (платини), поміщеного 

у цей ґрунт.  

Вимірюють окисно-відновний потенціал за допомогою потенціометра й виражають у 

мВ. Загалом окисно-відновний потенціал є складною функцією активностей різних 

окиснених і відновлених форм речовин, які задіяні у реакції.   

Залежність величини потенціалу окиснення Eh від рН ґрунту: чим вищими є 

значення рН, тим меншою – величина потенціалу окиснення Eh. Підкислення ґрунту 

спричиняє зворотну реакцію – підвищення потенціалу окиснення Eh. 

Ґрунти характеризуються наявністю великого набору окисно-відновних пар, які 

також називають окисно-відновними системами (ОВ-системами). Найпоширенішими 

серед них є: Fe3+―Fe2+, Mn2+―Mn3+―Mn4+, O2―O2‒, H2―2H+, 
2 3NO NO ,   

2

4 2SO ―H S,  Cu+―Cu2+, Co2+―Co3+ тощо. Окрім перелічених, у ґрунті наявні й органічні 
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окисно-відновні системи, зокрема, хінони. У багатьох окисних і відновних процесах 

беруть участь гумусові речовини, проте реакції з їхньою участю, зазвичай, незворотні. 

Найістотніший вплив на окисно-відновні процеси в автоморфних ґрунтах 

здійснюють такі потенціал-визначальні речовини:  

 оксиген (О2), розчинений у ґрунтовому розчині; 

 продукти життєдіяльності мікрофлори ґрунту і, зокрема, мікробні метаболіти; 

 вода (H2O). 

Практично всі реакції у ґрунті, за винятком окиснення на контакті сухий ґрунт – 

ґрунтове повітря, відбуваються у середовищі води, яка може бути як окисником, так і 

відновником. 

Урахування особливостей профільного розподілу окисно-відновних потенціалів 

значної кількості автоморфних і гідроморфних ґрунтів дає змогу поділити їх на дві великі 

групи. Ґрунти першої групи характеризуються майже однорідним профілем окиснення, у 

межах якого спостерігається загальна тенденція до підвищення або зниження потенціалу 

окиснення вниз по профілю. До другої групи зачислено ґрунти з додатковим ґрунтовим 

зволоженням. Особливістю цих ґрунтів є різка зміна окисного режиму у профілі, 

зниження окисно-відновного потенціалу та перехід окисних умов у відновні в оглеєних 

горизонтах.  

Для різних типів ґрунтів (і основних генетичних горизонтів) встановлено свої 

оптимальні значення окисно-відновного потенціалу. У непорушених дерново-підзолистих 

ґрунтах влітку значення ОВП верхніх генетичних горизонтів становлять 450-500 мВ і їхня 

мінливість повністю залежить від погодних умов. Мінімальні значення потенціалів у 

верхніх горизонтах ґрунтів зумовлені мікробіологічною діяльністю та впливом органічної 

речовини як стимулятора розвитку мікрофлори. Підвищення значень потенціалів у 

середній частині профілю пояснюють, насамперед, високим вмістом вільних і 

слабокристалізованих сполук оксидного феруму. У нижніх, перехідних до ґрунтотворної 

породи горизонтах дерново-підзолистих ґрунтів спостерігається зниження ОВП, що 

пов’язано з погіршенням умов аерації та інтенсивним розвитком процесу оглеєння. 

Значення потенціалів окиснення у верхніх горизонтах алювіальних ґрунтів заплав 

нижчі, ніж у дерново-підзолистих, і коливаються у межах 400-440 мВ. Характерною 

відмінністю від дерново-підзолистих ґрунтів є різке зниження ОВП до 250-300 мВ і нижче 

при переході до перезволожених горизонтів. Отже, насиченість горизонтів водою прямо 

або опосередковано впливає на рівень ОВП. 

У чорноземах, сірих лісових, лучно-чорноземних ґрунтах, сіроземах, деяких 

алювіальних лучних і дернових ґрунтах профільний розподіл потенціалів окиснення 

достатньо близький до такого розподілу у дерново-підзолистих ґрунтах. У верхніх 

горизонтах цих ґрунтів потенціали змінюються від 500 до 650 мВ. Експериментально 

встановлено, що рівномірність розподілу значень ОВП у профілі залежить від глибини 

проникнення і рівномірності просторового розподілу кореневих систем, ступеня 

переритості профілю, скупчень карбонатів та інших чинників. 

Надмірно зволожені ґрунти, такі як солончаки, болотні, лиманні та інші, 

характеризуються невисокими потенціалами окиснення, навіть у верхніх горизонтах, які, 

зазвичай, не перевищують +200 мВ і різко знижуються вниз по профілю до -50 – -100 мВ. 

Профільний розподіл потенціалів у профілі виразно нерівномірний. 

Отже, зниження ОВП у ґрунтах до 300 мВ вказує на зміну окисних умов на 

відновні. Якщо значення ОВП 200 мВ і менше, то у ґрунтах починають розвиватися 

відновні процеси з добре вираженими ознаками оглеєння.  

Головними чинниками, які зумовлюють інтенсивність і напрям окисно-відновних 

процесів у ґрунтах, є водно-повітряний режим та діяльність мікрофлори. Перезволоження 

ґрунтів, ущільнення і внесення органічних добрив призводять до зниження ОВП (у 

чорноземах – з 500-600 мВ до 200-300 мВ, а у ґрунтах рисових чеків – до 50 мВ). 

Зниження ОВП за умови збільшення вологості ґрунту зумовлене не тільки погіршенням 
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аерації, а й розчиненням багатьох органічних і мінеральних сполук з властивостями 

відновника. 

Величина ОВП до певної міри залежить від температури ґрунту. Теоретично 

зростання температури ґрунту має викликати зростання ОВП, а фактично – активізує 

мікробно-ферментативні процеси, які збільшують витрати оксигену і цим знижують ОВП. 

Окисно-відновні процеси є невід’ємною складовою ґрунтотворення і формування 

родючості ґрунтів. Відомо, що надмірне зволоження ґрунтів спричиняє до сповільнення 

процесів розкладу органічних решток, що, у свою чергу, зумовлює до зростання у складі 

гумусу вмісту фульватів і гуміну. Систематична зміна окисно-відновного режиму у 

ґрунтах рисових чеків, навпаки, прискорює мінералізацію органічних речовин і сприяє 

дегуміфікації ґрунтів. З окисно-відновними процесами пов’язане формування у ґрунтах 

Fe-Mn конкрецій, ортштейнів, ортзандів, псевдофібрів, плівок на поверхні мінералів тощо.  

Надзвичайно важливу роль окисно-відновні процеси відіграють у формуванні 

гідроморфних, перезволожених ґрунтів. Вони безпосередньо впливають на умови 

мінерального живлення рослин. Перезволоження та ущільнення ґрунтів зумовлюють 

відновлення нітратів (денітрифікацію), а відтак – втрату ґрунтом нітрогену. Зниження 

ОВП призводить до надлишкової акумуляції у ґрунті токсичних для рослин сполук Fe2+, 

Mn2+, Al3+. У випадку домінування у профілі ґрунту окисних умов спостерігається перехід 

деяких елементів, тобто їхніх сполук, у нерозчинний стан, що також погіршує мінеральне  

живлення рослин. Зміни водного, повітряного, температурного і мікробіологічного 

режимів значно впливають на динаміку ОВП у ґрунті, формуючи характерний для нього 

окисно-відновний режим.  

Класифікація окисно-відновних режимів базується на обліку рівнів потенціалів 

окиснення, які зумовлюють якісні зміни окисно-відновних процесів у ґрунтах, а також 

супроводжуються зміною умов живлення рослин і напряму ґрунтотворного процесу.  

Домінування у ґрунтах окисних чи відновних процесів дає змогу поділити їх на дві 

групи. До першої групи належать автоморфні ґрунти і частина ґрунтів зі слабо вираженим 

гідроморфізмом. Друга група налічує болотні і заплавні ґрунти, а також ґрунти рисових 

чеків. Розподіл ґрунтів на дві великі групи є доволі умовним і недостатньо обґрунтованим 

для вирішення багатьох генетичних і прикладних задач. 

За класифікацією А.І. Перельмана, всі ґрунти поділяють на три ряди, залежно від 

особливостей прояву у них окисно-відновних процесів. 

Перший ряд – ґрунти з домінуванням окисного середовища. До них відносять 

автоморфні ґрунти (чорноземи, сірі лісові, буроземи, каштанові та ін.). 

Другий ряд – ґрунти з відновною глейовою ситуацією – об’єднує заболочені 

ґрунти, з розвитком стійких відновних глейових процесів у постійно перезволожених 

генетичних горизонтах профілю. 

Третій ряд – ґрунти з відновною сірководневою ситуацією – налічує солончаки і 

солончакуваті болотні ґрунти степів і пустель, перезволожені сульфатними водами 

підвищеної мінералізації. 

Детальне угрупування ґрунтів за окисно-відновними режимами здійснив І.С. 

Кауричев. Відповідно до цього угрупування розрізняють чотири типи окисно-відновних 

режимів у ґрунтах (рис. 12): 

 ґрунти з абсолютним домінуванням окисних процесів; 

 ґрунти з домінуванням окисних процесів; 

 ґрунти з контрастним окисно-відновним режимом; 

 ґрунти з домінуванням відновних умов у всьому профілі. 

Істотною особливістю цього угрупування є те, що воно враховує специфіку не 

тільки на загальному рівні ОВП, характерну для групи ґрунтів, але і сезонну динаміку 

окисно-відновних процесів. Окрім цього, у ньому враховано профільний розподіл окисно-

відновних процесів. 
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Рис. 12. Угрупування ґрунтів за типами окисно-відновновних режимів 

(за І.С. Кауричевим) 

 

Щодо сільськогосподарської типізації окисно-відновних режимів і стану ґрунтів, то 

вона повинна охоплювати весь діапазон потенціалів окиснення, характерний для ґрунтів – 

від -200 до +700 мВ, має містити інтервали значень ОВП відповідно до їхнього впливу на 

ріст і розвиток окремих культур. Така градація необхідна для успішного вирішення 

питань, пов’язаних з регулюванням окисного режиму у меліорованих ґрунтах, а також для 

оптимального вибору культур на ґрунтах з різною окисно-відновною ситуацією. 

 

7.5. Склад ґрунтового повітря 

Повітря у ґрунті знаходиться у чотирьох фізичних станах: вільне, защемлене, 

адсорбоване і розчинне. 

Вільне ґрунтове повітря – це суміш газів і летких органічних сполук, які вільно 

переміщуються системою ґрунтових шпар і з’єднуються з повітрям атмосфери. Вільне 

ґрунтове повітря забезпечує аерацію ґрунтів і газообмін з атмосферою. 

Защемлене ґрунтове повітря – знаходиться у шпарах, з усіх боків ізольоване 

водяними плівками. Тонкодисперсна ґрунтова маса й компактна її упаковка має 

найбільшу кількість защемленого повітря. У суглинистих ґрунтах кількість його досягає 

більше 12 % від загального об’єму ґрунту, або ¼ частину його шпарового простору. Воно 

нерухоме, не бере участі в газообміні між ґрунтом й атмосферою, суттєво перешкоджає 

фільтрації води в ґрунті, може спричинити руйнування ґрунтової структури при коливанні 

температури, тиску, вологості. 

Адсорбоване ґрунтове повітря – гази й леткі органічні сполуки, адсорбовані 

ґрунтовими частинками на їх поверхні. Чим дисперсніший ґрунт, тим більше він містить 

адсорбованих газів при даній температурі. Кількість сорбованого повітря залежить від 

мінералогічного складу ґрунтів, від вмісту органічної речовини, вологості. Пісок поглинає 

повітря в 10 разів менше, ніж важкий суглинок: 0,75 і 6,00 см3/г відповідно. 

Тонкодисперсний кварц сорбує СО2 у 100 разів менше, ніж гумус. 
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Розчинне ґрунтове повітря – гази, розчинені в ґрунтовій воді. Це повітря обмежено 

може брати участь в аерації ґрунту. Але розчинні гази відіграють велику роль у 

забезпеченні фізіологічних потреб рослин, мікроорганізмів, ґрунтової фауни, а також 

фізико-хімічних процесів, які протікають у ґрунті. Усі чотири ґрунтові фази – тверда, 

рідка, газоподібна й жива – тісно пов’язані між собою і знаходяться у складній взаємодії. 

У складі атмосферного і ґрунтового повітря розрізняють макро- і мікрокомпоненти. 

Атмосферне сухе повітря переважно містить 78,08 % нітрогену, 20,95 % оксигену, 0,93 % 

аргону і 0,03 % вуглекислого газу. А мікроелементи, або домішки, не перевищують за 

вмістом 0,1 ‰. Серед мікрокомпонентів атмосферного повітря можуть бути присутні різні 

гази: метан, оксид карбону, з’єднання сульфуру, нітрогену, пари летючих органічних 

з’єднань. Незважаючи на різноманітну людську діяльність, атмосферне повітря все-таки 

характеризується відносно постійним складом.  

А ось склад ґрунтового повітря досить динамічний. Зміни вмісту макрокомпонентів 

досить великі: О2 – від 20,9 до 0,05 %, СО2 – від 0,03  до 20 %. Такі значні коливання 

визначаються динамікою вмісту вуглекислого газу, який може підвищуватись у кілька 

разів за рахунок, перш за все, біологічних процесів і, в меншій мірі, хімічних процесів, 

пов’язаних з окисненням різних з’єднань, випаданням осаду при карбонатно-кальцієвих 

взаємодіях та ін. Важливо, що сума цих газів залишається практично завжди близькою до 

21 %. Тому, визначивши вміст О2, можна практично без помилок за різницею визначити і 

вміст СО2. Хоча, звичайно, краще визначати їх окремо, так як у ґрунті інколи і дуже 

короткочасно можуть складатись умови, коли вказана постійність суми не зберігається. 

Наприклад, при поливі дуже сухого ґрунту, коли інтенсивно починає “працювати” 

ґрунтова біота, при потраплянні у ґрунт вод, що містять розчинені гази, та ін. – тобто в 

нерівноважних, вкрай недовготривалих процесах. Загальне правило діє для умов, 

близьких до рівноваги, більш характерних для ґрунтових процесів: % О2 + % СО2 ≈ 21 %. 

Динамічність вмісту СО2 і його виділення в атмосферу має визначені часові і 

просторові закономірності. Часові – сезонні і добові закономірності, що визначаються 

біологічною активністю, яка, в свою чергу, – температурою і вологістю ґрунту. 

При аналізі динамічних процесів слід враховувати не лише фізичні фактори 

активності мікрофлори, але і наявність харчування для мікроорганізмів, а саме 

надходження опаду і/або кореневого опаду. Пік концентрації СО2 припадає на серпень-

листопад, що пов’язано не лише з оптимальними температурами і вологістю, але і з 

надходженням рослинного опаду. 

Експериментально встановлено (А.В. Смагін, 1999 р.), що вміст СО2 на глибині 30 см 

помітно вищий, ніж у поверхневих шарах ґрунту, хоча, ймовірно, максимальна біологічна 

активність спостерігається у поверхневих шарах ґрунту. Джерело СО2 – мікробіологічні 

процеси трансформації органічних речовин. Стік – переніс СО2 в атмосферу, де його 

концентрація значно нижча, і “стікання” вниз по профілю за рахунок його більш високої 

молекулярної маси. Рух цього газу в профілі буде визначатись процесами дифузії і 

конвекції. Таким чином, визначаючими факторами просторового розподілу СО2 у профілі 

ґрунту є 1) активність мікроорганізмів (джерело) і 2) газообмін з атмосферним повітрям і 

“стікання” СО2 вниз – це стік.  

 На основі цих процесів формується підвищена концентрація СО2 на глибині 30 см – 

газообмін тут знижений у порівнянні з верхніми шарами, і поряд з власним 

“виробництвом СО2” сюди ж “стікає” і СО2 з верхнього шару. За літні місяці на глибинах 

100-250 см створюється чітко виражений максимум, який перевищує вміст у верхніх 

шарах у 3-5 разів. Виходить, що ґрунт може бути не лише джерелом СО2 в атмосферу 

нашої планети, але і помітним його буфером і акумулятором – адже такі великі кількості 

СО2 “стікають” вниз у ґрунтові шари. 

Отже, динаміку газового складу ґрунтового повітря (газовий режим ґрунту) 

визначають процеси газообміну з атмосферним повітрям, продукування ґрунтовою біотою 

і рух у ґрунтовому профілі – газоперенесення. 
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Процес газообміну СО2 з атмосферою – дихання ґрунту. Дихання ґрунту – це 

поглинання оксигену і виділення СО2. Процес за своєю суттю біологічний, пов’язаний з 

диханням ґрунтової біоти, а емісія СО2 ґрунтом (виділення ґрунтом СО2) визначається 

лише частково процесом дихання. Інтенсивність споживання оксигену ґрунтом і 

виділення СО2 досягають величин n·101-104 мг/(м2год). Причому у добовому циклі емісія, 

як правило, для ґрунтів бореального поясу характеризується денними і вечірніми 

максимумами, що пояснюється добовим ходом температури ґрунту, який відмінний від 

атмосфери, а мінімум припадає на ранкові години – час початку прогрівання ґрунту. 

Для кількісної характеристики процесу дихання ґрунту використовують так званий 

респіраційний коефіцієнт. Цей коефіцієнт є відношенням виділеного із ґрунту СО2 до 

кількості О2, що надійшов у ґрунт, за визначений проміжок часу. Величина цього 

коефіцієнта, близька до одиниці, характеризує добре аеровані ґрунтові умови. Однак 

навіть у добре аерованих ґрунтах у літні місяці він може збільшуватись до 1,05 за рахунок 

високої дихальної активності ґрунтової біоти і коріння рослин. 

Емісії СО2 ґрунтом у більшій мірі приділяється увага у зв’язку з так званим 

“парниковим ефектом”. Суть цього ефекту полягає у тому, що такі гази, як СО2, СО, СН4, 

N2O створюють а атмосфері деякий газоподібний екран, схожий до скла або плівки у 

теплиці, який пропускає короткохвильову радіацію, але не пропускає довгохвильову, 

теплову. Тобто ту, що поступає на поверхню ґрунту, пропускає, а ту, що виділяється з 

ґрунту, – ні. Тому приземний шар атмосфери і повинен прогріватись при підвищенні 

вмісту цих газів у атмосфері. Вважають, що кліматичні зміни пов’язані з виробничою 

діяльністю, яка збільшує частку цих газів. Однак, мабуть, доля людини у цих процесах 

перебільшена. Фізика цих процесів пов’язана в основному із потоками газів, які 

визначаються рядом законів з відповідними фізичними параметрами. Це закони 

газоперенесення в ґрунтах. 

 

7.6. Повітряні властивості ґрунту 

Сукупність фізичних властивостей ґрунту, які визначають стан і переміщення 

ґрунтового повітря, називають повітряними властивостями ґрунту. Основними з них є 

аерація, повітроємність, повітропроникність і вміст повітря. 

Аерація ґрунту – це процес надходження атмосферного повітря у ґрунт, заміщення 

ним ґрунтового повітря. Під час цього процесу підвищується вміст оксигену в ґрунті, так 

як вміст оксигену у ґрунтовому повітрі значно менший, у порівнянні з атмосферним, за 

рахунок мікробіологічної діяльності, кореневого дихання. Відповідно цей процес буде 

відбуватись у вільному від води шпаровому просторі ґрунту. 

Кількісно шпаруватість аерації становить: 

 

 air ,  

 

де air  – шпаруватість аерації, % або см3/см3;   і θ – шпаруватість і об’ємна вологість 

ґрунту (в тих же одиницях, що і шпаруватість аерації). 

Чим вища шпаруватість аерації, тим швидше і повніше буде відбуватись аерація 

ґрунтів. І навпаки – якщо шпаруватість аерації невисока, починаються несприятливі 

ґрунтові процеси, рослини страждають від нестачі ґрунтового повітря. Тому є прийняті 

деякі критичні значення шпаруватості аерації: при air = 10 % сповільнюється ріст 

коріння, помітно змінюються умови функціонування ґрунтової біоти, а при 5 % 

спостерігається загибель рослин, це нижня межа шпаруватості аерації. Рекомендується 

використовувати у якості критичної величини 10 %. 

Шпаруватість аерації – величина динамічна, пов’язана своєю динамікою зі зміною 

вологості. Часто тому говорять, що “вода і повітря у ґрунті – антагоністи”. Іншими 
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словами, це величини, які постійно доповнюють одна одну: більше води – менше повітря, 

менше води – більше повітря у ґрунті.  

Але для того, щоб порівняти ґрунти за їхніми повітряними властивостями, частково 

за здатністю до аерації, необхідно використовувати характер значення вологості. Це 

порівняння проводять, як правило, при найменшій вологоємності. Часто цю 

характеристику називають “повітроємністю”. 

Повітроємність – об’ємний відсоток, який займає повітря у ґрунті при вологості, що 

відповідає найменшій вологоємності або максимально можлива кількість повітря (у %), 

яка міститься у повітряно-сухому непорушеному ґрунті. Залежить від гранулометричного 

складу і оструктуреності ґрунту. Оптимальні діапазони повітроємності для різних за 

гранулометричним складом ґрунтів такі: 

 піщані – 20-25 %; 

 супіщані – > 15-20 %; 

 глинисті – > 10 %. 

 Підтримання оптимальної шпаруватості аерації – це одне із завдань з управління 

ґрунтом. Завдання формулюється так: створити оптимальний водно-повітряний режим, 

основу стійкого функціонування ґрунту. Оптимальні режими можливі лише у добре 

структурованих ґрунтах. Саме структура, агрегатний склад і будуть гарантувати 

оптимальний водно-повітряний режим (про що вже говорилось у лекціях про структуру 

ґрунту, про диференціальну шпаруватість). Якщо ж агрегатний склад ґрунту відхиляється 

від оптимального, наприклад, за рахунок ущільнення, то це змінює водно-повітряний 

режим, аерацію ґрунтів – функціонування ґрунту і рослинного покриву змінюються 

досить помітно. І перш за все, за рахунок водно-повітряного режиму, аерації. 

Поняття аерації близьке до поняття повітрообміну. Відмінність полягає лише у 

тому, що процес повітрообміну включає опис і тих сил, процесів, які його зумовлюють, 

наприклад, зміни атмосферного тиску, температури ґрунту та ін.  

Всі ці динамічні процеси (аерація, повітрообмін) визначаються таким ґрунтовим 

параметром, як повітропроникність – здатність ґрунту проводити потік повітря. 

Залежить від гранулометричного складу і оструктуреності ґрунту. найкращу 

повітропроникність мають структурні розпушені ґрунти. 

Вміст повітря – величина, яка вказує, скільки повітря (у %) містить одиниця об’єму 

ґрунту у даний момент. Ця величина постійно змінюється залежно від зміни вологості. 

Максимальний вміст повітря мє сухий ґрунт. 
 

7.7. Повітряний режим ґрунту і його регулювання 

Сукупність усіх явищ надходження повітря у ґрунт, його переміщення по профілю, 

зміна складу і фізичного стану, а також газообмін ґрунтового повітря з атмосферним 

формують повітряний режим ґрунту. 

Повітряний режим ґрунту підпорядковується добовій, сезонній, річній і багаторічній 

динаміці та перебуває в тісному зв’язку з властивостями ґрунтів, погодними умовами, 

рослинним покривом, агротехнікою вирощування сільськогосподарських культур. 

Найсприятливішим повітряний режим складається у структурних ґрунтах, які мають 

пухке складення, здатні пропускати і перерозподіляти воду та повітря. Покращення 

повітряного режиму потребує чимало ґрунтів. Насамперед, це ґрунти з постійним чи 

тимчасовим перезволоженням. Усі способи обробітку ґрунту, що покращують його 

складення, збільшують загальний об’єм шпар і шпар аерації, посилюють інтенсивність 

газообміну, зменшують концентрацію СО2, збільшують вміст О2 у ґрунті, мають велике 

значення для регулювання повітряного режиму ґрунту. 

Характерним показником повітряного режиму є інтенсивність дихання ґрунту. 

Величина дихання ґрунту коливається у широких межах (0,5-10 кг/га на 1 м2) залежно від 

властивостей ґрунтів, гідротермічних умов, характеру рослинності. Для рослин важливе 

значення має тривалість періоду з несприятливою аерацією, тому необхідно знати 
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динаміку складу ґрунтового повітря. Добова динаміка СО2 та О2 поширюється до глибини 

30-50 см відповідно до змін температури. Поновлення складу ґрунтового повітря можливе 

на 10-15 %. 

Протягом вегетаційного періоду склад ґрунтового повітря дуже змінюється залежно 

від погодних умов. У річному циклі динаміки О2 і СО2 у ґрунтовому повітрі 

максимальний вміст О2 і мінімальний СО2 припадає на літній період, а восени і взимку 

ґрунтово-підґрунтова товща звільняється від раніше накопиченого СО2. 
Повітряний режим ґрунту оптимізується у процесі їхнього окультурення. Створення 

глибокого орного шару, розпушення підорного, помірне зрошення, ліквідація ґрунтової 

кірки – важливі заходи регулювання повітряного режиму на ґрунтах важкого 

гранулометричного складу. 

Вивчення повітряного режиму ґрунтів має важливе екологічне значення у зв’язку з 

рівновагою газів в атмосфері та парниковим ефектом. Дослідження засвідчили, що 

виділяти вуглекислий газ, метан та інші так звані парникові гази будуть переважно не 

заводи і фабрики, а насамперед гідроморфні ґрунти й болота. Серед джерел надходження 

карбону в атмосферу ґрунтове дихання в 7-10 разів перевищує індустріальні виділення. 

Щодо метану, то за річними балансовими розрахунками із 500-600 млн. т щорічної емісії 

метану в атмосферу до половини може припадати на частку гідроморфних наземних 

утворень – боліт, рисових полів, заплавних ґрунтів. Цікаво, що в болотах цей газ або 

одразу ж виділяється в атмосферу, або певний час перебуває у вигляді бульбашок 

всередині торфової товщі. Варто різко прогріти цю товщу чи нерозумно осушити – і 

значні кількості накопичень цих бульбашкових газів виділяються в атмосферу. Для якісної 

оцінки внеску тих чи інших природних утворень у дихання ґрунту і роботу “легень 

планети” не обов’язково здійснювати довготривалі експерименти, а необхідно знати на 

вміти використовувати ґрунтові, екологічні та біологічні закони. 

 

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ: 

1. У яких станах вода може перебувати у ґрунті? 

2. Назвіть форми води в ґрунті. На основі чого їх виділяють? 

3. Дайте визначення поняттям вологість і вологоємність ґрунту. Яка між ними 

відмінність? 

4. Коротко охарактеризуйте основні водно-фізичні властивості ґрунту. 

5. Яким чином за допомогою гідромеліорації можна змінювати водно-фізичні 

властивості ґрунту? 

6. Що таке водний режим ґрунту? Що лежить в основі його виділення? 

7. Охарактеризуйте основні типи водного режиму ґрунту. 

8. Які складові водного балансу ґрунту? 

9. Які окисно-відновні процеси відбуваються у ґрунтах? Чим вони зумовлені? 

10. Дайте визначення поняттю окисно-відновний потенціал ґрунту. 

11. Яка роль окисно-відновних процесів у ґрунтотворенні і родючості ґрунтів? 

12. Яким чином ґрунтовий розчин і режим вологості впливають на зміну окисно-

відновних умов ґрунту? 

13. Назвіть основні типи окисно-відновних режимів ґрунту.  

14. Чи є ідентичними поняття ґрунтовий розчин і рідка фаза ґрунту? Відповідь 

обґрунтуйте. 

15. Які відмінності між газовим складом атмосферного і ґрунтового повітря? 

16. Як відбувається дихання ґрунту? 

17. Яким чином живі організми впливають на газовий склад ґрунтового повітря? 

18. Що розуміють під повітряними властивостями ґрунту? Назвіть їх. 

19. Що таке повітряний режим ґрунту? 

20. Назвіть шляхи регулювання повітряного режиму ґрунту. 
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ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

1. Ґрунтово-гідрологічні константи і їх практичне значення. 

2. Співвідношення форм води, енергетичних і ґрунтово-гідрологічних констант. 

3. Характеристика сучасних типів водного режиму ґрунтів. 

4. Екологічне значення окисно-відновних умов ґрунту. 

5. Екологічне значення складу і динаміки ґрунтового повітря. 

6. Регулювання водного і повітряного режимів ґрунту. 
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8. МОРФОЛОГІЯ ҐРУНТУ 

8.1. Ґрунтовий профіль. 

8.2. Генетичні горизонти ґрунту. 

8.3. Переходи між генетичними горизонтами. 

8.4. Основні морфологічні ознаки генетичних горизонтів. 

 

Ґрунт, як і будь-яке природне тіло, характеризується певною морфологією (грецьке 

morphe – форма, зовнішній вигляд і logos – вчення). Тобто ґрунт володіє низкою зовнішніх 

ознак, які доступні візуальному сприйняттю (зоровому, органолептичному тощо). За цими 

зовнішніми ознаками виділяють певні морфологічні елементи ґрунту – генетичні 

горизонти, структурні агрегати, новоутворення і включення, а також шпарки різної форми 

і розмірів, які заповнені повітрям, водою тощо. Морфологічні елементи відрізняються 

один від одного своєю формою і зовнішнім виглядом, певними ознаками або 

властивостями.  

Морфологія ґрунтів – це особливий розділ ґрунтознавства, який вивчає 

морфологічні ознаки ґрунту. Морфологія ґрунтів – це концентроване відображення 

їхньої ґенези і еволюції, історії розвитку, оскільки у морфологічних ознаках, будові 

профілю відображені ті процеси, з допомогою яких материнська порода протягом 

тривалого часу перетворюється у ґрунт. Тобто морфологічна будова ґрунту і її 

морфологічні особливості – це результат тривалого історичного процесу ґрунтотворення, 

під впливом  якого вихідна гірська порода перетворюється в цілком нове природне 

біокосне тіло – ґрунт. 

Основні уявлення про морфологію ґрунтів започатковані В.В. Докучаєвим і детально 

розроблені С.А. Захаровим, Б.Г. Розановим, Г.С. Гринем, М.Г. Кітом та ін. 

 

8.1. Ґрунтовий профіль 

Зміна комплексу ґрунтових процесів, яка спостерігається в товщі кори вивітрювання 

гірських порід, призводить до її диференціації на генетичні горизонти. Різне поєднання 

генетичних горизонтів визначає формування різних типів будови ґрунтового профілю.  

Будова ґрунтового профілю – система (свит) горизонтальних генетичних 

горизонтів ґрунту, які взаємозумовлені в своєму розвитку і строго закономірно змінюють 

один одного у вертикальному розрізі.  

Будова ґрунтового профілю – це його зовнішній вигляд, зумовлений визначеною 

зміною горизонтів у вертикальному напрямі. Будова ґрунтового профілю та набір 

генетичних горизонтів, як правило, індивідуальні для генетичних груп ґрунтів, типів 

ґрунтотворення. Саме будова профілю є тим найважливішим інтегральним показником, 

за яким діагностують ґрунти. 

Ґрунтовий профіль представляє собою перший рівень морфологічної організації 

ґрунту як природного тіла. Головна його особливість – це єдність ґрунтового профілю, 

його генетична цілісність. Профіль ґрунту характеризує зміни всіх його властивостей у 

вертикальному розрізі, що зумовлено диференційованим впливом ґрунтотворного процесу 

на материнську породу. Спостерігаються закономірні зміни всіх властивостей ґрунтів. Ці 

зміни можуть бути поступові або різкі. Головні чинники утворення ґрунтового профілю, 

тобто диференціації вихідної ґрунтотворної породи на генетичні горизонти – це 

вертикальні потоки речовини та енергії і вертикальний розподіл живої речовини 

(кореневої маси, мікроорганізмів, мезо- і мікрофауни). 

Унаслідок взаємної та узгодженої дії перерахованих чинників виникає вертикальна 

складова ґрунтотворного процесу. В умовах земної поверхні вона завжди направлена вниз 

(ґрунт “росте” вниз). Проте, із загального правила є багато винятків, серед яких такі: 

наростання торф’яного шару в оліготрофних болотах, відкладання намулку в заплаві, 

еоловий нанос, відкладання вулканічного попелу (ґрунт “росте” вгору) тощо. 
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Ґрунтовий профіль – певна вертикальна послідовність генетичних горизонтів у 

межах ґрунтового індивідуума, специфічна для кожного типу ґрунтоутворення (Б.Г. 

Розанов, 2004 р.). 

Генетичний профіль ґрунту – це реальне тіло природи в трьох вимірах. Головним для 

профілю ґрунту є його єдність і генетична цілісність. Усі горизонти взаємопов’язані і 

зумовлені.  

Будова ґрунтового профілю специфічна для кожного типу ґрунту. Хоча в різних 

типах ґрунтів ми можемо віднайти аналогічні за ґенезою і властивостями горизонти, проте 

поєднання цих горизонтів з іншими горизонтами в конкретних ґрунтових типах є високо 

специфічним явищем. Будова ґрунтового профілю настільки різноманітна, наскільки 

різноманітні природні умови і ґрунтовий покрив планети. Але в цьому нескінченному 

різноманітті існують певні закономірності, завдяки чому різні профілі ґрунтів за своєю 

морфологічною подібністю згруповані в два типи: прості та складні, в межах кожного з 

яких можна виділити кілька типів будови (рис. 13). 

Група простих профілів ґрунту: 1) примітивний; 2) неповнорозвинений; 3) 

нормальний; 4) слабодиференційований; 5) порушений (еродований). 

Група складних профілів ґрунту: 1) реліктовий; 2) багаточленний; 3) поліциклічний;     

4) порушений (перевернутий); 5) мозаїчний. 

 
Рис. 13. Типи будови ґрунтових профілів (за Б.Г. Розановим, 2004): 1 – примітивний; 2 – 

неповнорозвинений; 3 – нормальний; 4 – слабодиференційований; 5 – еродований; 6 – 

поліциклічний; 7 – реліктовий; 8 – багаточленний; 9 – перевернутий; 10 – мозаїчний 
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За характером розподілу ґрунтової речовини, що відображається у морфологічних 

ознаках, виділяють 5 типів будови профілю (рис. 14), а в межах більшості із них – по 

декілька підтипів:  

1) акумулятивний (регресивно-акумулятивний, прогресивно-акумулятивний, 

рівномірно-акумулятивний); 

2) елювіальний (регресивно-елювіальний, прогресивно-елювіальний, рівномірно-

елювіальний); 

3) ґрунтово-акумулятивний (регресивно-ґрунтово-акумулятивний, прогресивно-

ґрунтово-акумулятивний, рівномірно-ґрунтово-акумулятивний); 

4) елювіально-ілювіальний (власне елювіально-ілювіальний; акумулятивно-

елювіально-ілювіальний); 

5) недиференційований. 

 
Рис. 14. Типи розподілу речовин в ґрунтовому профілі:  

1а – регресивно-акумулятивний; 16 – прогресивно-акумулятивний; 1в – рівномірно-

акумулятивний; 2а – регресивно-елювіальний; 26 – прогресивно-елювіальний; 2в – 

рівномірно-елювіальний; 3а – регресивно-ґрунтово-акумулятивний; 36 – прогресивно-

ґрунтово-акумулятивний; 3в – рівномірно-ґрунтово-акумулятивний; 4а – елювіально-

ілювіальний; 46 – акумулятивно-елювіально-ілювіальний; 5 – недиференційований 

 

Часто в одному ґрунті поєднується декілька типів розподілу різних речовин. 

Поєднання різних типів будови ґрунтового профілю (за співвідношенням генетичних 

горизонтів) і типів розподілу речовин у профілі створює групу генетичних типів 

ґрунтових профілів: 1) недиференційований; 2) ізогумусовий; 3) метаморфічний; 4) 

елювіально-ілювіальний-диференційоаний; 5) гідрогенно-диференційований; 6) кріогенно-

диференційований. 

 

8.2. Генетичні горизонти ґрунту 

Генетичні ґрунтові горизонти – це відносно однорідні, здебільшого паралельні 

земній поверхні шари ґрунту, які складають ґрунтовий профіль, характеризуються 

однаковими морфологічними ознаками, однорідним складом і властивостями, утворились 

у процесі ґрунтотворення і розрізняються між собою за морфологічними ознаками, 

складом і властивостями.  
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Генетичні горизонти ґрунту є другим рівнем морфологічної організації ґрунту. 

Типологія генетичних горизонтів побудована на їхній подібності в різних типах ґрунтів. 

Ця подібність пов’язана з однотипністю ґрунтотворного процесу, під дією якого 

формуються генетичні горизонти ґрунтів. Відмінності ж зумовлені, з одного боку, 

ступенем вираження того чи іншого процесу і їхнім поєднанням – з іншого. Один і той 

самий горизонт може траплятися у різних ґрунтах, але тільки для деяких бути 

типодіагностичним. 

У світовому ґрунтознавстві, крім поняття про генетичний горизонт, використовують 

поняття про діагностичний горизонт, під яким розуміють той ґрунтовий горизонт, для 

якого характерні визначені властивості й ознаки, що використовуються для ідентифікації 

ґрунту. 

Ідентифікація генетичних горизонтів ґрунтів проводиться здебільшого на основі 

якісних морфологічних, хімічних і фізичних параметрів. Назви горизонтів ґрунтів 

відображають суть процесів, що їх формують. Індекси (символи) позначаються великими і 

малими літерами латинського алфавіту. 

Починаючи від В.В. Докучаєва і до сьогодні іде пошук найбільш раціональної 

номенклатури і символіки генетичних горизонтів, їхніх характеристик. Але і сьогодні у 

світовому ґрунтознавстві, як і в регіональних школах, єдиної концепції і номенклатури 

генетичних ґрунтових горизонтів не розроблено.  

Найбільш популярними у світі є концепції “diagnostik horizonts” та їхні властивості, 

які детально представлені у світовій базі даних ґрунтових ресурсів (World Reference Base 

оf Soil Resources – WRB, 1998 р.). Вона є продовженням розробок ФАО і частково 

американської Soil Taxonomy (1975 р.). Близьку до них концепцію розроблено в 1997 р. 

Інститутом ґрунтознавства ім. В.В. Докучаєва системи типодіагностичних горизонтів. 

Частково відособленою від цих концепцій є індексація генетичних горизонтів О.Н. 

Соколовського, яка була в подальшому вдосконалена його учнями. Вона і зараз 

використовується в Україні. 

Під генетичними горизонтами ґрунтознавці України розуміють генетично 

взаємопов’язані горизонтальні шари, з яких складається ґрунтовий профіль, і котрі, якісно 

відрізняючись від материнської породи, є продуктом її зміни процесами ґрунтотворення 

та характеризуються певними функціональними властивостями.  

На Україні О.Н. Соколовським була запропонована система індексації генетичних 

горизонтів. Вчений вважав, що індексація генетичних горизонтів ґрунтів повинна 

відобразити як генезис ґрунтів в цілому, так і генетичну суть кожного із горизонтів. 

Інакше вона стає формальною і бездіяльною. Тому головною умовою ґрунтової індексації 

він вважав те, що кожен індекс генетичного горизонту – це початкова буква терміну, який 

вказує на процеси, що беруть участь у їхньому формуванні, а кожна генетична ознака 

повинна характеризуватися певною літерою. Лише в такому випадку індексація буде 

давати узагальнене (абстрактне) уявлення про ґрунтовий профіль, дасть змогу визначити 

подібності чи відмінності в його будові, морфології кожного генетичного горизонту 

різних ґрунтів. 

У ґрунтах України виділяють такі основні генетичні горизонти: 

Т – торфовий горизонт, який складений більше ніж на 70 % рослинними залишками 

(трав’яними, деревними, моховими, лишайниковими тощо) різного ступеня розкладу. 

ТH – торфово-перегнійний горизонт – зустрічається на осушених окультурених 

торфовищах, складається із сильнорозкладених гуміфікованих рослинних залишків без 

видимої анатомії, чорний, мажеться, неміцно-зернистої чи грудкуватої структури. 

ТЗ – торфово-мінералізований горизонт, зустрічається на переосушених 

торфовищах, які складені мінералізованими та обвугленими рослинними залишками, 

попелоподібний, гідрофобний, легко розвіюється. 

Нл – лісова підстилка – малопотужний (до 10 см) різного ступеня розкладу лісовий 

опад (гілки, корені, листя, трава) на поверхні грунту. 
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Нс – степова повсть - малопотужний (до 10 см) шар на поверхні ґрунту різного 

ступеня розкладу залишків трав'яної рослинності, густо переплетений живими коренями. 

Нd – дернина – мінеральний гумусово-акумулятивний горизонт, який формується 

під трав’яною рослинністю, особливо лучною, складений майже на 50% живими 

коренями. 

Н – гумусовий – мінеральний гумусово-акумулятивний горизонт здебільшого у 

верхній частині профілю, рівномірно забарвлений в сірий, темно-сірий чи сірувато-бурий 

колір, органіка в ньому тісно пов’язана з мінеральною частиною ґрунту, пухкий, 

зернистий чи пилувато-грудкуватий. 

Е – елювіальні горизонти, які формуються у верхній чи середній частині профілю і 

межують з гумусово-елювіальними чи ілювіальними горизонтами; білястого, сивого чи 

палевого забарвлення, пластинчасті, збіднені гумусом і глиною, складені головно 

залишковим кварцом і деякими стійкими мінералами. Утворюються елювіальні горизонти 

в результаті кислотного гідролізу глинистих мінералів з участю органіки  (підзолисті 

горизонти), сегрегації унаслідок чергування окисно-відновних умов (псевдопідзолисті), 

лужного гідролізу мінеральної частини з участю ввібраного натрію ( горизонти 

солонцевих та осолоділих ґрунтів). 

І – ілювіальні горизонти – бурувато-червоного, бурувато-коричневого чи бурого 

забарвлення, збагачені глиною, півтораоксидами й органічною речовиною, щільні, 

призматичної, горіхуватої чи призматично-горіхуватої структури. 

Pf – псевдофібровий горизонт – складається із тонких звивистих волокнистих 

прошарків (псевдофібрів) потужністю 1-3 см, які розмежовані прошарками товщиною 5-

10 см палевого чи білястого піску. Псевдофібри темно-червонуватого забарвлення, щільні 

завдяки цементації піску оксидами заліза. 

R – ортзандовий горизонт – це досить потужні (10-15 см і більше) шари різного 

ступеня зцементованого оксидами заліза піску червонуватого забарвлення. 

Rt – ортштейновий горизонт – твердий оруденілий шар коричнево-червонуватого 

забарвлення, збагачений глинами і півтораоксидами та силіцієм (Si) у вигляді гелю. 

Sl – солонцевий горизонт – розміщений у приповерхневій частині профілю, де 

ґрунтова маса інтенсивно диспергована і пептизована, сірого чи чорного забарвлення, 

стовбчастої чи призматичної структури з глянцевими гранями, дуже щільний в сухому 

стані, в’язкий і безструктурний у вологому. 

Gl – глейові горизонти – це мінеральні чи органо-мінеральні горизонти голубого, 

сизого, оливкового чи мармуроподібного забарвлення, щільні в сухому стані, 

безструктурні і в’язкі – в мокрому. 

М – мергелистий горизонт – це лучний мергель гідрогенного походження, вміщає 

від 20 до 50 % карбонатів Са і Мg, білого чи сірувато-білого забарвлення, часто з бурими 

плямами. 

Р – ґрунтотворна  порода. 

D – підстилаюча порода. 

Перехідні горизонти позначають змішаним індексом, який складається із символів 

відповідних основних горизонтів: НЕ – гумусово-елювіальний; НІ – гумусово-

ілювіальний; HSl – гумусово-солонцевий; EGl – елювіально-глейовий; HP – перехідний 

між гумусовим і породою. Подібних перехідних горизонтів можна виділити значну 

кількість. Для того, щоб відмітити наявність в основному горизонті ознак інших 

горизонтів, використовують індекси останніх, які позначають малими буквами зліва від 

індексу основного горизонту: He, Ih, Ei, Ph тощо. 

Для окремих морфологічних ознак, які відображають модифікацію будови чи 

властивостей генетичних горизонтів та наявності новоутворень, в Україні введені 

додаткові символи: к – карбонатний; g – кристали гіпсу; s – солі; r – м’які залізисто-

марганцеві конкреції; rt – тверді залізисто-марганцеві конкреції; rk – карбонатні конкреції; 

t – уламки щільних порід; tk – уламки щільних карбонатних порід; z – копроліти, 
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кротовини; ор – орний; п/ор – підорний; dl – делювіальний гумусований; df – еоловий 

гумусований; ер – еродований; пл – плантажований; зр – зрошуваний; ос – осушений. 

Поховані ґрунти виділяються квадратними дужками [h], ґрунтове (гідрогенне) 

оглеєння підкреслюється знизу (Gl), а поверхневе – зверху (Gl).  

Горизонти, які виникають у процесі діяльності людини, але не  відрізняються від 

своїх природних аналогів, позначаються символом природного горизонту, і перед ним 

ставлять букви, які позначають господарську діяльність. Наприклад, осТЗ – торфово-

мінералізований горизонт, сформований після осушення.  

Наведена індексація має регіональний характер і включає лише індекси ґрунтів, які 

поширені в межах України, і не включає ґрунтів інших територій (тундри, тропіків тощо). 

Індексація горизонтів, прийнята в Україні, на сьогодні не співставлена з символами 

генетичних горизонтів, які прийняті в світовій базі даних про ґрунтові ресурси (WRB ) та 

легенді ґрунтової карти світу, складеної ФАО. 

 

8.3. Переходи між генетичними горизонтами 

Однією із важливих діагностичних ознак є характер і форма переходу між 

генетичними горизонтами, яка може виділятися за численними морфологічними 

властивостями (забарвленням, структурою, щільністю, складенням, наявністю 

новоутворень тощо).  

За формою межа переходу може бути рівною, хвилястою, кишеньковою, 

язикуватою, затічною, розмитою, пилковою, штахетною (рис. 15). 

 
Рис. 15. Форми границь переходу між генетичними горизонтами ґрунтів:  

1– рівна; 2 – хвиляста; 3 – кишенькова; 4 – язикувата; 5 – затічна;  

6 – розмита; 7 – пилкова; 8 – штахетна 

 

Рівна границя характерна для слабодиференційованих ґрунтів, особливо для нижніх, 

найменш диференційованих частин ґрунтового профілю. Зустрічається здебільшого при 

поступовому переході між сусідніми горизонтами. У деяких випадках така границя 

характеризує і різкий перехід (орний горизонт орних ґрунтів, утворення горизонту під 

впливом ґрунтових вод, шаруватість грунтотвірної породи).  

Хвилястою вважається така границя, коли відношення висоти хвилі (h) до її 

довжини (l) менше 0,5. За довжиною хвилі при умові дотриманого відношення h/l < 0,5 см 

слабохвилястою вважається границя, коли довжина хвилі < 5 см, хвилястою – 5-10 см, 

сильнохвилястою – >10 см. Хвиляста границя властива нижній межі гумусового горизонту 

в лісових ґрунтах. 

Кишенькова границя характерна для низу гумусового горизонту степових ґрунтів. 

Це зазвичай нижня межа акумулятивних горизонтів. Кишенькова границя виділяється при 

величині відношення h/l від 0,5 до 2,0. Коли границя буде < 0,5, то границя буде хвиляста, 

> 2,0 – язикувата. Границя визнається як вузькокишенькова при ширині кишені < 5 см, 

кишенькова – 5-10 см, ширококишенькова – >10 см. Правда, віддалі між кишенями можуть 

бути значними, але потрібно мати щонайменше дві кишені на 1 м ширини стінки розрізу, 

щоб говорити про кишенькову границю. 
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Язикувата границя переходу формується при переході елювіальних горизонтів в 

ілювіальні, рідше в нижній частині гумусових горизонтів степових ґрунтів. Межа 

переходу може бути неглибокоязикуватою (глибина язиків до 5 см), язикуватою – 5-10 см, 

глибокоязикуватою – понад 10 см. Відношення h/l у цьому випадку складає від 2 до 5 см, 

якщо воно більше 5 см – це затічна границя переходу. 

Затічна границя переходу властива кріогенним ґрунтам чи ґрунтам, які періодично 

глибоко розтріскуються під час пересихання. Така границя гумусового горизонту може 

формуватися і під впливом ґрунтової біоти, коли спостерігаються затіки гумусу по ходах 

коренів чи землериїв. При цій границі величина h/l більше 5 і може перевищувати її на 

кілька порядків. 

Розмита границя властива ґрунтам із інтенсивно вираженим ілювіальним процесом, 

коли у зв’язку із неможливістю провести межу між елювіальним та ілювіальним 

горизонтами виділяють окремо елювіально-ілювіальний горизонти (ЕІ). Крім того, 

зазначимо, що у разі формування цієї границі перехід не обов’язково повинен бути 

поступовим, а, навпаки, досить виразним. Проте така межа звивиста, що зумовлює 

необхідність виділення перехідного горизонту. 

Пилкова границя переходу трапляється досить рідко, наприклад, у підзолистих 

ґрунтах на структурних глинах. Часто її важко відрізнити від хвилястої. 

Штахетна границя зазвичай характерна для солонців при переході від верхнього 

гумусово-елювіального до солонцевого горизонту з добре вираженою стовпчастою 

структурою. 

За характером переходу (ступенем його вираження) виділяється різкий перехід, 

коли перехід між сусідніми горизонтами простежується в межах 1 – 2 см; виразний – в 

межах 2-3 см; помітний – 3-5 см; поступовий – понад 5 см.  

 

8.4. Основні морфологічні ознаки генетичних горизонтів 

До основних морфологічних ознак ґрунту належать: будова ґрунтового профілю, 

потужність ґрунту і його окремих горизонтів, забарвлення (колір), гранулометричний 

склад, структура, складення, новоутворення і включення, характер переходу між 

генетичними горизонтами, характер і глибина закипання від 10 % НСІ. 

Ці морфологічні ознаки формуються в результаті тривалого процесу ґрунтотворення, 

який складається зі значної кількості елементарних ґрунтових процесів. Останні 

відображають фізичні та хімічні властивості, які проявляються у вигляді конкретних 

морфологічних особливостей. Візуально вивчаючи в полі ці морфологічні особливості, 

можна встановити ті процеси, які приймали участь у формуванні цього ґрунту.  

Забарвлення ґрунту. 

Забарвлення є важливою морфологічною ознакою, за якою виділяють генетичні 

горизонти в профілі, оскільки воно пов’язане зі складом ґрунту, а всі зміни забарвлення – 

це відображення змін властивостей ґрунту. За забарвленням значна кількість генетичних 

типів ґрунтів отримала свою назву: сірі, чорноземи, підзоли, жовтоземи, каштанові тощо.  

Виділяють такі типи забарвлення: 

- однорідне забарвлення властиве горизонтам, які однорідно забарвлені у певний 

колір. Однорідний тип забарвлення поділяють на 2 підтипи: 

1. рівномірне однорідне забарвлення – тон і інтенсивність забарвлення не змінюється 

в межах генетичного горизонту . 

2. нерівномірне однорідне – як тон, так і інтенсивність забарвлення поступово 

змінюється від верхньої частини горизонту до низу (від темно-сірого до сірого, від темно-

каштанового до каштанового тощо). 

- неоднорідне забарвлення – простежується тоді, коли у межах горизонту наявне 

чергування плям різних кольорів при різній їхній геометрії. Тип поділяють на такі 

підтипи: 



 111 

1. плямисте забарвлення – на фоні одного кольору нерегулярно розкидані плями 

іншого кольору. Це, наприклад, білясті плями присики SiO2  на світло-сірому фоні, іржаві 

плями і прожилки на сизому фоні тощо. 

2. точкове забарвлення (порфіроподібне) – на однорідному фоні одного забарвлення 

нерегулярно розкидані дрібні плями іншого кольору діаметром до 5 мм. Це, наприклад, 

темно-бордові залізисто-марганцеві конкреції на білястому фоні псевдопідзолистих 

ґрунтів. 

3. смугасте забарвлення – це чергування смуг різного кольору і різної потужності, 

наприклад, світло-сірих, палевих, сірих, світло-палевих прошарків в алювіальних ґрунтах 

прируслових заплав. 

4. мармуроподібне забарвлення – це строкате забарвлення, яке створює складний 

візерунок плям і прожилок різного забарвлення і розміру. Це забарвлення псевдоглейових 

горизонтів у вигляді сизих, світло-білястих, іржавих, світло-сірих плям та прожилок та 

темно-бордових округлих залізисто-марганцевих конкрецій діаметром до 0,8 мм. 

Забарвлення в значній мірі залежить від зволоження ґрунту. Тому доцільно 

забарвлення ґрунту визначати у вологому і сухому стані. Крім того, забарвлення поверхні 

структурних агрегатів часто суттєво відрізняється від забарвлення їхньої внутрішньої 

частини через наявність плівок або поверхневої шкірочки. Тому треба визначати 

забарвлення як поверхні структурного агрегату, так і внутрішньоагрегатної маси. 

Забарвлення ґрунту найперше пов’язане з хімічним і мінералогічним складом. 

Водночас, забарвлення частково успадковується від ґрунтотворної породи, наприклад, 

червонувато-бурий колір буроземів Закарпаття, сформованих на вулканічних породах.  

Чорне забарвлення в ґрунтах насамперед зумовлене наявністю гумусу. Чорне 

забарвлення властиве для ґрунтів із монтморилонітовим характером глинистої фракції. 

Крім того, чорне забарвлення можуть давати деякі сульфіди, оксиди марганцю, темні 

первинні мінерали (рогова оболонка).  

Біле забарвлення зумовлене чотирма основними компонентами: кварцом, вапном, 

каолінітом і водорозчинними солями. Сніжно-біле забарвлення характерне вівіаніту. Біле 

забарвлення ґрунту надають гіпс-ангідрид та деякі первинні мінерали (польовий шпат). 

Червоне забарвлення у ґрунтах буває при накопиченні слабо- чи негідратованих 

вільних оксидів феруму у формі гематиту або тур’їту. 

Жовте забарвлення – це результат накопичення у ґрунті гідратованих оксидів 

феруму, найперше лімоніту. Яскраве жовто-солом’яне забарвлення має сульфат заліза при 

окисленні сульфідів в осушених маршевих ґрунтах. 

Буре забарвлення характерне для ґрунтів, в яких наявна суміш різного ступеня 

гідратованих оксидів феруму. Буре забарвлення також спостерігається в глинистих 

ґрунтах із значним вмістом іліту, слюдистих мінералів. Крім того, буре забарвлення – це 

суміш червоного, чорного, білого і жовтого кольорів у різних пропорціях. Тому буре 

забарвлення найбільш поширене у ґрунтах світу. 

Пурпурове забарвлення – це результат високого вмісту вільних оксидів марганцю. 

Сизе забарвлення пов’язане з наявністю у гідроморфних та напівгідроморфних 

ґрунтах закисного феруму. 

Зелене забарвлення характерне для перезволожених ґрунтів, які вміщають 

зеленкуваті глинисті мінерали. 

Перелічені забарвлення в чистому вигляді в ґрунтах наявні досить рідко, а існують у 

вигляді перехідних чи змішаних забарвлень. Проте потрібно розуміти, що прямої 

залежності між забарвленням ґрунту і його складом немає. У ґрунтознавстві встановлено 

зв’язок між забарвленням ґрунту і типом ґрунтотворення чи навіть окремим елементарним 

ґрунтотворним процесом. Але, варто зазначити, що пряма залежність у цьому випадку не 

завжди існує. Це зумовлено тим, що різні процеси ґрунтотворення можуть давати одне і те 

саме забарвлення.  
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Чорне або сіре забарвлення – це наслідок таких елементарних процесів 

ґрунтотворення як гумусоутворення і гумусонакопичення, дерновий, гумусово-

ілювіальний, солонцево-ілювіальний та інші процеси. Проте найбільш універсальним 

процесом створення чорного забарвлення у ґрунтах є процес гумусонакопичення. 

Біле чи білясте забарвлення – це результат дуже різноманітних процесів, серед 

яких основними є опідзолення, засолення, окарбоначення, окременіння, осолодіння, 

псевдооглеєння, сегрегація, карбонатно-ілювіальний та інші процеси. 

Червоне або жовте забарвлення може бути зумовлене такими елементарними 

ґрунтотворними процесами як залізисто-ілювіальний, латеризація, ферилітизація тощо.   

Буре забарвлення – це результат таких елементарних ґрунтотворних процесів, як 

торфроутворення, глинисто-ілювіальний процес, підзолисто-ілювіальний процес, 

розсолення, сіалітизація тощо. Нерідко в ґрунтах зустрічається червонувато-буре або 

жовтувато-буре забарвлення, причиною якого є поєднання різних вище перелічених 

процесів. Буре забарвлення з його різними відтінками спостерігається здебільшого в 

горизонтах вмивання (ілювіальних), але може зустрічатися і у верхніх горизонтах, 

наприклад, під час торфоутворення, буроземоутворення. 

Сизе, синє, зеленкувате забарвлення завжди наявне в перезволожених горизонтах 

гідроморфних і напівгідроморфних ґрунтів. Глейові горизонти мають суцільні прошарки 

чи шари, забарвлені сизуватими, сизими або зеленкуватими кольорами. У глеюватих 

горизонтах спостерігаються ці кольори окремими плямами на фоні загального 

забарвлення глеюватого горизонту. 

Мармуроподібне (строкате) забарвлення пов’язане з процесами псевдооглеєння, 

плинтфікації, сегрегації, мармуризації, фраджіпеноутворення тощо. Часто строкате 

забарвлення зумовлене поєднанням як вищеперелічених елементарних ґрунтових 

процесів, так і процесів, які є основними під час формування того чи іншого генетичного 

горизонту. 

Визначення забарвлення ґрунтів є досить суб’єктивним і залежить значною мірою 

від досвіду ґрунтознавця. Тому від зародження науки ґрунтознавство і дотепер триває 

пошук визначення забарвлення ґрунтів і його кількісної оцінки. Зараз відомо чотири 

способів визначення і оцінки ґрунтового забарвлення, основними з яких є: 

1. Візуальне визначення забарвлення. 

2. Метод оцінки забарвлення з допомогою трикутника С. Захарова (рис. 16) і 

тетраедра С. Соколова. За трикутником С. Захарова (1927 р.), між основними трьома 

кольорами (червоний, чорний, білий) розміщені коричневі, каштанові, жовті, сірі і бурі 

тони забарвлення і навіть їхні відтінки (світло-каштановий, темно-сірий, оранжевий). 

Проте в цій гамі кольорів немає синього, сизого, зеленкуватого забарвлення. Тому С. 

Соколов і І. Голубєв пізніше запропонували тетраедр і квадрат у яких є більше тонів і 

відтінків забарвлення. 

3. Стандартна шкала визначення і оцінки забарвлення, відома під назвою “Munsell 

Soil Color Charts” (шкала Манселла) (рис. 17). Кожне забарвлення (color) у цій школі 

оцінюють за такими трьома характеристиками: тон чи відтінок (hue), насиченість тону або 

частота спектрального кольору (chroma) та інтенсивність забарвлення або ступінь 

освітленості (value). У шкалі основними тонами є п’ять: червоний (R), жовтий (Y), 

зелений (G), синій (B), фіолетовий (P). Додатковим взято ще п’ять тонів: YR, GY, BG, PB і 

RВ. Кожен основний і додатковий тон поділяється на 10 градацій, наприклад: 1YR,  

2YR…… 9YR, 10YR. Ступінь освітлення оцінюється в балах від 10 (біле) до 2 (дуже 

темне), чистота тону – від 1 (з певною домішкою чорного чи білого),  до 8 (чистий тон без 

домішки білого чи чорного забарвлення). 

4. Спектрофотометричний спосіб, суть якого полягає у знятті кривих 

спектрального відбиття у розтертому до порошку ґрунті. 
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Рис. 16. Типи забарвлення ґрунтів 

(трикутник С.О. Захарова) 
 

  

 
 

Рис. 17.  Шкала Манселла (фрагмент) 

 

Структура ґрунту. 

Структура є важливою морфологічною ознакою, основною фізичною та 

агрофізичною характеристикою ґрунту. У природних умовах абсолютна більшість 

елементарних ґрунтових елементів ґрунтів (крім піщаних) тим чи іншим способом 

скріплені між собою, утворюючи структурні окремості (агрегати) різної ґенези, 

складності, величини, форми та водостійкості. Причинами взаємного скріплення 
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гранулометричних елементів є, по-перше, поверхнева енергія дисперсної системи – 

ґрунту; по-друге, наявність у ґрунті клеючих (перегній, слизисті виділення ґрунтової 

флори та фауни) та цементуючих (карбонати кальцію, гідроксиди феруму, силікати 

магнію тощо) речовин; по-третє, сили залишкових валентностей. Причиною поділу 

ґрунтової маси на агрегати є складне поєднання комплексу абіотичних та біогенних 

процесів: об’ємні та фазові зміни в ґрунті, які пов’язані з набуханням і просіданням при 

зволожуванні та висушуванні, замерзанні та розмерзанні; розгалужена коренева система 

та прижиттєві кореневі виділення; активне розпушування і переміщення ґрунтової маси 

ґрунтовою фауною; в окультурених ґрунтах – механічний їх обробіток. 

Розрізняють морфологічне та агрономічне розуміння структури ґрунту. З 

морфологічного погляду кожен ґрунт і його генетичний горизонт має певну структуру 

різної форми і розміру, доброю є будь-яка чітко виражена структура (грудкувата, 

брилувата, горіхувата тощо) (рис. 18). З агрономічного погляду, структурний ґрунт є той 

ґрунт, в якому переважають агрегати розміром 0,25-10 мм. Агрономічно цінною є тільки 

така структура, яка забезпечує родючість ґрунту. Загальноприйняте визначення структури 

ґрунту дав Н.А. Качинський (1965 р.). 

Структура ґрунту – це сукупність агрегатів різної величини, форми, шпаруватості, 

механічної міцності і водостійкості, характерна як для кожного ґрунту, так і окремих його 

генетичних горизонтів.  

 
Рис. 18. Основні типи і види структури ґрунту (за С.О. Захаровим): 

І. округло-кубоподібна: 1а – великобрилувата; 16 – дрібнобрилувата; 1 – 

великогрудкувата; 2 – грудкувата; 3 – дрібногрудкувата; 4 – пилувата; 5 – 

великогоріхувата; 6 – горіхувата; 7 – дрібногоріхувата; 8 – грубозерниста; 9 – зерниста; 10 

– дрібнозерниста;  

II.  призмоподібна: 11 – великостовпчаста; 12 – стовпчаста; 13 – великопризмоподібна; 

14 – призмоподібна; 15 – дрібнопризмоподібна; 16 – дрібнопризматична; 16а – олівцева;  

III. пластинчаста: 17 – сланцева; 18 – грубопластинчаста; 19 – лускувата; 20 – 

дрібнопластинчаста; 21 – листувата. 
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Здатність ґрунтової маси розпадатись на агрегати називається структурністю, а 

сам ґрунт – структурним. Коли ґрунт не розпадається на природні структурні окремості, 

а має сипучий стан, як пісок або пил, то його називають безструктурним роздільно-

частковим, а коли ґрунт не розпадається на агрегати, а виломлюється великими без 

форми масами, то його характеризуватимуть як безструктурний масивний. 

Розміри структурних окремостей бувають досить різними, як у різних ґрунтах, так і 

в їхніх горизонтах. Це стосується і форми агрегатів. Якщо ми говоримо, що цьому 

горизонту характерна горіхувата структура, то це не значить, що в цьому горизонті лише 

агрегати у вигляді горішків розміром 7-10 мм. Тут можуть знаходитися агрегати й інших 

форм і розмірів, але у значно меншій кількості. 

Розмір і форма є важливими показниками структурних агрегатів, тому вони мають 

діагностичне значення (табл. 22, рис. 18). 
Таблиця 22 

Класифікація структурних агрегатів ґрунту 

Типи Роди Види Розміри 

Округло-

кубоподібна 
(рівномірно 

розвивається по 
трьох осях) 

брилувата 
великобрилувата 
дрібнобрилувата 

ребра кута 
>10 см 

5-10 см 

грудкувата 

великогрудкувата 

грудкувата 

дрібногрудкувата 

3-5 см 

1-3 см 

0,5-1 см 

пилувата пилувата < 0,5 мм 

горіхувата 

великогоріхувата 

горіхувата 

дрібногоріхувата 

>10 мм 

7-10 мм 

5-7 мм 

зерниста 

грубозерниста 
зерниста 

дрібнозерниста 

(порохувата) 

3-5 мм 
1-3 мм 

0,5-1 мм 

Призмоподібна 
(розвиток по 

вертикальній осі) 

стовпчаста 

 

великостовпчаста 

стовпчаста  

дрібностовпчаста 

за вертикал. ребром 

> 5 см 

3-5 см 

< 3 см 

призматична 

великопризматична 

призматична 

дрібнопризматична 
олівцева 

> 5 см 

3-5 см 

1-3 см 
< 1 см 

призмоподібна 

великопризмоподібна 

призмоподібна 

дрібнопризмоподібна  

> 5 см 

3–5 см 

1–3 см 

Пластинчаста  
(розвиток по двох 

осях) 

пластинчаста 

 

сланцева 

грубопластинчаста 

дрібнопластинчаста 
листувата 

за товщиною 

> 5 мм 

3-5 мм 

1-3 мм 
< 1 мм 

лускувата 

груболускувата 

лускувата 
дрібнолускувата 

> 3 мм 

1-3 мм 
< 1 мм 

 

За особливостями ґенези, геометричної будови та властивостями ґрунтову структуру 

поділяють на: мікроструктуру (агрегати < 0,25 мм), макроструктуру (10-0,25 мм) і 

мегаструктуру (> 10 мм). Крім того, вона поділяється на водостійку (агрономічно цінну) і 

неводостійку. 

Розподіл структурних агрегатів у масі ґрунту відповідно їхніх розмірів називається 

структурним складом ґрунту. Відповідно до розмірів (ефективних діаметрів) 
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розрізняють мікроагрегати з розміром менше 0,25 мм, мезоагрегати – 0,25-7 (10) мм, 

макроагрегати – понад 7 (10) мм. 

У гумусових горизонтах ґрунтів наявні зазвичай усі три групи агрегатів, а з 

глибиною структурний склад стає більш однорідним. Структура може бути чітко 

виражена, коли агрегати мають досить виразну форму і легко відділяються один від 

іншого, та неясною і слабовираженою, тобто коли вона знаходиться лише на перших 

стадіях формування. 

 

Гранулометричний склад ґрунту. 

Гранулометричний склад ґрунту і класифікація ґрунтів за гранулометричним 

складом детально розглянуто у розділах 3.4 і 3.5. Нижче наведені основні поняття. 

Тверда фаза ґрунту складається з мінеральних, органо-мінеральних і органічних 

часток різного розміру – від молекул до великих гранулометричних (механічних) 

елементів – мулу, пилу, піску, гравію та каміння. Такі частинки називають 

гранулометричними (механічними) елементами або елементарними ґрунтовими 

частками. 

Елементарні ґрунтові частки – це уламки порід і мінералів, аморфні органічні і 

органо-мінеральні сполуки, всі молекули і атоми яких знаходяться у хімічному 

взаємозв’язку, і які не можна розділити будь-якими загальноприйнятими методами 

дезагрегації, що застосовують при готуванні ґрунту до гранулометричного аналізу. У 

мінеральних ґрунтах більше 90 % ЕҐЧ представлені компонентами неорганічної природи. 

Решта припадає на органічну речовину й органо-мінеральні сполуки.  

Гранулометричний склад ґрунту – це відносний вміст елементарних ґрунтових 

часток різного розміру у ґрунті. 

Гранулометричні елементи, близькі за розміром, об’єднуються у групи, або фракції. 

Кожна фракція характеризується сукупністю фізичних властивостей, що відрізняє її від 

інших фракцій. 

Всі гранулометричні елементи, діаметр яких менший від 0,01 мм, об’єднані у 

фракцію фізичної глини, а частки більше 0,01 мм – у фракцію фізичного піску. Термін 

“фізичний” характеризує тільки фізичні властивості, без урахування хімічного складу 

фракцій. Всі частинки, менші 1 мм, називаються дрібноземом ґрунту, а більші 1 мм – 

скелетом ґрунту. 

Назву ґрунту за гранулометричним складом подають відповідно до вмісту у ньому 

“фізичної” глини або “фізичного” піску. У назві ґрунту відображають також вміст 

переважаючої фракції. 

 

Складення ґрунту. 

Складення ґрунту – фізичний стан ґрунтового матеріалу, зумовлений взаємним 

розташуванням і співвідношенням у просторі твердих частинок і пов’язаних з ним 

шпарок. Це зовнішнє вираження щільності і шпаруватості ґрунту. 

В українській школі ґрунтознавства склалося різне розуміння і трактування 

твердості ґрунту, згідно з яким твердість і щільність – це поняття тотожні. За щільністю 

ґрунти розрізняють: 

 розсипчасті – гранулометричні частинки між собою не зцементовані і у сухому 

стані становлять сипучу масу; це орні горизонти супіщаних і піщаних ґрунтів; 

 пухкі – ґрунтові агрегати чи елементарні ґрунтові частинки зв’язані слабо; це орні 

горизонти, а також поверхневі горизонти супіщаних і піщаних ґрунтів; 

 ущільнені – ґрунти добре оструктурені, легко копаються лопатою і розсипаються 

на структурні агрегати; 

 щільні – ґрунти слабошпаруваті, важко копаються лопатою; це ілювіальні 

горизонти суглинкових і глинистих ґрунтів; 
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 дуже щільні (тверді) – ґрунтова маса не копається лопатою, а піддається лише 

лому; це ілювіальні горизонти солонців і зцементовані озалізнені горизонти підзолистих 

ґрунтів. 

Ґрунт завжди є шпаруватим тілом, але величина його шпаруватості, характер, розмір 

і конфігурація шпаринок нерозривно пов’язані з ґенезою ґрунтів, їхньою загальною 

морфологією. Характер шпаруватості ґрунтів значною мірою залежить від їхньої 

структури. У структурних ґрунтах шпаруватість завжди більша, ніж в обезструктурнених. 

Крім того, шпаруватість залежить від типу, роду і навіть виду ґрунтової структури. 

У ґрунті розрізняють власне шпарки і тріщини як окремі генетичні типи пустот у 

ґрунтовому тілі. 

Тріщини – це витягнуті в двох напрямках (по вертикалі або горизонталі) з більш-

менш паралельними стінками пустоти в ґрунті. Часто тріщини можуть формувати в межах 

стінки розрізу цілу сітку тріщин різного напряму. Глибина тріщин може коливатися від 

кількох міліметрів до 1-2 м, ширина – від частки міліметра до 10-20 см. Нижче наведено 

класифікацію тріщин за глибиною і шириною (табл. 23). 

Таблиця 23  

Класифікація ґрунтових тріщин (Б.Г. Розанов, 2004 р.) 

За глибиною тріщин За шириною тріщин 

Назва Розміри (см) Назва Розміри (мм) 

поверхнево тріщинуваті < 1 см дрібнотріщинуваті < 3 

неглибокотріщинуваті 1-50 см тріщинуваті 3-10 

глибокотріщинуваті 50-100 см широкотріщинуваті 10-30 

дуже глибокотріщинуваті > 100 см щілинуваті 30-70 

  широкощілинуваті > 70 

 

Крім поверхневих, є внутрішньоґрунтові тріщини, якими зазвичай бувають поверхні 

розділу між структурними агрегатами. У непорушеному ґрунті вони рідко сягають 1 мм, в 

орних горизонтах – до 1 см і більше. 

Крім тріщин, у ґрунтах наявна значна кількість шпарок різноманітної конфігурації і 

ґенези. За ґенезою шпарини у ґрунтах є: 

 шпарки розтріскування: нерегулярні шпарки; 

 шпарки упаковки: нерегулярні шпарки, камерні шпарки; 

 шпарки-ходи: трубчасті шпарки; 

 шпарки вилуговування: камерні шпарки; кулькові шпарки; 

 шпарки газовиділення: бульбашкові шпарки, коморні шпарки. 

Ці шпаринки групуються за геометричними ознаками: 

Нерегулярні шпарки – це витягнуті або компактні безформені пустоти з нерівними 

краями, закриті чи відкриті. 

Камерні шпарки – округлі відносно великі шпарки з нерівними кутуватими або 

округлими краями. 

Бульбашкові (кулькові) шпарки – круглі або овальні шпарки з рівними краями у 

формі сфер чи еліпсів. 

Трубчасті шпарки – більш-менш циліндричні шпарки, які можуть бути простими 

(одна нерозгалужена трубочка) чи дендритними (розгалужені трубочки). Трубочки 

можуть бути орієнтовані в різних напрямах. 

При значній кількості шпарок залежно від їхнього діаметра ґрунти поділяють на 

дрібношпаруваті з діаметром шпарок менше 5 мм, шпаруваті – 5-15 мм, сильношпаруваті 

– понад 15 мм. 

 

Новоутворення і включення. 
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Новоутворення – це морфологічно оформлені виділення і накопичення речовини у 

ґрунтовому матеріалі, які відрізняються від нього за складом та складенням і є 

результатом процесу ґрунтотворення. 

Хімічні новоутворення за формою поділяють на такі групи: 

 вицвіти та нальоти – хімічні речовини виступають на поверхні ґрунту або на 

стінці розрізу у вигляді тонесенької плівки; 

 кірки, примазки, патьоки – виступають на поверхні ґрунту або по стінках тріщин і 

утворюють шар невеликої товщини; 

 прожилки та трубочки – речовини займають ходи черв’яків або коренів, шпари та 

тріщини ґрунту; 

 конкреції та стягнення – скупчення різних речовин більш-менш округлої форми; 

 прошарки – речовини накопичуються у великих кількостях, насичуючи окремі 

шари ґрунту. 

За хімічним складом новоутворення бувають: 

 легкорозчинні солі (NaCl, CaCl2, Na2SO4); 

 гіпс (CaSO4·2Н2О); 

 вапно (СаСО3); 

 гідроксиди Fe3+, Al, Mn у комплексі з органічними речовинами й сполуками Р; 

 сполуки Fe2+ (FeCO3, Fe3(PO4)2·8Н2О); 

 кремнезем (SiO2); 

 гумусові речовини. 

Серед біологічних новоутворень у ґрунтах зустрічаються: 

 копроліти; 

 кротовини; 

 кореневими; 

 червоточини; 

 дендрити. 

За ґенезою виділяють такі групи новоутворень у ґрунтах (Б.Г. Розанов, 2004 р.): 

 елювіальні – скелетани, білясті плями кремнезему, присипка кремнезему. 

 ілювіальні – вапнякові, марганцеві, глинисті, залізисті, кремнеземні, гумусові 

нальоти, вицвіти, шкірочки, прожилки, конкреції, нодулі, прошарки різноманітних форм. 

 гідрогенно-акумулятивні – легкорозчинні солі, гіпс, вапнякові, залізисті 

новоутворення різної форми і будови, особливо кори і прошарки. 

 дифузні (сегрегаційні) – залізисті конкреції, нодулі, конкреційні з’єднання 

закисного феруму, залізисто-марганцеві конкреції. 

 стресові – глинисті шкірочки, аргілани. 

 прикореневі – прикореневі сидеритові чи вапняково-гіпсові конкреції і трубочки, 

корневини тощо. 

 біогенні – червоточини, кротовини, копроліти, фекальні таблетки. 

 успадковані – не пов’язані з ґрунтотворенням, але наявні зараз у ґрунті; утворилися 

в ґрунтотворній породі у разі вивітрювання або під час відкладення делювіальних наносів. 

 реліктові – це новоутворення древніх стадій, не пов’язані із сучасним 

ґрунтотворним процесом. 

 метаморфічні – глейові плями та прошарки, фраджіпен. 

Включення – це морфологічно виразно виділені в ґрунтовій масі накопичення 

різних предметів органогенного чи мінерального походження, утворення яких не 

пов’язано з процесами ґрунтотворення. Це здебільшого предмети господарської діяльності 

людини, що випадково потрапили в ґрунт, нерозкладені залишки рослин і тварин, уламки 

гірських порід. 

Включення поділяють на чотири групи: 

 кріогенні– це різні за формою льодяні утворення у ґрунті, утворені в процесі 

сезонного чи багатовікового промерзання (лінзи, прошарки, прожилки тощо). 
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 літогенні – уламки каменів, валуни, галька, які випадково занесені в ґрунт 

льодовиком або утворилися в процесі фізичної деінтеграції щільних порід з формуванням 

делювіальних чи алювіальних відкладів. Галька є в алювіальних відкладах 

(древньоалювіальних у межах надзаплавних терас та сучасного алювію в межах заплави). 

 антропогенні – уламки різних будівельних матеріалів (цегла, шкло, цвяхи, дріт 

тощо), залишки побутових відходів (черепки, поліетиленові мішки, плівка і пляшки, 

пластмаса). 

 біогенні – зооліти і фітоліти – це пористі мінерали (яшма, оксалат, халцедон та 

інші), які формуються в тканинах тварин і рослин; кістки тварин і черепашки молюсок; 

нерозкладені чи слаборозкладені в межах ґрунтової маси стовбури дерев, листки, корені 

тощо. 

 

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ 

1. Що вивчає морфологія ґрунту? 

2. Що розуміють під морфологічною будовою ґрунту? 

3. Коротко охарактеризуйте рівні морфологічної організації ґрунту. 

4. Що таке ґрунтовий профіль? Яка його головна особливість? 

5. Як поділяються ґрунтові профілі за будовою і розподілом речовин у їх межах? 

6. Дайте визначення поняттю генетичні горизонти ґрунту. Чим зумовлено їх 

формування? 

7. Яка індексація генетичних горизонтів ґрунту застосовується в Україні? 

8. Яку форму мають границі між генетичними горизонтами ґрунту?  

9. Назвіть основні морфологічні ознаки ґрунтів. У результаті чого вони 

формуються? 

10. Яке забарвлення можуть мати ґрунти? Від чого це залежить? 

11. Чому різні ґрунти і навіть різні генетичні горизонти у межах одного профілю 

ґрунту часто мають різне забарвлення? 

12. Чому забарвлення ґрунту є важливою морфологічною і діагностичною 

характеристикою ґрунту? 

13. Що розуміють під структурою ґрунту? 

14. Назвіть причини поділу і взаємного скріплення ґрунтової маси у структурні 

агрегати. 

15. Що таке елементарні ґрунтові частинки? Як вони поділяються за походженням? 

16. Як визначається гранулометричний склад ґрунту при морфологічному аналізі 

ґрунту?  

17. Як поділяються ґрунти за щільністю? 

18. Чому у ґрунті є шпари і тріщини? Яка між ними відмінність? 

19. Яка відмінність між новоутвореннями і включеннями ґрунту? 

20. Як поділяються новоутворення за походженням і формою? 

21. Які речовини найчастіше утворюють новоутворення у ґрунтах? 

22. Коротко охарактеризуйте новоутворення біологічного походження. Яке значення 

вони мають для ґрунтотворення? 

23. На які групи поділяються включення? Коротко охарактеризуйте їх. 

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

1. Поняття про ієрархічні рівні структурної організації ґрунту і їхнє вивчення у 

морфології ґрунтів. 

2. Характеристика вологості ґрунту, закипання його від 10 % НСІ як морфологічних 

ознак. 

3. Поняття про живу фазу ґрунту як морфологічну ознаку. 

4. Кореневі системи рослин і їх морфологічне вивчення. 

5. Вивчення ґрунтової фауни під час морфологічного аналізу ґрунту. 
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6. Ґрунтові мікроорганізми і їхнє вивчення у рамках морфології ґрунтів. 

7. Поняття про діагностичні горизонти ґрунту. 
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9. ҐРУНТОТВОРЕННЯ ТА ҐРУНТОТВОРНИЙ ПРОЦЕС 

9.1. Загальна схема і суть процесу ґрунтотворення. 

9.2. Стадійність ґрунтотворення. 

9.3. Ґрунт – арена взаємодії малого біологічного і великого геологічного кругообігу 

речовин. 

9.4. Елементарні ґрунтотворні процеси. ЕҐБП. 

9.5. Роль живої речовини і біологічного кругообігу в історії розвитку ґрунтотворного 

процесу. 

 

Ґрунтотворний процес, або ґрунтотворення – це складний природний процес 

утворення ґрунтів із гірських порід, їх розвиток, функціонування і еволюція під дією 

комплексу чинників ґрунтотворення. Загальний процес ґрунтотворення складається з 

комплексу біохімічних, хімічних, фізичних і фізико-хімічних процесів. Ґрунтотворення 

розпочинається із моменту поселення живих організмів на гірських породах, проходить 

ряд стадій у своєму розвитку. 

 

9.1. Загальна схема і суть процесу ґрунтотворення 

У природному стані в ґрунті водночас відбуваються і розвиваються різноманітні 

явища й процеси, які тісно пов’язані один з одним. Одночасність і сукупність цих явищ і 

процесів у ґрунті формують ґрунтотворний процес загалом. 

 Ґрунтотворний процес – це сукупність складних різноманітних хімічних, фізичних 

і біологічних явищ, які відбуваються у ґрунтах та зумовлюють той чи інший склад і 

властивості ґрунтової маси. 

Агентами ґрунтотворення є живі організми і продукти їхньої життєдіяльності, 

вода, оксиген повітря і карбонатна кислота. Ґрунтотворний процес характеризується 

одночасним протіканням багатьох дуже різних і протилежно спрямованих явищ. Серед 

явищ ґрунтотворення вирізняють такі основні складові: 

 неперервне розкладання одних мінеральних сполук – первинних мінералів – і 

одночасне утворення нових – вторинних мінералів і новоутворень; 

 розкладання одних органічних сполук – мертвих рослинних залишків – та 

утворення інших органічних сполук – гумінових, фульвокислот і їхніх солей, а також 

живої органічної речовини у формі мікробних тіл, тканин вищих рослин тощо; 

 винесення з ґрунтової товщі або переміщення в її межах різних продуктів 

вивітрювання і ґрунтотворення та привнесення у ґрунт із атмосфери і кори вивітрювання 

різних сполук (зокрема, нітрогену, різних зольних елементів тощо). 

Ці три групи біофізично-хімічних явищ одночасно відбуваються і розвиваються у 

ґрунті. Залежно від поєднання зовнішніх умов кожна з перерахованих груп на різних 

стадіях розвитку ґрунту може мати відносно сильніше і чіткіше вираження. Оскільки всі 

явища у ґрунті є взаємопов’язаними, то відносне посилення того чи іншого процесу або 

їхньої групи спричинить посилення або послаблення багатьох інших явищ і процесів. 

Завдяки такому взаємозв’язку серед біофізично-хімічних процесів, які відбуваються у 

ґрунтах, виділяють за певних зовнішніх умов і стадій розвитку ґрунту визначені 

поєднання особливо тісно взаємопов’язаних явищ і процесів. Усі ці процеси і явища у 

своїй сукупності і становлять суть ґрунтотворного процесу. 

 

9.2. Стадійність ґрунтотворення 

Ґрунтотворення починається з моменту поселення живих організмів на скельних 

породах або продуктах їх вивітрювання і у своєму розвитку проходить ряд стадій.  

Характер проходження окремих стадій ґрунтотворення (рис. 19) зумовлений 

комплексом факторів в різних природно-кліматичних зонах земної кулі. 
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Рис. 19. Послідовність стадій ґрунтотворення:

1 – початкове ґрунтотворення; 2 – розвиток ґрунту; 3 – клімаксний стан I; 

4 – еволюція ґрунту шляхом а або б;

5 – клімаксний стан II (а або б); 6 – нова еволюція ґрунту шляхом в, г, д

або е; 7 – клімаксний стан III (в, г, д або е)

Час ґрунтотворення

 
 

1. Стадія початкового (первинного)  ґрунтотворення часто збігається з процесом 

вивітрювання скельних гірських порід. Ця стадія триває довго, оскільки ґрунтотворення 

охоплює незначний шар субстрату. Малопотужний профіль слабко диференційований на 

генетичні горизонти. 

2. Стадія розвитку ґрунту відбувається на пухких відкладах великої потужності і 

завершується диференціацією профілю на генетичні горизонти. Між морфологічними 

ознаками і властивостями ґрунту, з одного боку, і факторами ґрунтотворення, з другого, 

встановлюється динамічна рівновага. Ця стадія відбувається інтенсивно. 

3. Стадія рівноваги (клімаксний стан) триває невизначений час. Між ґрунтом і 

комплексом факторів підтримується динамічна рівновага. 

4. У процесі еволюції екологічної системи елементи ландшафту (фактори 

ґрунтотворення) можуть зазнавати тих чи інших змін (зміна клімату, рослинності, 

порушення екосистеми людиною тощо). Такі зміни зумовлюють зміни у процесі 

ґрунтотворення. Настає стадія еволюції ґрунту, яка зумовлює перехід його до нової стадії 

рівноваги нового ґрунту з новим профілем (заболочування автоморфним ґрунтів, перехід 

солончака в солонець, формування чорнозему з лучного ґрунту при зниженні рівня 

ґрунтових вод тощо). На тому самому субстраті такі еволюційні цикли можуть 

відбуватися кілька разів. 

 

9.3. Ґрунт – арена взаємодії малого біологічного і великого геологічного кругообігу 

речовин 

Ґрунт – арена взаємодії малого біологічного і великого геологічного кругообігу 

речовин. Вчення про біологічний кругообіг речовин у ґрунті розробив В.Р. Вільямс на 

основі наукових ідей В.І. Вернадського про роль живих організмів в біохімічних процесах 

на нашій планеті. 

Під біологічним кругообігом речовин розуміють надходження з ґрунту, гірських 

порід і атмосфери в організми хімічних елементів, синтез органічних речовин, 

розкладання їх мікроорганізмами і повернення хімічних елементів в ґрунт і атмосферу 

(рис. 20). У результаті біологічного кругообігу речовин ґрунтотворна порода взаємодіє з 

живими організмами та продуктами їх життєдіяльності. У цьому і полягає суть процесу 

ґрунтотворення. 
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Рис. 20. Біологічний кругообіг речовин

Біосфера

 
Геологічний кругообіг речовин, з точки зору ґрунтознавства, – це сукупність 

процесів утворення земної кори, магматичних і осадових порід і мінералів, відокремлення 

її стратиграфічних горизонтів, кори вивітрювання і форм рельєфу, денудації і формування 

водного, твердого і хімічного стоку, седиментації й акумуляції речовин, принесених 

наземними і підземними водами та еоловим шляхом. Результат геологічного кругообігу – 

збіднення ґрунту тими чи іншими елементами (елювіальний процес) та збагачення 

деякими елементами (засолення, кірок утворення). Ґрунтотворення – це, по суті, 

сукупність явищ перетворення і переміщення речовин та енергії в границях педосфери. 

Одночасно під впливом великого (геологічного) кругообігу хімічні елементи 

мігрують по профілю ґрунту, що зумовлює формування його хімічного складу.  

Взаємодія біологічного і геологічного кругообігів проявляється через ряд 

протилежно спрямованих процесів, які відбуваються в ґрунті у процесі його формування. 

Б.Г. Розанов (1988 р.) наводить 13 таких процесів: 

1. руйнування первинних і вторинних мінералів – неосинтез мінералів; 

2. біологічна акумуляція елементів у ґрунті – засвоєння хімічних елементів 

організмами з ґрунту; 

3. гідрогенна акумуляція елементів у ґрунті – геохімічне винесення елементів з 

ґрунту; 

4. розкладання органічних сполук – синтез нових органічних сполук; 

5. вбирання іонів з розчину твердою фазою ґрунту – перехід іонів з твердої фази в 

розчин; 

6. розчинення речовин – випадання речовин в осад; 

7. пептизація колоїдів – коагуляція колоїдів; 

8. низхідний рух розчинів – висхідний рух розчинів; 

9. зволоження ґрунтової маси – висихання ґрунтової маси; 

10. набухання ґрунту – висихання ґрунту; 

11. нагрівання ґрунту – охолодження ґрунту; 

12. окислення – відновлення; 

13. фіксація нітрогену – денітрифікація. 

Сукупність цих процесів і становить загальний процес ґрунтотворення. Багато з цих 

процесів мають циклічний характер, пов’язаний із загальною циклічністю природних 

явищ. Можна виділяти добові, сезонні, річні, багаторічні, вікові цикли ґрунтотворення. 

Вони формують режими ґрунтотворення, специфічні для кожного ґрунту. 
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Перерахованим вище протилежним процесам, з яких складається ґрунтотворення,   

О.А. Роде дав назву загальні ґрунтотворні процеси. Вони відбуваються у всіх ґрунтах, 

але в різному якісному і кількісному прояві. 

О.А. Роде також всі ґрунтотворні процеси поділив на макропроцеси і мікропроцеси. 

Макропроцес охоплює весь профіль ґрунту, а мікропроцес являє собою мінеральні та 

органічні перетворення у межах ізольованих ділянок ґрунтового профілю. 

 

9.4. Елементарні ґрунтотворні процеси. ЕҐБП 

Ґрунтотворний процес на земній поверхні проходить під впливом великої 

різноманітності факторів ґрунтотворення, що приводить до різноманітності типів 

ґрунтотворення і типів ґрунтів. Одночасно в різних ґрунтах повторюються одні і ті ж 

процеси, що відрізняються деталями свого прояву.  

Такі загальні для різних типів ґрунтів процеси, які є специфічними для 

ґрунтотворення, І.П. Герасимов назва елементарними ґрунтотворними процесами 

(ЕҐП). Назва ця умовна, бо вказані процеси досить складні за своєю природою. Цей термін 

набув загального визнання серед ґрунтознавців. 

До ЕҐП належать ті природні та природно-антропогенні ґрунтові процеси, які: 

 специфічні тільки для ґрунтів і не характерні для інших природних явищ; 

 у своїй сукупності складають явище ґрунтотворення; 

 визначають утворення у профілі специфічних ґрунтових горизонтів; 

 визначають будову профілю ґрунтів, тобто склад і співвідношення системи 

генетичних ґрунтових горизонтів; 

 притаманні тільки декільком типам ґрунтів у різних поєднаннях. 

Елементарні ґрунтотворні процеси – це горизонтоформуючі, або 

профілеформуючі, ґрунтові процеси, що відрізняє їх як від загальних ґрунтотворних 

процесів, так і від мікропроцесів. 

З метою узагальнення, вивчення певних закономірностей і напрямів ґрунтотворення 

ЕҐП об’єднано в окремі генетичні групи. За Б.Г. Розановим (1983 р.) виділяють 7 груп 

ЕҐП. 

1. Біогенно-акумулятивні процеси – це група ЕҐП, які протікають у ґрунті під 

безпосереднім впливом живих організмів, за участю продуктів їх життєдіяльності і 

післясмертних решток, супроводжуються утворенням у профілі біогенних органогенно-

акумулятивних горизонтів: підстилкоутворення; торфоутворення; гумусоутворення; 

дерновий процес. 

2. Гідрогенно-акумулятивні ЕҐП – група процесів, які пов’язані із сучасним або 

минулим впливом ґрунтових вод на ґрунтотворення: засолення; загіпсування; 

карбонатизація; орудніння; окременіння; латеритизація; олуговіння; тирсифікація; 

такироутворення; кольматаж. 

3. Елювіальні ЕҐП – це група процесів, пов’язаних з руйнуванням або 

перетворенням ґрунтового матеріалу у специфічному елювіальному горизонті з виносом із 

нього продуктів руйнування або трансформації низхідними водами або латеральними 

(боковими) токами води, внаслідок чого елювіальний горизонт робиться збідненим на ті 

чи інші сполуки і відносно збагачується на сполуки і мінерали, які стійкі щодо 

руйнування і залишаються на місці: вилуговування, лесиваж, підзолистий процес, 

псевдоопідзолення, осолодіння, сегрегація, відбілювання, фероліз, псевдооглеєння, 

елювіально-гумусовий процес, кіркоутворення. 

 4. Метаморфічні ЕҐП – це група процесів трансформації породотворних мінералів 

на місці (in situ) без елювіально-ілювіального перерозподілу компонентів у ґрунтовому 

профілі. У основі своїй це процеси у корі вивітрювання, які характеризуються явищами 

перетворення мінералів і гірських порід у ході вивітрювання. До ґрунтових вони належать 

з тієї причини, що відбуваються у межах ґрунтового профілю. Щоб розділити 

метаморфічні процеси кори вивітрювання й аналогічні процеси у ґрунті, останні 
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називають процесами “внутрішньоґрунтового вивітрювання”: сіалітизація (оглинення), 

монтморилонітизація, каолінізація, ілітизація, гумуссіалітизація, фералітизація, 

ферсіалітизація, рубефікація (феритизація), озалізнення, олівізація, злитизація, 

оструктурення, затвердіння, мармуризація, глейовий процес. 

5. Ілювіально-акумулятивні ЕҐП – це група процесів накопичення, акумулювання 

у ілювіальному горизонті вимитих зверху рухомих продуктів елювіювання ґрунтової 

маси: глинисто-ілювіальний, гумусово-ілювіальний, залізисто-ілювіальний, алюмо-

гумусово-ілювіальний, залізисто-гумусово-ілювіальний, Al-Fe-гумусово-ілювіальний, 

підзолисто-ілювіальний, карбонатно-ілювіальний, солонцево-ілювіальний. 

6. Педотурбаційні ЕҐП – це змішана група процесів механічного переміщення 

ґрунтової маси під впливом різних чинників і сил – як природних, так і антропогенних: 

самомульчування, розтріскування, кріотурбація, випинання ґрунту, пучення (здуття) 

ґрунту, зоотурбація, фітотурбація, гільгаїутворення, агротурбація. 

7. Деструктивні ЕҐП – це група процесів, які спричиняють руйнування ґрунту як 

природного тіла і в кінцевому результаті – його знищення: ерозія, дефляція, стягування 

ґрунту, седиментація (поховання). 

Т.В. Аристовська (1980 р.) пропонує за аналогією з ЕҐП розглядати ЕҐБП – 

елементарні ґрунтово-біологічні процеси. До них слід відносити наступні:  

 розклад рослинного опаду на поверхні ґрунту і в його товщі;  

 утворення гумусу;  

 розклад гумусу мікроорганізмами;  

 деструкція мінералів ґрунтотворної породи ґрунтовими мікроорганізмами і їх 

метаболітами;  

 мікробне мінералоутворення. 

Окрім вказаних процесів, які обов’язково проявляються у всіх ґрунтах, хоч і в різній 

мірі, є ще цілий ряд інших, специфічних лише для окремих типів ґрунтотворення. До 

них Т.А. Аристовська відносить глеє-, ортштейно- і солеутворення. Таких 

“факультативних” ґрунтово-біологічних процесів, характерних для деяких специфічних 

типів ґрунтотворення, можна виділити і більше. 

 

9.5. Роль живої речовини і біологічного кругообігу в історії розвитку ґрунтотворного 

процесу 

Дані геології і палеоботаніки дозволили В.А. Ковді (1973 р.) у загальних рисах 

представити найважливіші етапи розвитку ґрунтотворного процесу у зв’язку з і історією 

розвитку рослин і рослинного покриву. 

Початок ґрунтотворного процесу на Землі пов’язаний із появою автотрофних 

бактерій, які були здатні до самостійного існування у найбільш несприятливих 

гідротермічних умовах. Цей початковий процес впливу нижчих організмів на гірські 

породи земної кори В.Р. Вільямс назвав первинним ґрунтотворним процесом. 

Автотрофні бактерії, які відкрив С.Н. Виноградов у кінці ХІХ ст., є найпростішими 

одноклітинними організмами, які налічують біля сотні видів. Вони володіють здатністю 

дуже швидко розмножуватись: одна особина протяг доби може дати трильйони 

організмів. До сучасних автотрофів відносяться сіркобактерії, залізобактерії і ін., які 

відіграють надзвичайно важливу роль у внутрішньоґрунтових процесах. Час появи 

автотрофних бактерій відповідає, мабуть, докембрію. 

Таким чином, перший синтез органічної речовини і біологічні цикли C, S, N, Fe, Mn, 

O2, H2 у земній корі були пов’язані з діяльністю автотрофних бактерій, які 

використовували оксиген мінеральних з’єднань. У процесі виникнення ґрунтотворного 

процесу, можливо, поряд із автотрофними бактеріями відігравали якусь роль і неклітинні 

форми життя типу вірусів і бактеріофагів. Звичайно, це не був ґрунтотворний процес у 

сучасному вигляді, так як не було кореневих рослин, не було накопичення гумусових 
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з’єднань і біогенного механізму. І, мабуть, більш правильно говорити про первинне 

біогеохімічне вивітрювання гірських порід під дією нижчих організмів. 

У докембрії з’явились одноклітинні синьо-зелені водорості. З силуру до девону 

поширились багатоклітинні водорості – зелені, бурі, багряні. Ґрунтотворний процес 

ускладнився, пришвидшився, почався у помітних кількостях синтез органічної речовини, 

намітилось розширення малого біологічного кругообігу О, Н, N, S і ін. елементів 

живлення. Мабуть, як вважає В.А. Ковда, ґрунтотворний процес на цих стадіях 

супроводжувався накопиченням біогенного дрібнозему. Стадія початкового 

ґрунтотворення була дуже тривалою і супроводжувалась повільним, але безперервним 

накопиченням біогенного дрібнозему, збагаченого органічною речовиною і елементами, 

які захоплювались у біологічний кругообіг: H, O, C, N, P, S, Ca, K, Fe, Si, Al. На цій стадії 

уже міг проходити біогенний синтез вторинних мінералів: алюмо- і феросилікатів, 

фосфатів, сульфатів, карбонатів, нітратів, кварцу, а ґрунтотворення було приурочене до 

мілководних областей. На суші воно мало скельний і болотний характер. 

У кембрії з’явились і псилофіти – низькорослі рослини кущового типу, які не мали 

навіть коріння. Вони одержали деяке поширення у силурі і значний розвиток у девоні. У 

цей же час з’явились хвощі і папороті – жителі вологих низовин. Таким чином, відносно 

розвинута форма ґрунтотворного процесу розпочалась з початку силуру і девону, тобто 

приблизно 300-400 млн. років тому. Однак дернового процесу не було, оскільки не було 

трав’янистої рослинності. Зольність папоротей і плаунів невисока (4-6%), хвощів – 

набагато більша (20 %). У складі попелу переважали К (30%), Si (28%) і СІ (10%). Грибна 

мікрофлора сприяла залученню у біологічний кругообіг Р і К, а лишайники – Са, Fe, Si. 

Ймовірне утворення кислих ґрунтів (каолінітових алітних, бокситових) і гідроморфних 

ґрунтів, збагачених з’єднаннями феруму. 

Розвинутий ґрунтотворний процес сформувався, найбільш ймовірно, лише у кінці 

палеозою (карбон, перм). Саме до цього часу відносять вчені появу суцільного рослинного 

покриву на суші. Крім папоротей, плаунів, хвощів з’явились голонасінні рослини. 

Переважали ландшафти лісів і боліт, сформувалась зональність клімату на фоні 

переважанням теплого тропічного і субтропічного. Відповідно, у цей період переважали 

болотний і лісовий тропічний ґрунтотворний процеси. 

Продовжувався цей режим приблизно до середини пермського періоду, коли 

поступово наступало похолодання і висушування клімату. Сухість і похолодання сприяли 

подальшому розвитку зональності. Саме у цей період (друга половина перму, тріас) 

широкий розвиток одержали голонасінні хвойні рослини. У високих широтах у цей час 

відбувалось утворення кислих підзолистих ґрунтів, у низьких – ґрунтотворення йшло 

шляхом розвитку жовтоземів, червоноземів, бокситів. Невисока зольність (біля 4%), дуже 

малий вміст СІ, Na, високий вміст у попелі хвої Si (16%), Са (2%), S (6%), К (6,5%) 

привели до розширення участі у біологічному кругообігу і ґрунтотворенні ролі Са, S, P і 

зменшення ролі Si, K, Na, Cl. 

У юрі з’являються діатомові водорості, а у наступному за ним періоді (крейді) – 

покритонасінні квіткові рослини. З середини крейдового періоду широке поширення 

одержують листяні породи – клен дуб, береза, евкаліпт, горіх, бук, граб. Під їх покривом 

починає слабшати підзолистий процес, так як у складі опаду цих рослин велика частка Са, 

Mg, К. 

У дочетвертинну епоху (палеоген і неоген) на Земній кулі переважала тропічна 

флора: пальми, магнолії, секвоя, бук, каштан. Мінеральний склад речовин, які 

захоплювались у кругообіг цими лісами, характеризувався значною участю Са, Mg, K, P, 

S, Si, Al. Створювались тим самим екологічні передумови для появи і виникнення 

трав’янистої рослинності: зменшення кислотності ґрунтів і порід, накопичення елементів 

живлення. 

Значне принципове значення у зміні характеру ґрунтотворних процесів мала зміна 

переважання деревної рослинності трав’янистою. Потужна коренева система дерев 
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захоплювала у біологічний кругообіг значну масу мінеральних речовин, мобілізуючи їх 

для наступного поселення трав’янистою рослинністю. Короткочасність життя 

трав’янистої рослинності і зосередженість кореневих мас у верхніх шарах ґрунту 

забезпечує під покривом трав просторову концентрацію біологічного кругообігу 

мінеральних речовин у менш потужній товщі горизонтів з акумуляцією у них елементів 

зольного живлення. Таким чином, починаючи з другої половини крейдового періоду, у 

третинному і особливо у четвертинному періодах під впливом переважання трав’янистої 

рослинності поширився дерновий процес ґрунтотворення. 

Отже, роль живої речовини і біологічного кругообігу у геологічній історії Землі і 

розвитку ґрунтотворного процесу постійно зростала. Але і ґрунтотворення поступово 

ставало одним із головних ланок біологічного кругообігу речовин. 

Ґрунт забезпечує постійну взаємодію великого геологічного і малого біологічного 

кругообігів речовин на земній поверхні. Ґрунт – з’єднуюча ланка і регулятор взаємодії цих 

двох глобальних циклів речовин (рис. 21). 

Рис. 21. Ґрунт як арена взаємодії малого біологічного

і великого геологічного кругообігів речовин
 

Ґрунт акумулює у собі органічну речовину і зв’язану з нею хімічну енергію, хімічні 

елементи, тим самим регулює швидкість біологічного кругообігу речовин. 

Ґрунт, володіючи здатністю динамічно відтворювати свою родючість, регулює 

біосфері процеси. Зокрема, щільність життя на Землі поряд з кліматичними факторами 

багато у чому визначається географічною неоднорідністю ґрунту. 

 

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ: 

1. Дайте визначення поняттю ґрунтотворний процес? 

2. Назвіть основних агентів ґрунтотворення. Чому їх виділяють окремо від чинників 

ґрунтотворення? 

3. Які протилежно спрямовані біофізично-хімічні явища і процеси одночасно 

відбуваються у ґрунтах? Як це впливає на ґрунтотворний процес? 

4. Що представляє собою великий геологічний кругообіг речовин? 

5. Яку роль відіграє великий геологічний кругообіг у ґрунтотворних процесах? 

6. Дайте визначення малому біологічному кругообігу речовин. 

7. Яке значення має малий біологічний кругообіг для ґрунтів? 

8. Поясніть твердження: “Ґрунт – арена взаємодії великого геологічного і малого 

біологічного кругообігів речовин”. 
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9. Які процеси, що відбуваються у ґрунтах, є результатом взаємодії великого 

геологічного і малого біологічного кругообігів речовин? 

10. Які стадії ґрунтотворення прийнято виділяти? Коротко охарактеризуйте одну з 

них. 

11. Що є відправною точкою, початком процесу ґрунтотворення? Чому? 

12. Що розуміють під поняттям елементарні ґрунтові процеси? 

13. Що лежить в основі виділення окремих груп елементарних ґрунтових процесів? 

14. Назвіть генетичні групи елементарних ґрунтотворних процесів. Коротко 

охарактеризуйте одну з них. 

15. Що розуміють під ЕҐБП? 

16. Чому ЕҐБП є у всіх ґрунтах? 

17. Коли в геологічній історії Землі розпочався первинний ґрунтотворний процес? 

18. Поява якої рослинності сприяла формування розвинутого ґрунтотворного 

процесу? Чому? 

19. У який геологічний час відбувалось формування основних типів ґрунтів? 

20. Що є первинним: біологічний кругообіг чи ґрунтотворний процес? Відповідь 

обґрунтуйте. 

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

1. Характеристика груп ЕҐП. 

2. Класифікація ґрунтових процесів і їхнє відображення у морфологічній будові і 

властивостях ґрунтів. 

3. Роль ЕҐБП у формуванні властивостей і ознак ґрунту. 

4. Геологічний кругообіг, біологічний кругообіг і ґрунтотворення: спільність і 

відмінність процесів. 
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10. СИСТЕМАТИКА, КЛАСИФІКАЦІЯ І ЗАГАЛЬНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ 

ГЕОГРАФІЇ ҐРУНТІВ 
10.1. Класифікація і систематика ґрунтів. 

10.2. Загальні закономірності географічного поширення ґрунтів. 

10.3. Грунтово-географічне районування. 

 

10.1. Класифікація і систематика ґрунтів 

Ґрунти з погляду класифікації є доволі складними об’єктами, оскільки вони різні за 

властивостями і не мають чітких природних меж. Ґрунти характеризуються великою 

кількістю перехідних форм, часто утворюють нерозривні ряди за різними параметрами:  

 зволоженням, засоленням, гумусованістю, еродованістю, солонцюватістю тощо;  

 високою просторовою варіабельністю ґрунтових властивостей;  

 широкою динамікою у часі ґрунтових властивостей – добова, сезонна, річна, 

багаторічна, вікова;  

 тривалістю еволюції природних ґрунтів, що веде до поєднання сучасних і 

реліктових ознак у ґрунтовому профілі;  

 неоднозначністю реакцій на антропогенні впливи через різноманіття умов, видів і 

технологій землекористування;  

 великим різноманіттям ґрунтів світу;  

 прагненням людини у ході господарської діяльності зменшити природне 

різноманіття і просторову варіабельність ґрунтового покриву, зробивши його більш 

гомогенним і пристосованим до вимог порівняно невеликої кількості 

сільськогосподарських культур і систем землеробства. 

Різноманітність класифікацій ґрунтів можна звести до двох основних груп – загальні 

та прикладні, кожна з яких включає декілька видів. Загальні класифікації ґрунтів 

розглядають ґрунти як природно-історичні тіла і групують їх на основі подібностей 

властивостей незалежно від можливого використання людиною. Прикладні класифікації 

ґрунтів визначаються конкретними потребами людини залежно від виду 

землекористування. 

У класифікації ґрунтів ключовими термінами є класифікація, систематика, 

таксономія, номенклатура ґрунтів, діагностика ґрунтів. 

Класифікація ґрунтів – це об’єднання ґрунтів у класифікаційні групи за їхньою 

будовою, ґенезою і найважливішими властивостями, особливостями родючості. 

Систематика ґрунтів – це розподіл ґрунтів у певному порядку відповідно до тієї ти 

іншої класифікації. 

Таксономія (від грец. taxis – порядок) – це класифікаційні, або систематичні, 

одиниці, що вказують на клас, ранг або місце в системі певних об’єктів. 

Номенклатура ґрунтів – це назви ґрунтів відповідно до їхніх властивостей і 

класифікаційних положень. 

Діагностика ґрунтів (від лат. diagnosticos – здатний до розпізнавання) – це 

сукупність ознак і властивостей, за котрими ґрунти можуть бути виділені і зараховані до 

тієї чи іншої таксономічної одиниці ґрунтової класифікації. 

Для класифікації ґрунтів прийняті такі основні таксономічні одиниці: тип, підтип, 

рід, вид, різновидність, розряд, підрозряд. 

Тип – основна таксономічна одиниця сучасної класифікації ґрунтів, запропонований 

ще В. В. Докучаєвим. До одного типу належать ґрунти, які утворилися за одним типом 

ґрунтотворення, мають однотипну будову ґрунтового профілю, однакову біологічну 

продуктивність і однотипні заходи щодо підвищення їх родючості. Наприклад, чорнозем, 

підзол, солончак. 

Підтип ґрунтів – це група ґрунтів, що якісно відрізняються за проявом основного і 

додаткового процесів ґрунтотворення і є перехідними ступенями між типами (чорнозем 

опідзолений, чорнозем типовий). Підтип ґрунтів розрізняють у межах типу. Виділення 
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підтипів може бути зумовлене зміною істотної ознаки типу (світло-сірі, сірі, світло-

каштанові, каштанові, темно-каштанові), а також з фаціальністю (від лат. fase – обличчя) 

зміною природних умов, зокрема термічного режиму ґрунту вс6ередині типу: теплі, 

помірно теплі, помірно холодні, глибокопромерзаючі. 

Рід ґрунту виділяється в межах підтипу за якісними генетичними особливостями 

профілю ґрунту, зумовленими комплексом регіональних (місцевих) умов: складом 

ґрунтотворних порід, хімізмом ґрунтових вод, реліктовими ознаками. Наприклад, серед 

підтипів чорноземів південних вирізняють солонцюваті, солончакуваті.  

Вид ґрунту виділяється в межах роду за ступенем розвитку ґрунтотворного процесу 

(ступенем підзолистості, глибиною і ступенем гумусованості, ступенем засоленості). 

Наприклад, дерново-підзолисті за ступенем підзолистості (слабо-, середньо- і 

сильнопідзолисті). 

Відміна (різновидність) ґрунту визначається за гранулометричним складом верхніх 

ґрунтових горизонтів (піщані, супіщані, суглинкові, глинисті).  

Розряд ґрунту виділяють у межах відміни, зумовлений він генетичними 

властивостями ґрунтотворних порід (щільні породи, моренні, алювіальні, делювіальні 

відклади, покривні суглинки, лесоподібні суглинки тощо). 

Підрозряд ґрунту визначають за ступенем сільськогосподарського освоєння або за 

ступенем еродованості (високо окультурений; слобо-, середньо- чи сильнозмитий). 

Наприклад, повна назва ґрунту з урахуванням усіх таксономічних одиниць: 

чорнозем (тип), типовий (підтип), глибокозакипаючий (рід), середньогумусний, глибокий 

(вид), важкосуглинковий (різновидність) на лесі (розряд). 

У світі існує низка різних класифікацій ґрунтів, розроблених в окремих країнах і 

міжнародних організаціях. Головна особливість ґрунтових класифікацій, починаючи з В. 

В. Докучаєва і М. М. Сибірцева, полягає у тому, що вони побудовані на реальних 

ґрунтових профілях, які складаються з генетичних горизонтів, оскільки насамперед з 

допомогою генетичних горизонтів діагностують ґрунти. Принцип В. В. Докучаєва 

прийнятий ґрунтознавцями світу, незважаючи на те, що класифікації різних країн суттєво 

відрізняються між собою. Такі відмінності спричинені різноманітністю ґрунтів країн, 

широким багаторічним використанням їх у сільському господарстві, мовними 

особливостями (назвами). Проте в усіх класифікаціях використано генетичний підхід до 

виділення одиниць ґрунтових класифікацій (таксонів). Національні особливості 

класифікацій спричинили те, що деяк ґрунти мали різні назви у різних класифікаціях.  

Найбільший вплив на всі світові класифікації у першій половині ХХ ст. мала 

класифікація К.Д. Глінки, побудована на принципах Докучаєва-Сибірцева. У середині ХХ 

ст. російські назви ґрунтів у багатьох країнах стали заміняти англійськими 

(американськими), французькими назвами у зв’язку з дослідженнями американських і 

французьких ґрунтознавців на територіях країн, що розвиваються, Африки й Азії. 

Детальне вивчення ґрунтів світу породило необхідність у новій класифікації.  

У 70-х років ХХ ст. на основі синтезу російського, американського і французького 

підходів розроблено Міжнародну класифікацію ґрунтів під егідою продовольчої і 

сільськогосподарської організації ООН (ФАО) та Організації ООН з освіти, науки і 

культури (ЮНЕСКО). Цю класифікацію покладено в основу складання ґрунтової карти 

світу масштабу 1:5 000 000. 

Наприкінці 90-х років ХХ ст. здебільшого було завершено роботу над новими 

варіантами міжнародної класифікації ґрунтів, яка одержала назву Світова реферативна 

база ґрунтових ресурсів (Всесвітня довідкова база ґрунтових ресурсів, англ. The World 

Reference Base for Soil Recourses, WRB). WRB є результатом багаторічної співпраці 

великої групи авторів, співробітництва і логістичної підтримки Міжнародного ґрунтового 

реферативного й інформаційного центру, Організації ООН з питань продовольства та 

сільського господарства. 
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Сьогодні світова реферативна база ґрунтових ресурсів – міжнародний стандарт 

таксономічної класифікації ґрунтів, схвалений Міжнародним товариством ґрунтознавців 

(IUSS) для ґрунтової кореляції та інтернаціонального співробітництва. 

WRB запозичує сучасні концепції класифікації ґрунтів, у тому числі Soil Taxonomy 

(американську), легенду для ґрунтової карти світу 1988 р., французькі та російські 

поняття, базуючись головним чином на ґрунтовій морфології, що відображає процес 

ґрунтотворення. WRB є конструкцією, що дозволяє пристосувати будь-яку національну 

класифікацію. 

Система WRB – це двоступенева морфогенетична класифікація, в якій критеріями 

поділу ґрунтів на таксономічні групи повною мірою слугують строго встановлені 

діагностичні горизонти і властивості. На найвищому рівні виділено 32 реферативні 

ґрунтові групи (РГГ), в якій ґрунти диференційовані відповідно до основного процесу 

ґрунтотворення, що сформував характерні риси ґрунтів (крім випадків, коли головне 

значення мають специфічні ґрунтотворні породи). Наприклад, засолені ґрунти – це 

алісолі, ґрунти з потужним гумусовим горизонтом – чорноземи, ґрунти з горизонтом 

багаторічної мерзлоти – кріосолі. Система класифікації WRB базується на додаванні до 

РГГ суфіксних і префіксних кваліфікаторів для характеристики і класифікації 

індивідуальних профілів. 

WRB подає детальний опис усіх реферативних груп ґрунтів світу за схемою: 

загальна характеристика утворення ґрунтів, географія ґрунтів і їхні національні назви в 

різних країнах, узагальнений опис ґрунтів, їхнього профілю та особливостей ґенези, 

окультурення і використання конкретних груп ґрунтів. 

Класифікація ґрунтів України започаткована у 30-х роках ХХ ст. у зв’язку з 

необхідністю вирішення конкретних виробничих питань і базувалася на класифікації 

ґрунтів СРСР. Ґрунтознавці України за методологічну основу використовують генетично-

виробничу класифікацію ґрунтів 1977 року. 

У класифікації ґрунтів 1977 р. збережено розроблений В. В. Докучаєвим і М. М. 

Сибірцевим генетичний підхід до номенклатури ґрунтів, в основу якого покладено 

народні терміни (за забарвленням верхніх горизонтів), а також виділено фаціальні підтипи 

ґрунтів, які характеризують відмінності у тепловому режимі ґрунтів, і морфологічні зміни 

у профілі ґрунтів, пов’язані з гідротермічним режимом. 

В Україні також розроблено генетичну (Д.Г. Тихоненко) і генетико-еколого-

субстантивну класифікацію ґрунтів (М.І. Полупан, В.Б. Соловей, В.А. Величко). 

 

10.2. Загальні закономірності географічного поширення ґрунтів 

Географія ґрунтів – один з найважливіших розділів ґрунтознавства. Вона вивчає 

закономірності просторового поширення ґрунтів і є основою їх обліку і оцінки як 

природного ресурсу. Знання законів географії ґрунтів, зональних та регіональних 

особливостей ґрунтового покриву потрібні для раціонального використання земельних 

ресурсів, охорони і меліорації ґрунтів. 

Як наукова дисципліна географія ґрунтів виникла і почала розвиватись на початку 

80-х років ХІХ ст., коли В.В. Докучаєв та його учні заклали основу наукового 

ґрунтознавства та встановили зональне поширення основних типів ґрунтів. 

Важливу роль у розвитку географії ґрунтів відіграє картографія. 

Географія ґрунтів одночасно вивчає закономірності просторових змін ґрунтів і 

причини цих змін. Причинами просторових змін ґрунтів є просторові зміни факторів 

ґрунтотворення. Отже, закономірності географічного поширення ґрунтів є результатом 

складної взаємодії всіх факторів ґрунтотворення. 

Основними законами географії ґрунтів є: 

1) закон горизонтальної зональності; 

2) закон вертикальної зональності; 

3) закон фаціальності ґрунтів; 



 132 

4) закон аналогічних топографічних рядів (зональних типів ґрунтових комбінацій). 

Закон горизонтальної зональності сформулював В.В. Докучаєв у праці “К учению о 

зонах природы” (1899 р.). Згідно з цим законом, основні типи ґрунтів поширені на 

поверхні континентів земної кулі широкими смугами (зонами), які послідовно змінюють 

одна одну відповідно до зміни клімату, рослинності та інших факторів ґрунтотворення. 

Цей закон проявляється у наявності на земній поверхні ґрунтово-біокліматичних 

поясів, які перетинають континенти. Для кожного поясу характерні свої ряди типів 

ґрунтів, які не зустрічаються в інших поясах. 

Закон вертикальної зональності також відкрив В.В. Докучаєв, вивчаючи ґрунтовий 

покрив Кавказу. У гірських системах простежується послідовна зміна типів ґрунтів у міру 

наростання абсолютної висоти від підніжжя гір до їх вершин у зв’язку зі зміною клімату, 

рослинності та інших факторів ґрунтотворення. Склад ґрунтових зон у гірських країнах в 

основному аналогічний складу зон на рівнині. 

Закон фаціальності ґрунтів обґрунтували Л.І. Прасолов і І.П. Герасимов. Суть його 

полягає у тому, що місцеві провінціальні (фаціальні) особливості клімату зумовлюють 

появу специфічних місцевих ознак ґрунтів і навіть формування інших типів. Така 

різноманітність зумовлена неоднаковою континентальністю клімату, неоднаковим 

сезонним розподілом опадів тощо. 

Закон аналогічних топографічних рядів (вчення про зональні ґрунтові комбінації) 

остаточно сформулювали при проведенні великомасштабних ґрунтово-картографічних 

досліджень. Основи його було закладено в працях В.В. Докучаєва, М.М. Сибірцева, Г.М. 

Висоцького, М.О. Дімо, С.О. Захарова, С.С. Неуструєва та інших вчених. Суть його в 

тому, що поширення ґрунтів на великих територіях (в межах зон) зумовлене переважно 

впливом рельєфу, ґрунтотворними породами та іншими місцевими умовами 

ґрунтотворення. У всіх зонах ця закономірність має аналогічний характер: на підвищених 

елементах залягають автоморфні, генетично самостійні ґрунти, яким властива акумуляція 

малорухомих речовин; на понижених елементах рельєфу формують генетично 

підпорядковані ґрунти (гідроморфні), які не акумулюють в своїх горизонтах рухомі 

продукти ґрунтотворення; на схилах залягають перехідні ґрунти.  

У наш час вивчення топографічних закономірностей поширення ґрунтів виділилось в 

окремий напрям географії ґрунтів під назвою вчення про структуру ґрунтового покриву 

(В.М. Фрідланд, 1972 р.). 

 

10.3. Грунтово-географічне районування 

Ґрунтово-географічне районування – це поділ території на ґрунтово-географічні 

регіони, однорідні за структурою ґрунтового покриву, поєднанням факторів 

ґрунтотворення і можливостями сільськогосподарського використання. 

Сучасна схема ґрунтово-географічного районування розроблена Ґрунтовим 

інститутом ім. В.В. Докучаєва (м. Москва) спільно з іншими установами (1962 р.). У цій 

розробці прийнято таку систему таксономічних одиниць. 

Таксономічними одиницями районування ґрунтів рівнинних територій є: 

 ґрунтово-біокліматичний пояс; 

 ґрунтово-біокліматична область;  

 ґрунтова зона;  

 ґрунтова підзона;  

 ґрунтова фація;  

 ґрунтова провінція;  

 ґрунтовий округ;  

 ґрунтовий район.  

Для гірських територій виділяють:  

 ґрунтово-біокліматичний пояс; 

 ґрунтово-біокліматичну область; 
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 гірську ґрунтову провінцію (вертикальна структура ґрунтових зон); 

 вертикальну ґрунтову зону; 

 гірський ґрунтовий округ; 

 гірський ґрунтовий район. 

Ґрунтово-біокліматичний пояс поєднує території зі схожими термічними 

особливостями клімату (подібністю радіаційних і термічних умов). Розрізняють пояси:  

1. полярний (холодний); 

2. бореальний (помірно холодний); 

3. суббореальний (помірний); 

4. субтропічний (теплий); 

5. тропічний (жаркий). 

Ґрунтово-біокліматичні області виділяють всередині ґрунтово-біокліматичних 

поясів за режимом зволоження і континентальністю, які зумовлюють особливості 

ґрунтотворення, вивітрювання і розвитку рослинності на даній території. Розрізняють 

області за характером зволоження:  

 вологі (екстрагумідні, гумідні) з тундровим, тайговим, лісовим, у тому числі 

субтропічним і тропічним рослинним покривом; 

 перехідні (субгумідні, субаридні) зі степовою, ксерофітно-лісовою саванною 

рослинністю;  

 сухі (аридні) з напівпустельним і пустельним рослинним покривом. 

За ступенем континентальності: океанічні, континентальні і 

екстраконтинентальні. 

Ґрунтові зони виділяють всередині ґрунтових областей як ареал одного або 

декількох зональних типів та інтразональних ґрунтів, які їх супроводжують. Зональні 

ґрунти формуються в плакорних умовах. Виділяють така природні ґрунтові зони: 

1. Арктична зона арктично-пустельних і типових полігональних ґрунтів. 

2.Тундрова зона з тундровими глейовими і торфовими ґрунтами. 

3. Тайгово-лісова зона з підзолистими, глеє-підзолистими, дерново-підзолистими 

оглеєними ґрунтами. Тут також розповсюджені болотні ґрунти. 

4. Листяно-лісова зона з буроземами і сірими опідзоленими ґрунтами. 

5. Лісостепова зона з опідзоленими ґрунтами, чорноземами вилугованими, 

типовими. Тут також спостерігаються солоді. 

6. Степова зона з чорноземами звичайними, південними. Спостерігаються солонці. 

7. Сухостепова зона з темно-каштановими і каштановими ґрунтами. 

8. Пустельно-степова зона з бурими і ясно-каштановими ґрунтами у комплексі із 

солонцями і солончаками. 

9. Пустельна зона з сіро-бурими ґрунтами. Розповсюджені такири, піщані пустельні 

ґрунти, солончаки. 

10. Передгірно-пустельна степова зона із сіроземами. 

11. Зона сухих субтропіків з коричневими і сіро-коричневими ґрунтами. 

12. Зона вологих субтропіків з червоноземами і жовтоземами. 

У гірських областях спостерігається висотна (вертикальна) ґрунтова зональність. 

Ґрунтова підзона – частина ґрунтової зони, яка характеризується пануванням 

певного підтипу ґрунтів і витягнута у тому ж напрямку, що і ґрунтова зона. 

Ґрунтова фація – частина ґрунтової зони, яка суттєво відрізняється від інших її 

частин за температурним режимом ґрунтів і сезонним зволоженням. 

Ґрунтова провінція – частина ґрунтової фації, яка відрізняється за тими ж ознаками, 

що і фація, але на більш дрібній території. 

Ґрунтовий округ – частина провінції, яка виділяється залежно від рельєфу і 

ґрунтотворних порід. 
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Ґрунтовий район – частина округу, яка характеризується однотипною структурою 

ґрунтового покриву (закономірним чергуванням в межах району тих самих ґрунтових 

комплексів); з одним типом мезоструктури ґрунтового покриву. 

Гірська ґрунтова провінція – ареал поширення чітко визначеного ряду 

вертикальних ґрунтових зон, який зумовлений положенням гірської країни у системі 

ґрунтово-біокліматичних областей. 

Значення інших таксономічних одиниць районування ґрунтів однакові для рівнинних 

і гірських територій. 

Тривалий час вчені багатьох країн працювали над проблемою ґрунтово-

географічного районування світу. Детальну характеристику ґрунтового покриву земної 

кулі наведено у спеціальних монографіях і підручниках М.А. Глазовської (1972-73 рр.), 

Б.Г. Розанова (1977 р.), М.М. Розова і М.М. Строганової (1979 р.). 

На сьогодні загальноприйнятою вважається схема ґрунтово-географічного 

районування світу із виділенням ґрунтово-біокліматичних поясів та областей, що була 

складена М.М. Розовим і М.М. Строгановою у 1979 р. При розроблені схеми районування 

узагальнено матеріали вітчизняних і зарубіжних ґрунтознавців та географів з дослідження 

і картографування ґрунтів світу, умов їхнього формування та закономірностей поширення. 

Вперше ґрунтово-географічне районування території України виконано 1962 р. при 

складанні карти районування СРСР, наступне – у зв’язку з розробленням карти ґрунтово-

географічного районування СРСР для вищої школи масштабу 1:8 000 000 у 1980 р. У 

подальші роки проведено уточнення схеми ґрунтово-географічного районування території 

України, яку в обновленому варіанті поміщено у першому томі Географічної енциклопедії 

України (Г.Ю. Платонова, 1989 р.). На всіх схемах районування території України 

застосовано традиційну систему таксономічних одиниць – ґрунтово-біокліматичний пояс, 

ґрунтово-біокліматична область, ґрунтова зона, гірська ґрунтова провінція, ґрунтова 

підзона. 

У поширенні ґрунтів на території України виявляються закони широтної зональності 

і висотної поясності. Ґрунтовий покрив держави суворо зональний, тому що саме такий 

розподіл мають два основні природні чинники – клімат і рослинність. Але в Україні через 

збільшення континентальності з північного заходу на південний схід ґрунти змінюються й 

у меридіальному напрямку.  

 

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ 

1. У чому полягають особливості загальних і прикладних класифікацій ґрунтів? 

2. Дайте визначення поняттям: класифікація, систематика, таксономія, 

номенклатура і діагностика ґрунтів. 

3. Назвіть основні таксономічні одиниці класифікації ґрунтів України. 

4. Коротко охарактеризуйте міжнародну систему класифікації ґрунтів (WRB). 

5. Що вивчає географія ґрунтів? 

6. Яким закономірностям підпорядковане поширення ґрунтів у світі? 

7. Назвіть основні закони географії ґрунтів. Охарактеризуйте один з них. 

8. Які закони географії ґрунтів були встановлені В.В. Докучаєвим? Який це мало 

вплив на розвиток природничої науки у цілому? 

9. Що представляє собою ґрунтово-географічне районування? 

10. Яке практичне значення має ґрунтово-географічне районування? 

11. Назвіть таксономічні одиниці ґрунтово-географічного районування. 

12. Дайте визначення поняттям ґрунтово-біокліматичний пояс і область. 

13. Що лежить в основі виділення ґрунтових зон світу? 

14. Коротко охарактеризуйте історію становлення і розвитку ґрунтово-географічного 

районування світу. 

15. Які вчені розробляли ґрунтово-географічне районування України? 

16. У яких ґрунтово-біокліматичних поясах розташована територія України? 
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17. У загальних рисах охарактеризуйте ґрунтовий покрив України. 

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

1. Закономірності поширення ґрунтів на земній поверхні. 

2. Основні світові і українські класифікації ґрунтів. 

3. Класифікаційна проблема в українському ґрунтознавстві. 

4. Ґрунтово-географічне районування світу. 

5. Ґрунтово-географічне районування України. 
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11. ҐРУНТИ УКРАЇНИ 

11.1. Історія розвитку ґрунтознавства і географії ґрунтів в Україні. Трансформація 

природного ґрунтового покриву. 

11.2. Закономірності поширення ґрунтів на території України. 

11.3. Характеристика основних типів ґрунтів України. 

 

Сукупний вплив чинників ґрунтотворення впродовж тривалого часу зумовив сучасну 

географію ґрунтів і структуру ґрунтового покриву України. Для рівнинної частини 

держави (95 % території) у поширенні ґрунтів добре виражена широтна зональність, а в 

горах – вертикальна поясність. Проте, в межах фізико-географічних зон і підзон 

неоднорідність ґрунтового покриву ускладнюється субмеридіональними фаціально-

провінціальними відмінностями ґрунтів, зумовленими регіональними особливостями 

їхнього гідротермічного режиму внаслідок зменшення з заходу на схід ступеня 

атмосферного зволоження та посилення континентальності клімату. 

У межах широтних зон і фаціальних провінцій України неоднорідність ґрунтового 

покриву зумовлюють головно некліматичні чинники ґрунтотворення – рельєф, 

ґрунтотворні породи, прояви гідроморфізму, галоморфізму, зміни під впливом 

меліоративного освоєння (антропогенної діяльності у цілому) тощо. 

У результаті найбільш неоднорідний і строкатий ґрунтовий покрив Полісся, де 

найнеоднорідніші геолого-геоморфологічні та гідролого-меліоративні умови. Значна 

неоднорідність ґрунтового покриву також у Лісостеповій зонах, гірських провінціях, 

Сухостеповій зоні України. У той же час у межах чорноземного Степу ґрунтовий покрив 

відносно нескладний, а часто і монотонний на обширних рівнинних просторах, де 

поширені винятково лесові ґрунтотворні породи. 

Ступінь складності ґрунтового покриву визначається не тільки типологічною 

розмаїтістю ґрунтів, але і різними їхніми сполученнями, розміром і формою контурів 

(структура ґрунтового покриву). 

Земельний фонд України представлений неоднаковими за властивостями і 

родючістю ґрунтами, процес утворення яких і спосіб використання у 

сільськогосподарському виробництві різні. 

За продуктивною земельною площею території Україна є найбільшою країною у 

Європі, а за якісним складом ґрунтів і біопродуктивністю угідь – однією із найбагатших 

держав світу.  

Висока продуктивність ґрунтового покриву визначає провідну роль земельного 

фонду як одного із найважливіших ресурсів держави. Земельні ресурси, на використанні 

яких формується біля 95 % обсягу продовольчого фонду та 2/3 товарів споживання, 

вважаються первинним фактором виробництва, фундаментом економіки України. 

 

11.1. Історія розвитку ґрунтознавства і географії ґрунтів в Україні. Трансформація 

природного ґрунтового покриву 

Природний ґрунтовий покрив України зазнав змін за історичний період внаслідок 

господарювання, що зумовлено вирубуванням лісів, розорюванням первинних степів, 

створенням культурних фітоценозів і агроценозів, виведенням нових сортів рослин, 

меліорацією земель, гідротехнічним будівництвом тощо. 

Перші історичні згадки про ґрунти України і їхнє використання сягають часів 

енеоліту (IV тис. до н. е.) періоду розвитку трипільської культури. Геродот, мандруючи 

до Скіфії (V ст. до н. е.), описав темні глибокі ґрунти вздовж Борисфена (Дніпра), які він 

бачив під час подорожі. Перші описи земель, що дійшли до нас з часів Київської Русі, 

датовані ІХ ст. і стосуються головно монастирських і церковних земель. У ХІ ст. у 

Київській Русі існував якісний облік земель за видами угідь. Основними матеріалами про 

землі (ґрунти) протягом ХV-XVII ст. були т. зв. “писальні книги”, у яких відображали 

відомості про реєстрацію земель, їхню кількість та якість, подавали порівняльне 
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оцінювання. Ці книги є першими відомими ґрунтово-оцінювальними працями, які 

відзначались вже певним науковим рівнем. 

Значний внесок у розвиток ґрунтознавства і географії ґрунтів України зробив В.В. 

Докучаєв, який побував у кількох губерніях України, детально вивчаючи чорноземи у них. 

Польові дослідження чорноземів України і їхній аналіз знайшли своє відображення у 

праці “Руський чорнозем” (1883 р.). Однак першими дослідниками чорноземів України 

були професори Харківського університету Н.Д. Борисяк і І.Ф. Леваковський. 

З кін. ХІХ – поч. ХХ ст. дослідження ґрунтів України і їхнє картографування 

набувають значної інтенсивності. Це відображено у дослідженнях Г.М. Висоцького, Г.І. 

Танфільєва, П.А. Тутковського, О.Г. Набоких, Б.Б. Полинова, М.О. Дімо та ін. На основі 

цих досліджень було складено ґрунтові карти окремих регіонів країни. 

Становлення та розвиток сільськогосподарського ґрунтознавства знайшли своє 

відображення у працях О.Н. Соколовського. Вчений розробив індексацію генетичних 

горизонтів ґрунту, теоретичні основи класифікації та картографування ґрунтів. Серед його 

учнів і послідовників були О.М. Грінченко, Н.Б. Вернандер, О.М. Можейко, Г.М. Самбур, 

Г.С. Гринь, В.Д. Кисіль та ін. 

Ґрунтову карту України у масштабі 1:1 000 000 було складено у 1928 р., а у 1935 р. 

вийшла у світ нова оглядова карта ґрунтів України масштабу 1:1 000 000 за редакцією 

О.М. Грінченка, Г.С. Гриня, М.К. Крупського. 

На основі узагальнених матеріалів ґрунтових обстежень попередніх років 1949 р. 

складено нову ґрунтову карту України, а 1951 р. до неї видано монографію “Почвы 

УССР” (Н.Б. Вернандер та ін.). 

Протягом 1957-1961 рр. в Україні здійснено великомасштабні обстеження 

ґрунтів. Для кожного господарства складено ґрунтові карти в масштабі 1:10 000 і 1:25 

000, районні ґрунтові карти масштабу 1:50 000, ґрунтові карти областей масштабу 1:200 

000 з пояснювальними записками (ґрунтовими нарисами) до них. На основі узагальнення 

матеріалів великомасштабних обстежень ґрунтів М.К. Крупський зі співробітниками у 

1972 р. видали нову карту ґрунтів України у масштабі 1:750 000. У 1977 р. цю карту в 

оглядовому варіанті в масштабі 1:2 500 000 видано з вкладкою до “Атласа почв 

Украинской ССР” (1979 р.). 

У 70-80-х рр. ХХ ст. було проведено коригування матеріалів великомасштабного 

обстеження ґрунтів України 1957-1961 рр., уточнено їхню класифікацію, деталізовано та 

уніфіковано їхню номенклатуру. У результаті цього видано “Полевой определитель 

почв” (1981 р.), у якому містяться описи понад 1200 різновидів ґрунтів України, подано 

повні номенклатурні назви ґрунтів відповідно до принципів класифікації і діагностики 

ґрунтів СРСР 1977 р. з врахуванням їхніх зональних і фаціально-провінціальних 

особливостей у межах території України. 

Для підвищення продуктивності ґрунтів із несприятливим водним режимом у другій 

половині ХХ ст. в Україні почали широко застосовувати водні меліорації – зрошення і 

осушення. 

Площа зрошуваних земель в Україні становить 2,45 млн. га. Основні масиви цих 

земель зосереджені у північній степовій підзоні, де поширені чорноземи південні і темно-

каштанові ґрунти. Висока культура зрошуваного землеробства дає змогу не тільки 

одержувати високі врожаї, але й певною мірою зберігати родючість ґрунтів. Ефективність 

зрошення у межах держави знижується з півдня на північ і зі сходу на захід, залежить, 

насамперед, від вирощуваної культури і кліматичних умов. 

Основним завданням впровадження зрошення була оптимізація водного режиму 

ґрунтів і покращення продовольчого забезпечення населення. Однак у окремі роки 

спостерігається зниження врожайності основних сільськогосподарських культур, що 

зумовлено відсутністю сучасних змін технології меліоративного землеробства з 

врахуванням еволюції властивостей і режимів зрошуваних ґрунтів.  
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Розвиток ринкового сільськогосподарського виробництва в надмірно зволожених 

регіонах держави тісно пов’язаний з проведенням осушувальної меліорації. Проведення 

широкомасштабних заходів осушувальної меліорації на перезволожених землях України 

почалось у другій половині ХХ ст.  

Площа осушених земель в Україні становить 3,2 млн. га, у т. ч. близько 1,2 млн. га 

земель – з подвійним водним регулюванням. Осушення широко поширене на Поліссі, 

Передкарпатті, Закарпатті і північній частині лісостепової зони. Багаторічний досвід 

експлуатації осушувальних систем засвідчив, що регулювання водно-повітряного режиму 

ґрунтів у поєднанні з комплексом агротехнічних і агромеліоративних заходів значно 

підвищує продуктивність землеробства і дає можливість одержувати високі і сталі врожаї 

сільськогосподарських культур.  

Меліоративні заходи значно змінили водний режим заболочених і перезволожених 

земель, скоротили тривалість весняного і літньо-осіннього паводкового затоплення, 

понизили глибину залягання ґрунтових вод. З кінця минулого століття у зв’язку із 

недостатніми обсягами фінансування та змінами ставлення до осушувальної меліорації, 

призупинилось будівництво нових осушувальних систем, догляд і модернізація існуючих, 

що зумовило погіршення кислотно-основних і водно-фізичних властивостей ґрунтів, 

розвиток цілої низки деградаційних процесів. 

У останні роки внаслідок наявних економічних проблем виникають серйозні 

проблеми ведення водних меліорацій, пов’язані з погіршенням загального стану 

меліоративних систем. Підвищення продуктивності меліорованих ґрунтів можливе лише 

за умови постійного моніторингу за станом зрошуваних і осушуваних систем, а також 

властивостями цих ґрунтів. 

 

11.2. Закономірності поширення ґрунтів на території України 

Ґрунтовий покрив України характеризується значною різноманітністю і 

неоднорідністю. Сучасна номенклатура ґрунтів налічує більше 1200 різновидів ґрунтів. 

Врахування поділу ґрунтів за гранулометричним складом збільшить кількість ґрунтових 

індивідуумів до кількох тисяч. 

Загальні закономірності поширення і властивості ґрунтів залежать від клімату, 

рельєфу, геологічної будови, гідрогеологічних умов, рослинного покриву. У поширенні 

ґрунтів на території України простежуються дві основні закономірності – широтна 

зональність на рівнинній частині і висотна поясність у гірських областях Карпат і 

Криму. Також ґрунти змінюються і в меридіональному напрямку через посилення 

континентальності клімату з заходу на схід. Тому ґрунтові зони у межах нашої країни не 

мають чітко вираженого широтного простягання, а видовжені з південного заходу на 

північний схід. 

У межах ґрунтово-географічних зон і підзон широтна зональність ускладнюється 

субмеридіональними фаціально-провінційними відмінностями ґрунтів, що зумовлені 

регіональними особливостями їхнього гідротермічного режиму внаслідок зменшення з 

заходу на схід ступеня атмосферного зволоження та посилення континентальності 

клімату. 

У межах широтних зон і фаціальних провінцій України неоднорідність ґрунтового 

покриву зумовлюють головним чином не кліматичні чинники ґрунтотворення – рельєф, 

ґрунтотворні породи, прояви гідро- і галоморфізму, зміни під впливом меліоративного 

освоєння та ін. У результаті найбільш неоднорідний і строкатий ґрунтовий покрив 

Полісся, де різноманітні геолого-геоморфологічні і гідролого-меліоративні умови. Значна 

неоднорідність ґрунтового покриву також у лісостеповій і сухостеповій зонах України.  

У західній частині країни ареали мішаних і широколистяних лісів зміщені на 

південь, а на сході степові комплекси зміщені на північ. Лісистість у межах лісостепової 

зони поступово зменшується із заходу на схід, що зумовлено наростанням 

континентальності клімату у цьому ж напрямку. У західній частині лісостепової зони 
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переважають чорноземи опідзолені, світло-сірі і сірі лісові ґрунти. Лівобережна частина 

Лісостепу у ґрунтовому покриві представлена в основному чорноземами типовими.  

У межах чорноземного Степу ґрунтовий покрив відносно нескладний, часто – 

однорідний на значних рівнинних просторах, де поширені лесові ґрунтотворні породи. 

 Висотна поясність ґрунтів Українських Карпат і Кримських гір відрізняються між 

собою насамперед за рахунок різного географічного положення. Карпати розташовані у 

помірному поясі, а Кримські гори знаходяться значно південніше – на межі помірного і 

субтропічного поясів, їхній південний макросхил є південно-східною межею 

середземномор’я.  

 

11.3. Характеристика основних типів ґрунтів України 

На рівнинній частині території України поширені дерново-підзолисті, сірі лісові, 

чорноземні, каштанові, лучні, лучно-чорноземні, болотні ґрунти, солонці, солончаки і 

солоді. У горах розвинулись бурі лісові, буро-підзолисті, гірсько-лучні, гірсько-торфові, 

гірські чорноземні й коричневі ґрунти. 

Найпоширенішими є чорноземи і близькі до них лучно-чорноземні ґрунти, разом 

вони становлять 72,7 % орних земель держави. Друге місце за поширенням припадає на 

опідзолені ґрунти – 12,1 %. Третє місце займають дерново-підзолисті ґрунти, у структурі 

орних земель на них припадає 7 %. Решта ґрунтів поширені переважно на незначних 

площах. Найменшу площу (46,5 тис. га) займають солонці. 

Дерново-підзолисті ґрунти є зональними ґрунтами Полісся і займають 60 % його 

території, зустрічаються також у лісостеповій зоні на борових терасах і давніх водно-

льодовикових долинах. Сформувалися під лісовою рослинністю (в основному під 

сосновими і мішаними лісами) на безкарбонатних водно-льодовикових, 

давньоалювіальних і моренних відкладах легкого гранулометричного складу в умовах 

промивного типу водного режиму, поширені на терасах, моренних і моренно-зандрових 

рівнинах. Профіль ґрунтів чітко диференційований на генетичні горизонти, вміст гумусу у 

них незначний – до 2 % у верхньому гумусово-елювіальному горизонті, характеризуються 

кислою реакцією ґрунтового розчину. Родючість ґрунтів невисока, для її підвищення 

вносять органічні і мінеральні добрива. Для покращення умов росту і розвитку 

сільськогосподарських культур ґрунти також потребують вапнування, а за умови 

близького залягання ґрунтових вод – застосування меліоративних заходів для їх 

пониження. 

Дерново-підзолисті глейові ґрунти поширені серед дерново-підзолистих у 

пониженнях рельєфу. Оглеєння зумовлене надмірним зволоженням нижніх горизонтів 

ґрунту внаслідок високого залягання підґрунтових вод, а також поверхневими водами. 

Серед оглеєних ґрунтів кращими за властивостями є глеюваті різновидності, а сильно 

глейові є орнопридатними. Основними заходами підвищення їхньої родючості є 

регулювання водного режиму, покращення умов аерації, вапнування. 

Сірі лісові ґрунти сформувалися під широколистяними лісами на лесових породах, в 

умовах досить теплого і відносно вологого клімату. Поділяються на світло-сірі, сірі лісові 

і темно-сірі опідзолені, поширені неоглеєні і оглеєні відміни. Світло-сірі ґрунти мають 

суцільний елювіальний горизонт, карбонати залягають на глибині 130-150 см. Вміст 

гумусу у верхньому горизонті 1,5-2,5 %, реакція ґрунтового розчину слабокисла.  

Сірі лісові ґрунти поширені на правобережжі лісостепової зони, відрогах 

Середньоруської височини, лесових островах Полісся. Їх профіль добре 

диференційований на гумусово-елювіальний, елювіальний і ілювіальний горизонти. Вміст 

гумусу у сірих лісових ґрунтах становить 2,0-2,7 %. Придатні під всі зональні 

сільськогосподарські культури, плодові та ягідні насадження. 

Темно-сірі опідзолені ґрунти сформувались на лесових породах, карбонати у їхньому 

профілі вилуговані до глибини 120-140 см. Мають потужний гумусовий горизонт, під 

яким спостерігаються ознаки опідзолення у вигляді білястої кремнеземистої присипки, 
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вміст гумусу становить 3,5-4,5 %, рН – 6,0-6,3. Ґрунти багатші, ніж сірі лісові, на поживні 

речовини. 

Україна посідає провідне місце серед країн, на території яких поширені чорноземи. 

Ці ґрунти займають 27,8 млн. га, що становить 8,7 % від світових їх площ, і є основним 

фондом отримання рослинницької продукції. Вони становлять основну площу 

сільськогосподарських угідь України – 67,7 %. На них вирощують більшу частину врожаю 

зернових культур, цукрового буряка, соняшника, багаторічних плодових, ефіроолійних 

культур. Чорноземи є найбільш освоєними ґрунтами і потенційні ресурси розширення 

орних площ у чорноземній зоні практично вичерпані.  

Чорноземи є зональним типом ґрунтів у лісостеповій і степовій зонах, 

простягаючись від західних до східних кордонів України. З півночі на південь 

протяжність чорноземної смуги досягає 500-550 км. Така значна протяжність зумовлює 

поділ чорноземів на підтиповому рівні на опідзолені, вилуговані, типові, звичайні та 

південні. Чорноземи невеликими масивами трапляються і в межах Полісся й Малого 

Полісся – їх називають “острівними” чорноземами. 

Чорноземи України властиві для вододільних вирівняних і слабо нахилених 

поверхонь межиріч і високих надзаплавних терас, формуються в основному на лесах і 

лесоподібних суглинках, які плащеподібно вкривають форми рельєфу. Однак невеликими 

масивами трапляються й чорноземи на нелесових породах, зокрема на елювії 

карбонатних, кристалічних і гіпсо-ангідритних порід. 

У структурі чорноземних ґрунтів України переважають чорноземи звичайні (10,9 

млн. га), чорноземи типові (6,2 млн. га) і чорноземи південні (3,2 млн. га). Чорноземи 

опідзолені та реградовані становлять відповідно 2,8 і 1,7 млн. га. У різних природно-

кліматичних зонах чорноземи солонцюваті, залишково-солонцюваті та чорноземи на 

елювії пісковиків, сланців і карбонатних порід займають площу близько 3 млн. га. 

Цінність чорнозему полягає у вмісті, запасах, якості, розподілі гумусу в профілі. За 

вмістом гумусу (від 3 до 10 % і більше) з чорноземом не можна порівняти ніякий інший 

ґрунт. За узагальненими оцінками запаси гумусу в профілях різних підтипів чорноземів 

коливаються від 192-247 т/га – у південних чорноземах і 260-533 т/га – у звичайних, до 

260-560 т/га – у типових і 200-410 т/га – в опідзолених. 

Чорнозем має особливий габітус, найдовершеніший у світі ґрунтів: його горизонти 

генетично тісно пов’язані між собою, нема різких переходів між ними. Потужність 

темного гумусованого профілю українського чорнозему може досягати 220 см у типових 

чорноземів. 

За своєю природою загалом це нейтральні ґрунти, однак чорноземи вилуговані й 

опідзолені мають слабокислу реакцію середовища. Саме така реакція ґрунтового розчину 

сприятлива для більшості культурних рослин.  

Розораність чорноземів Лісостепу України досягає 85 %, а в Степу вона ще більша – 

понад 90 %. Хоча в останні роки ці показники дещо знизились, проте все ж залишаються 

високими. 

Розораність чорноземів спричинює розвиток ерозійних процесів, зокрема водної та 

вітрової ерозії. Еродовані орні землі загалом становлять 30 % ріллі України; еродованих 

чорноземів – 25 %. Серед них слабоеродованих – 18 %, середньоеродованих – 5 % і 

сильноеродованих – 2 %. Наслідками ерозії є втрата габітусу, зменшення вмісту гумусу, 

погіршення властивостей і загалом зменшення родючості чорноземів. 

Каштанові ґрунти поширені на півдні України, сформувались під полиново-

ковилово-типчаковими степами в умовах посушливого клімату на засолених лесах і 

глинах. Поділяються на темно-каштанові і каштанові. Перші характерні для сухих степів 

півдня Причорноморської низовини і півночі Степового Криму, каштанові ґрунти вузькою 

смугою простягаються на півдні Причорноморської низовини і у Присивашші. 

Характеризуються солонцюватістю, вміст гумусу у верхньому гумусовому горизонті 

становить від 2,5 (каштанові) до 3,5 (темно-каштанові) %. На їхню родючість впливають 
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солонцюватість, несприятливі водно-фізичні властивості, надмірна ущільненість ґрунтів. 

Потребують зрошувальних меліорацій. 

Лучні ґрунти сформувались у заплавах річок, зниженнях межиріч і вододілів під 

лучною рослинністю в умовах неглибокого залягання ґрунтових вод (1,5-2 м), тому 

містять ознаки оглеєння. Вміст гумусу у верхньому горизонті становить 3-6 %, вбирний 

комплекс насичений кальцієм і магнієм, реакція ґрунтового розчину нейтральна, багаті на 

поживні речовини. 

Лучно-чорноземні ґрунти поширені на терасових рівнинах і низьких вододілах 

Лісостепу і Степу України. Подібні до чорноземних ґрунтів, однак відрізняються від 

останніх близьким заляганням ґрунтових вод, що зумовлює оглеєння середньої і нижньої 

частини ґрунтового профілю. Характеризуються значним вмістом гумусу (6,0-8,0 %), 

нейтральною реакцією ґрунтового розчину, насиченістю вбирного комплексу кальцієм і 

магнієм. Мають високу потенційну родючість, значні їх площі є розораними і 

використовуються для вирощування овочевих культур. Зустрічаються і засолені відміни 

лучно-чорноземних ґрунтів, що зумовлено солоними ґрунтовими водами. Засолені відміни 

мають нижчу родючість, ніж незасолені, містять легкорозчинні солі у ґрунтовому профілі, 

характеризуються гіршими фізичними властивостями, тому використовуються в 

основному для сінокосіння. 

Болотні ґрунти і заболочені землі поширені у межах держави на площі близько 4 

млн. га, основні їх масиви знаходяться у зоні мішаних лісів (70 %), лісостеповій зоні (біля 

30 %), зустрічаються також у долинах річок, міжрічкових зниженнях. Сформувались в 

умовах надмірного зволоження при близькому заляганні до поверхні ґрунтових вод. 

Поділяються на болотні мінеральні, торфово-болотні і торфові ґрунти (містять шар 

торфу більше 50 см). Характеризуються низькою кислотністю, насиченістю основами. У 

межах лівобережного Лісостепу у заплавах річок поширені засолені торфові ґрунти. Після 

проведення меліоративних заходів на болотних і торфових ґрунтах вони стають 

придатними для використання у сільському господарстві, в основному під сіножаті і 

пасовища, рідше – ріллю. 

Солончаки, солонці і солоді належать до засолених ґрунтів, містять у своєму складі 

легкорозчинні солі. На території України засолені ґрунти займають незначні площі, 

поширені в основному у південних районах країни. 

Основною діагностичною ознакою солончаків є наявність у верхньому горизонті 

легкорозчинних солей у кількості, що пригнічує ріст і розвиток рослин, профіль ґрунтів 

слабо диференційований на генетичні горизонти. Переважають содові і хлоридно-

сульфатні різновидності солончаків. Содові солончаки зустрічаються переважно на 

низьких терасах Дніпра і його приток, поширені серед лучно-чорноземних і лучних 

ґрунтів, характеризуються великим вмістом увібраного натрію і лужною реакцією 

ґрунтового розчину. Содово-сульфатні і сульфатні солончаки поширені в основному у 

степовій частині, на узбережжях морів. Використання солончаків у землеробстві можливе 

після проведення меліоративних заходів, зокрема промивання їх прісною водою. 

Солонці поширені у лісостеповій і степовій зонах, залягають окремими плямами 

серед чорноземних, лучно-чорноземних і каштанових ґрунтів. Особливою ознакою цих 

ґрунтів є наявність щільного солонцевого горизонту, що суттєво погіршує їх властивості. 

Фізичні властивості солонців несприятливі для росту рослин. У сільському господарстві їх 

можна використовувати лише після докорінного покращення їхньої родючості. Основним 

меліоративним заходом є гіпсування, що передбачає заміщення ввібраного натрію на 

кальцій, а також потрібно здійснювати промивання їхнього профілю прісною водою, 

застосовувати плантажну оранку, вносити високі дози органічних і мінеральних добрив. 

Солоді сформувались у пониженнях рельєфу, зокрема у подах Причорноморської 

низовини, де є умови для періодичного промивання ґрунтів. Мають різко 

диференційований за елювіально-ілювіальним типом  ґрунтовий профіль, потужність 

верхнього гумусового горизонту незначна (10-12 см). Характеризуються кислою реакцією 
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ґрунтового розчину, низьким вмістом поживних речовин, несприятливими водно-

фізичними властивостями. Для підвищення їхньої родючості потрібні глибоке 

розпушування, внесення високих доз органічних і мінеральних добрив, вапнування. 

Для Українських Карпат характерна вертикальна поясність ґрунтів.  

Дерново-підзолисті поверхнево-оглеєні ґрунти поширені у Передкарпатті, 

сформувались в умовах надмірного поверхневого зволоження на делювіальних відкладах 

під буковими і буково-дубовими лісами. Характеризуються кислою реакцією ґрунтового 

розчину, бідні на рухомі форми поживних речовин. Їхня родючість невисока. Для 

підвищення їх продуктивності потрібно застосовувати дренаж, вносити органічні і 

мінеральні добрива. 

Підзолисто-буроземні поверхнево-оглеєні ґрунти приурочені до вододілів і 

високих річкових терас Передкарпатської височини у межах 300-400 м над рівнем моря. 

Сформувались вони на вилугованих лесоподібних суглинках, які підстеляються слабо 

водопроникними відкладами (глинисто-галечниковими породами, червоноколірними 

корами вивітрювання), під дубовими і буковими лісами в теплих і помірно теплих 

кліматичних умовах. Завдяки значній кількості опадів і малій водопроникності ґрунти 

періодично перезволожуються, у них розвиваються глейові процеси, у результаті чого їх 

водно-повітряний режим несприятливий для рослин. Вміст гумусу у них незначний, 

ґрунти характеризуються високою кислотністю, мало насичені основами, бідні на поживні 

речовини, проте багаті на рухомий алюміній. Для використання у сільському господарстві 

їх потрібно дренувати, вносити азотні і фосфорні добрива, вапнувати, широко 

застосовувати багаторічні трави у сівозмінах. 

Бурі лісові ґрунти (буроземи) є основним типом ґрунтів Карпат, сформувались під 

широколистяними лісами з розвинутим трав’яним покривом на елювії-делювії гірських 

порід в умовах помірно-теплого вологого клімату. Для їх формування обов’язковою 

умовою є переважання опадів над випаровуванням, що забезпечує глибоке сезонне 

промочування ґрунту і промивний водний режим, вільний внутрішньоґрунтовий дренаж. 

Найхарактернішими ознаками буроземів є слабка диференціація на ґрунтові горизонти, 

буре або жовто-буре забарвлення усього профілю, окрім гумусового горизонту, кисла або 

слабокисла реакція ґрунтового розчину, відсутність ілювіально-карбонатного горизонту, 

підвищений вміст заліза. За морфологічними ознаками і властивостями поділяються на 

буроземи типові, буроземи з текстурним ілювіальним горизонтом і буроземи глейові, а за 

фізико-хімічними властивостями – на буроземи кислі і буроземи слабонасичені. 

Буроземи широко використовуються як орні землі, сіножаті, пасовища і лісові 

угіддя. У Карпатах на буроземах зростає ліс найвищого бонітету (якості), добре зростають 

місцеві лучні фітоценози. Основні заходи з підвищення родючості буроземів – це 

створення окультуреного орного горизонту, систематичне внесення органічних і 

мінеральних добрив, вапнування. Важливу роль повинні відігравати заходи з охорони і 

правильного використання лісових насаджень, регулювання випасання худоби. 

Гірсько-лучні і гірсько-торфові ґрунти поширені на вершинах і безлісих поверхнях 

хребтів Карпат. Сформувались під трав’янистою рослинністю в умовах промивного 

водного режиму і надмірного зволоження. У профілі гірсько-торфових ґрунтів виділяється 

оторфований горизонт потужністю 10-15 см, вони кислі, ненасичені основами. Ґрунти є 

малопотужними, малородючими, використовуються як пасовища.  

Гірський Крим характеризується різноманітністю ґрунтів, що зумовлена, 

насамперед, відмінностями кліматичних умов. 

Буроземи слабонасичені поширені у лісовій зоні Головного і Внутрішнього пасма 

Кримських гір на висотах понад 300 м на схилах північної експозиції і вище 400-600 м – 

на південних схилах. Сформувались під лісовою рослинністю на продуктах вивітрювання 

вапняків, глинистих сланців, пісковиків, конгломератів, елювії масивно-кристалічних 

порід. Ґрунти щебенюваті, реакція ґрунтового розчину слабокисла, вміст гумусу 4-6 %. 

Родючість їх лімітується малою потужністю кореневмісного шару, сильною 
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кам’янистістю і щебенюватістю, підвищеним вмістом карбонату кальцію, незначною 

потужністю гумусового горизонту через малу потужність профілю загалом або через його 

змитість. 

Дерново-карбонатні гірсько-лісостепові ґрунти поширені у Кримських горах на 

висотах 400-450 м, сформувались на карбонатних породах. Їхня потужність може бути 

різною – від 10-25 до 120 см, гумусовий горизонт незначний (15-20 см). Ґрунти можуть 

використовуватись для вирощування польових, ефіроолійних культур, садів і 

виноградників, однак потребують застосування протиерозійних заходів.  

Гірсько-лучні чорноземні ґрунти поширені у Кримських горах на висотах 600 м і 

вище. Сформувались під трав’янистою рослинністю в умовах значного зволоження. У 

їхньому профілі виділяється 15-40 см акумулятивно-перегнійний горизонт, вміст гумусу у 

них значний – 8-10 % і більше. Найбільш доцільно використовувати їх як сіножаті. 

Коричневі ґрунти поширені у нижньому поясі південного схилу Кримських гір до 

висоти 300 м і на узбережжі Чорного моря, сформувались в умовах субтропічного клімату 

під розрідженими лісами і чагарниками, трав’янистою степовою рослинністю на 

продуктах вивітрювання в основному карбонатних порід. Ґрунти мають нейтральну 

реакцію ґрунтового розчину, вміст гумусу у них становить 3,5-5 %, однак вони 

щебенюваті, піддаються водній ерозії. Для підвищення їхньої родючості потрібно 

здійснювати терасування схилів, організовувати протиерозійний захист території. 

Використовуються для вирощування субтропічних, ефіроолійних та інших культур, 

винограду, тютюну. 

 

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ 

1. Назвіть українських вчених-грунтознавців. Який внесок вони зробили у розвиток 

вітчизняної ґрунтознавчої науки? 

2. Яких змін зазнав природний ґрунтовий покрив України у результаті діяльності 

людини? 

3. Назвіть основні закономірності поширення ґрунтів на території України.  

4. Де у межах держави ґрунтовий покрив найбільш строкатий? Чому? 

5. Охарактеризуйте ґрунтовий покрив зони мішаних лісів. 

6. Під впливом яких ґрунтотворних процесів сформувались дерново-підзолисті 

ґрунти Полісся? Які їх основні характеристики? 

7. Назвіть основні заходи підвищення родючості ґрунтів Полісся. 

8. Які ґрунти займають найбільші площі у лісостеповій зоні України?  

9. У чому полягають основні морфогенетичні відмінності ясно-сірих і сірих лісових 

ґрунтів? 

10. Дайте характеристику опідзоленим ґрунтам Лісостепу. 

11. Які підтипи чорноземів поширені у Лісостепу? 

12. У чому полягають основні відмінності будови і властивостей чорноземів степової 

і лісостепової зон? 

13. Охарактеризуйте каштанові ґрунти як зональний тип ґрунтів сухого Степу. 

14. Чому значна частина ґрунтів сухостепової зони містить ознаки засолення? 

15. Які меліоративні заходи щодо ґрунтів застосовуються у Степу? 

16. Які ґрунти поширені у Передкарпатті і Закарпатті? 

17. Назвіть схожі і відмінні риси ґрунтового покриву Карпат і Криму. 

18. Як використовуються ґрунти гірських областей? 

19. Які екологічні проблеми використання ґрунтів і земельних ресурсів в Україні? 

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

1. Чинники ґрунтотворення ґрунтів України. 

2. Особливості ґрунтотворення в гірських областях України. 

3. Агровиробниче районування ґрунтів України. 
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4. Сучасний екологічний стан ґрунтів України. 

5. Земельні ресурси України. 
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12. РОДЮЧІСТЬ ҐРУНТУ 

12.1. Поняття родючості ґрунту. 

12.2. Види родючості ґрунту. 

12.3. Показники (фактори) родючості ґрунтів. 

 

12.1. Поняття родючості ґрунту 

Основою сільськогосподарського виробництва є ґрунт (земля). Поліпшення його 

культурного стану – одна із найважливіших умов підвищення родючості. Головне 

завдання землеробства передбачає максимальне та раціональне використання ґрунтів як 

головного засобу виробництва в сільському господарстві, забезпечення росту врожайності 

сільськогосподарських культур. 

Не дивно, що в стародавні часи родючість ґрунту, як сонце, вогонь і воду, люди 

обожнювали: у стародавньому Єгипті богинею родючості була Ізида, а в стародавньому 

Римі – Прозерпіна. У ті часи письменники, філософи, наприклад, Аристотель, розглядали 

неорганічну природу як умову існування рослин і поділяли ґрунти на родючі і неродючі. 

Бернард Паліссі (1563 р.) пояснював ріст рослин дією солей, що містяться у землі: “Сіль є 

основа життя і росту всіх посівів”. 

М.В. Ломоносов (1763 р.) вважав, що рослини отримують живлення із повітря. У 

першій половині ХІХ ст. Теєр, який узагальнив погляди своїх попередників (Деві, 

Берцеліуса), дійшов висновку, що рослини живляться гумусом. Він вважав, що родючість 

повністю залежить від гумусу, оскільки, крім води, він є єдиною речовиною ґрунту, яка 

здатна служити живленням рослинам. 

Пізніше Шпренгель висловив думку про те, що для живлення рослин необхідні не 

тільки “перегнійні” кислоти, але і ще, принаймні, 12 неорганічних елементів: сульфур, 

фосфор, калій, кремній і ін. 

У 40-і роки ХІХ ст. нім. вчений Ю. Лібіх висунув теорію мінерального живлення 

рослин, згідно з якою родючість залежить від кількості мінеральних поживних речовин, 

які містяться у ґрунті в доступному для рослин стані. 

В.Р. Вільямс звернув увагу, що родючість ґрунту залежить не тільки від кількості 

мінеральних поживних речовин, але й від запасів вологи. Під родючістю він розумів 

здатність ґрунту забезпечити життєві потреби рослин у воді та живленні. Він перший 

поставив питання не про відновлення, а про підвищення родючості ґрунту, запропонував 

травопільні сівозміни і обожнював ґрунтову структуру. 

Родючість – це здатність ґрунту забезпечувати необхідні для життєдіяльності 

рослин умови, що визначають поживний, водно-повітряний, температурний, окисно-

відновний та інші режими. Це основна специфічна властивість ґрунтів, що якісно 

відрізняє їх від гірської (ґрунтотворної) породи. 

Родючість ґрунту є інтегральною екологічною функцією ґрунту, що забезпечує 

формування біомаси рослин, яка відзначається значною мінливістю і спричинена 

взаємодією різних властивостей і функцій (Г.В. Добровольський, Є.Д. Нікітін, 1990 р.). 

Родючість ґрунту повинна співвідноситися з певними його функціями. Такими є 

продуктивна, екологічна і соціально-економічна функції. Функція продуктивності – це 

здатність ґрунту забезпечувати рослини безпосередніми факторами життя, тобто 

елементами живлення і водою. Екологічна функція пов’язана з підтриманням певних умов 

середовища, від яких залежить ріст і розвиток рослин, урожайність і якість продукції. 

Можливості інтенсифікації продуктивних функцій визначаються екологічною ємністю 

ґрунтів, здатністю підтримувати певні фітосанітарні умови, протистояти накопиченню 

токсинів, утримувати їх в неактивному стані, забезпечувати їхній розклад, буферною 

здатністю щодо мінеральних добрив і меліорантів і перешкоджанню їхніх втрат, здатністю 

протистояти фізичним навантаженням, впливові зрошення і т.д. Важливим є й 

економічний аспект ґрунтової родючості, пов’язаний з економічними та енергетичними 

затратами на виробництво продукції. 
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Родючість визначає якість ґрунту, різноманітні його функції і, відповідно, 

передумови забезпечувати екологічно стійку продуктивність біогеоценозів і агроценозів. 

Родючість ґрунту є сукупним ефектом ґрунтових умов, які зумовлюють урожайність 

рослин, якість продукції і підтримання екологічних функцій ґрунту в певних 

агроландшафтах (В.І. Кирюшин, 2007 р.). 

Найважливішою характеристикою родючості ґрунтів є поведінка макро- (N, P, K, Ca, 

Mg) і мікроелементів (Fe, Mn, Zn, Cu, Co, Mo, B). Кількісний і якісний стан макро- і 

мікроелементів у ґрунтах зумовлює сукупність процесів їхнього надходження 

трансформації та використання. Все це формує поживний режим ґрунту загалом і кожного 

елементу зокрема. 

Поживний режим ґрунту – це сукупність процесів надходження трансформації та 

використання макро- і мікроелементів у ґрунтах. 

Екологічна роль елементів живлення в ґрунті – основа для рослин. Елементи 

живлення – об’єкт конкуренції між рослинами, оскільки вони перебувають у динаміці і 

мають чітку циклічність, яка буває добовою, багатоденною, сезонною, багаторічною. 

Динаміка елементів живлення рослин у межах екосистем неоднакова. У природних 

ґрунтах для кожного виду рослин оптимальні відношення N:P:K можуть бути різними, і 

тут треба враховувати вплив елементів живлення один на одного, на величину рН та на 

інші властивості ґрунтів. 

Ступенем використання родючості ґрунтів, основою кількісного визначення її рівня 

є біопродуктивність ґрунтів. 

На цілині родючість тісно пов’язана з генетичними особливостями ґрунтів, а на 

ріллі, крім того, ще й з характером їхнього сільськогосподарського використання. Її рівень 

залежить від властивостей ґрунтів, які відповідно зумовлені як ґрунтотворними 

процесами, так і технологіями вирощування сільськогосподарських культур. 

Отже, родючість – це не тільки природне, але й соціально-економічне явище. Це 

дуже складна, багатофакторна, відносна і динамічна властивість ґрунту. 

 

12.2. Види родючості ґрунту 

Виділяють два типи родючості ґрунту: природна і штучна, які поділяють на кілька 

видів. Природної родючості ґрунти набувають у процесі утворення під впливом 

природних факторів (загальні запаси елементів живлення, гумус, гранулометричний 

склад, фізико-хімічні властивості та ін.). Людина в результаті своєї діяльності (внесення 

добрив, пестицидів, обробітку ґрунту, хімічної меліорації) створює штучну родючість 

ґрунту. Ця родючість характерна для сільськогосподарських угідь, на які в процесі 

виробничої діяльності впливає людина.  

Природна родючість значною мірою є родючістю потенційною. Потенційна 

родючість показує скільки елементів родючості знаходиться у певному ґрунті в 

нереалізованій формі, тобто ті, що не перейшли в біомасу. Вона визначається складом і 

сукупністю відносно сталих властивостей ґрунту. Тому під час використання звичайних 

агротехнічних заходів вона відносно стала і змінюється, зазвичай, повільно. Однак під 

впливом інтенсивної меліорації, а також унаслідок забруднення токсичними речовинами, 

вторинного засолення та інших несприятливих факторів потенційна родючість ґрунту 

може швидко та суттєво змінюватися. Потенційна родючість характеризується 

енергетичним потенціалом ґрунту, який здатний проявлятися в оптимальних умовах для 

фотосинтезу. 

Під час сільськогосподарського використання ґрунтів частина потенційної 

родючості реалізується в урожаї культурних рослин. Саме вона є ефективною 

родючістю, якою і зумовлюється величина і якість урожаю сільськогосподарської 

продукції. Родючість реалізується у продуктивності рослин і кількісно може бути 

виміряна сумою затрачених на її створення ґрунтових елементів родючості. Більшість 

учених вважає, що ефективна родючість проявляється через продуктивність рослин або 
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інших організмів, які заселяють біоценоз. Ефективна родючість досить динамічна, 

причому не тільки в багаторічному циклі, але й упродовж вегетації. Тому як мінімальний 

період часу для визначення її рівня можна використати ту чи іншу фазу розвитку 

сільськогосподарських рослин, які вирощують на певному ґрунті. Рівень ефективної 

родючості у природних умовах, незважаючи на залежність від погоди, має певні межі 

величин, що характерні для рівноважного стану такого біоценозу. На 

сільськогосподарських угіддях вони можуть дуже коливатися, залежно від сортів рослин, 

агротехнічних заходів, економічних умов. Ефективна родючість на ґрунтах 

сільськогосподарських угідь проявляється у формі економічної, яка формується за умов 

конкретної господарської діяльності людини, коли можливі значні відхилення 

біологічного кругообігу речовин від незайманих природних ценозів як у сторону 

зниження, так і підвищення її ємності. Звідси економічна родючість може бути 

прибутковою, мінімальною і критичною. 

Природна родючість характеризує вихідні потенційні можливості ґрунту, а 

ефективна (дійсна) – ступінь використання цих можливостей. 

Людина, використовуючи ґрунт у сільськогосподарському виробництві, сприяє 

різкій активізації потенційної родючості, що зумовлює високі врожаї культурних рослин 

під час освоєння ґрунтів. Високий рівень ефективної родючості при неповній компенсації 

факторів ґрунтової родючості підтримується за рахунок одночасного зниження 

потенційної. Але за тривалого такого використання ґрунтів значно знижується і ефективна 

родючість. Унаслідок цього формуються деградовані, виснажені ґрунти з низькою 

потенційною та ефективною родючістю. На формування деградованих ґрунтів в умовах 

агроценозів впливають не тільки некомпенсований кругообіг речовин у системі ґрунт-

рослина, але й негативні наслідки від використання агрозаходів, а також від 

ущільнювальної дії ходових систем тракторів і сільськогосподарських машин на ґрунт. Це 

зумовлює втрати гумусу, кальцію, руйнування структури, ущільнення, висушування, 

змитість ґрунтів, ерозійні явища тощо. 

Продуктивність рослин не може бути єдиним критерієм ґрунтової родючості навіть 

через те, що вона не завжди відображає продуктивну здатність ґрунту. Наприклад, через 

нестачу вологи в посушливих районах, навіть на потенційно родючих ґрунтах одержують 

низькі врожаї. Причому фактична (дійсна) родючість не завжди значно нижча 

потенційної. Зміна родючості ґрунту часто відбувається у двох напрямах: збільшення 

ефективної родючості ґрунту з однієї сторони і зниження потенційної родючості – з іншої. 

Така ситуація дуже небезпечна, оскільки приховує втрати стійкості ґрунтів. Дані про 

врожай сільськогосподарських культур за тривалий період часу теж не формують чіткого 

уявлення про рівень ґрунтової родючості. Під час оцінювання можливе як заниження, так 

і завищення рівня родючості ґрунту. Тому, для визначення рівня економічної родючості 

ґрунтів продуктивність культур не повинна бути єдиним показником. 

 

12.3. Показники (фактори) родючості ґрунтів 

Показники родючості ґрунту умовно поділяють на біологічні, агрохімічні, 

агрофізичні та меліоративні.  

До біологічних показників належать вміст і якісний склад органічної речовини в 

ґрунті, біологічна активність ґрунту та самоочищення від шкідливих організмів. 

До агрохімічних показників родючості відносять вміст елементів живлення 

доступних для рослин, ємність вбирання, сума вбирних основ, реакція ґрунтового 

розчину. 

Безумовно, ступінь родючості ґрунту прямо залежить від вмісту поживних речовин. 

Високий загальний їхній вміст свідчить про потенційну родючість, яка визначає рівень 

урожайності культурних рослин. Зі збільшенням ємності вбирання зростає буферність 

ґрунтового середовища. 
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До агрофізичних показників відносять гранулометричний склад, структуру, 

щільність будови, шпаруватість ґрунту. Вони визначають водно-повітряний режим ґрунту 

і технологічні властивості ґрунту. 

Рівень потенційної родючості ґрунту визначають: 

 вміст гумусу і його якість, які впливають на запаси нітрогену й інших поживних 

речовин, вбирну здатність і буферність ґрунту, структурний стан і агрофізичні 

характеристики; 

 вміст поживних речовин (нітроген, фосфор, калій та інші макро- й мікроелементи), 

які визначають поживний режим ґрунту; 

 гранулометричний склад, який впливає на загальний хімічний і мінералогічний 

склад, вбирну здатність і буферність ґрунту, структурність, агрофізичні характеристики, 

водно-повітряний і тепловий режими ґрунту, інтенсивність і співвідношення процесів 

трансформації і мінералізації органічної речовини; 

 склад обмінно-вбирних катіонів, які впливають на стан ґрунтових колоїдів, 

агрофізичні властивості, реакцію ґрунтового середовища, буферність ґрунту; 

 мікробіологічна і ферментативна активність, яка впливає на процеси трансформації 

органічної речовини, поживного режиму; 

 реакція ґрунтового розчину, солевий склад; 

 структурність кореневмісного шару ґрунту і будова ґрунтового профілю, який 

впливає на водно-повітряний режим та агрофізичні властивості ґрунту.  

Рівень ефективної родючості ґрунту, яка встановлюється за урожайністю 

сільськогосподарських культур, залежить не лише від властивостей ґрунту. Велике 

значення мають також погодні і кліматичні умови, біологічні особливості рослин і вплив 

людини. До показників, які характеризують ефективну родючість ґрунту, належать: 

 ґрунт (поживний, водний, повітряний, тепловий режими, вміст фізіологічно 

активних речовин, реакція ґрунтового розчину, наявність токсичних речовин); 

 погодно-кліматичні умови: сонячна радіація, кількість і розподіл атмосферних 

опадів, сума активних температур, тривалість вегетаційного періоду, вміст СО2 у повітрі; 

 рослини (сорт, репродукція, якість насіння); 

 фітосанітарні умови: забур’яненість, хвороби і шкідники культурних рослин; 

 антропогенний вплив: механічний обробіток ґрунту, агротехніка, сівозміни, 

внесення добрив, застосування пестицидів і регуляторів росту, хімічна, протиерозійна 

меліорації, гідромеліорація. 

Родючість ґрунту насамперед визначається вмістом і якістю гумусу. Гумус із 

найкращим співвідношенням гумінових і фульвокислот найбільшою кількістю 

утворюється в умовах тривалого періоду біологічної активності (коли температура повітря 

сягає понад 10°С, є достатній запас у ґрунті доступної для рослин вологи). Найбільше ці 

умови відповідають чорноземним районам. Збільшити родючість можна внесенням 

добрив. Проте в оптимальні за зволоженням роки навіть на неудобрених чорноземах 

можна отримати 40–50 ц/га зерна високої якості. Існує також гіпотеза, що не природа 

гумусу, а швидше кількість і мікробіоценоз – сукупність мікроорганізмів, яка створюється 

завдяки гумусу – причина родючості ґрунту. І в цьому, можливо, основна роль гумусу у 

створенні ґрунтової родючості. 

Гумус є резервом для збільшення родючості ґрунту, ефективності їхнього 

використання. Тільки підвищення родючості дасть змогу збільшити валове збирання 

рослинної продукції. Створення високогумусних, буферних до несприятливих впливів 

ґрунтів – одне із основних наукових і практичних завдань. 

Зниження родючості ґрунту відбувається за рахунок трьох основних чинників. 

Перший – антропогенна деградація (ерозія викликана людиною, вторинне засолення, 

вторинне заболочення тощо), другий – виснаження ґрунту (зменшення запасів гумусу, 

поживних речовин), третій – ґрунтовтома (накопичення в ньому різних токсичних 
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елементів, шкідливих мікроорганізмів, як результат необґрунтованих сівозмін, надлишку 

хімічних засобів). 

Основні причини погіршення родючості ґрунту: 

  високий ступінь розораності території та сільськогосподарських угідь; 

  невдала сільськогосподарська організація території, перевантаження окремих 

земельних масивів  вирощуванням інтенсивних культур; 

  нераціональне використання еродованих земель; 

  порушення сівозмін і схем чергування культур в них; 

  нераціональний обробіток ґрунту (його інтенсивність, необґрунтоване 

застосування знарядь інтенсивного типу, якість обробітку); 

  відчуження з поля майже усієї надземної маси вирощуваних рослин; 

  недостатня кількість гною та інших органічних добрив, що вносяться у ґрунт; 

  незбалансованість і порушення технології внесення мінеральних добрив; 

  висока забур’яненість полів; 

  недостатня питома маса багаторічних бобових трав та інших бобових культур у 

сівозмінах як фактор відновлення ґрунтової родючості; 

  нераціональне використання зрошуваних земель; 

  недосконалість технологій вирощування рослин; 

  недосконалість ходових систем мобільної сільськогосподарської техніки і робочих 

органів ґрунтообробних знарядь тощо.  

Тривале використання ґрунту як засобу сільськогосподарського використання 

приводить до зміни природних процесів ґрунтотворення і його властивостей, до 

формування нових культурних ґрунтів. Процес зміни природних властивостей ґрунту з 

метою створення і постійного підтримання високого рівня родючості під впливом 

виробничої діяльності людини називається окультуренням ґрунту. Іншими словами – це 

поліпшення природних властивостей ґрунту з метою підвищення його родючості. 

Окультурений ґрунт повинен мати кращі, ніж до окультурення, властивості і відповідати 

таким вимогам: 

 містити достатні запаси вологи і поживних речовин, бути здатним акумулювати та 

утримувати їх у достатніх кількостях; 

 мати задовільний фітосанітарний стан, бути очищеним від бур’янів, шкідників і 

збудників хвороб сільськогосподарських культур, мати високу біологічну активність; 

 забезпечувати ефективне використання сучасних високопродуктивних засобів 

інтенсивних технологій вирощування культур та високу стійкість до негативних впливів 

антропогенного фактора. 

Для ефективного окультурення ґрунтів і підвищення їхньої родючості необхідно 

проводити комплекс заходів. Впливаючи на ґрунт у процесі окультурення, необхідно не 

тільки забезпечити умови для отримання стабільно високих врожаїв рослин, але і 

формувати основу прогресивного розвитку культурних екологічних систем, ландшафту 

загалом. Тому створення високо родючого культурного ґрунту вимагає комплексного 

цілеспрямованого впливу одночасно на ґрунтовий і рослинний покриви як на єдине ціле. 

 

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ 

1. Що розуміють під родючістю ґрунту? 

2. Які є типи і види родючості ґрунту? Коротко охарактеризуйте їх. 

3. Від яких факторів залежить родючість ґрунту? 

4. Чи є у природі “неродючі” ґрунти? Відповідь обґрунтуйте. 

5. Що розуміють під поживним режимом ґрунту? 

6. Поясніть екологічну роль елементів живлення у ґрунті. 

7. Які показники визначають рівень потенційної родючості ґрунту? 

8. Які показники визначають рівень ефективної родючості ґрунту? 

9. Які чинники лімітують ґрунтову родючість? 
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10. Чому ґрунти втрачають свою родючість? 

11. Чи можна збільшити родючість ґрунту? Яким чином? 

12. Що таке окультурення ґрунту? Як воно відбувається? 

13. Яким вимогам має відповідати окультурений ґрунт? 

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

1. Закон “спадної родючості ґрунту”. 

2. Родючість основних типів ґрунтів світу. 

3. Відтворення родючості ґрунтів. 

4. Елементи живлення та їх доступність для рослин. 

5. Основні закони продуктивності рослин. Охарактеризуйте один з них.  
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13. ҐРУНТ – НЕЗАМІННИЙ КОМПОНЕНТ ПЕДОСФЕРИ І БІОСФЕРИ. 

ЗБЕРЕЖЕННЯ І РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ҐРУНТІВ НА ОСНОВІ 

ВЧЕННЯ ПРО ЇХ ЕКОЛОГІЧНІ ФУНКЦІЇ. ОХОРОНА ҐРУНТІВ 

13.1. Поняття біопедоценозу. 

13.2. Види та значення екологічних функцій ґрунту. 

13.3. Охорона ґрунтів. 

 

У ґрунтознавстві відзначається тенденція до зміни обсягу поняття “ґрунт”, 

посилення функціонально-екологічного його змісту, підтвердження думки В.І. 

Вернадського про віднесення ґрунту до особливого класу біокосних природних систем.  

Ґрунт розглядається як чотирифазна система. Це трактування суттєво відрізняється 

від докучаєвського сприйняття ґрунту як результату взаємодії ряду факторів 

ґрунтотворення, в т. ч. живих організмів, для яких сформований ґрунт виступає як 

середовище їхнього проживання. 

 

13.1. Поняття біопедоценозу 

Одним із складних завдань ґрунтознавства і екології ґрунтів є розуміння характеру 

системної організації ґрунту, яка визначає виконання ним багатьох екологічних функцій. 

Завдання це не просте, оскільки не має ще єдиного трактування багатьох вихідних понять. 

Так, не має єдиної думки щодо того, що вважати ґрунтом, де його нижня межа і які 

параметри визначають його поліфункціональність.  

Г.В. Добровольський і Е.Д. Нікітін (1990 р.) запропонували визнати особливе 

природне утворення біопедоценоз (педосистему).  

Біопедоценоз – це динамічна єдність ґрунту і живих організмів, які його населяють, 

коріння. Визнання біопедоценозу в якості особливого утворення дозволяє значно повніше 

сприймати ґрунт як біокосну систему з багатьма екологічними функціями. 

У біопедоценозі виділяють наступні основні блоки: 

 власне ґрунт і підґрунтя, які разом утворюють макроґрунт; 

 власне ґрунтовий і підґрунтовий біоценоз, які складають біоценоз ґрунту. 

Власне ґрунт – це ґрунт в класичному докучаєвському розумінні. Його нижня межа 

визначається нижньою межею активного появу ґрунтотворного процесу, або “діяльним 

шаром ґрунтотворення” за термінологією І.П. Герасимова. 

Власне ґрунтовий біоценоз – це сукупність коріння і всіх живих організмів, які 

перебувають у діяльному шарі ґрунту. 

Підґрунт – горизонти, які прилягають до власного профілю з ослабленими, але ще 

помітними ознаками ґрунтотворного процесу. 

Біоценоз підґрунту – живі організми і одиничні корені, які є у підґрунті. 

Доцільність включення у біопедоценоз не тільки власне ґрунту, але і підґрунтя 

викликано тим, що ознаки ґрунтотворення проявляються на значних глибинах, коріння і 

організми – теж. Так, коріння трав’яних рослин можуть проникати і до 10 м, деякі основні 

ознаки ґрунтотворення проявляються до глибини 4 м. 

Нижню межу ґрунтового тіла рекомендують проводити за глибиною, де 

припиняється надходження речовин із власне ґрунту у підґрунтя 

Розглядаючи модель біопедоценозу, можна виділити два блоки: 

1. ґрунтові компоненти: 

 водно-розчинні сполуки і обмінні йони; 

 тонкодисперсні мінерали і гумус; 

 рослинні рештки; 

 грубодисперсні мінерали; 

 водно-повітряна фаза. 

2. складові біоценозу: 

 коріння рослин; 
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 мікроорганізми; 

 безхребетні тварини; 

 хребетні тварини; 

 продукти метаболізму рослинних і тваринних організмів. 

Вивчаючи процеси ґрунтотворення, не можна мінеральну частину ґрунту розглядати 

окремо від ґрунтового розчину і ґрунтового повітря. Виходячи з цього, В.М. Фрідланд 

пропонує розділити всю мінеральну частину ґрунту (включаючи тверду, рідку і 

газоподібну фази) на чотири частини, кожна з яких характеризується визначеною роллю 

у ґрунтотворенні, в утворенні властивостей ґрунтів: 1) активну, 2) поверхнево-активну, 3) 

потенціальну і 4) інертну. 

Активна частина ґрунтів включає ґрунтовий розчин і речовини, які при насиченні 

ґрунту вологою переходять у розчин, ґрунтове повітря, вбирні катіони і аніони. Всі ці 

компоненти активної частини ґрунту безперервно беруть участь у хімічних, біохімічних і 

фізико-хімічних процесах, створюючи так звану “динаміку ґрунту”. Поверхнево-активна 

частина ґрунту складається в основному з глинистих мінералів і різних гідрооксидів – 

вторинних мінералів, які утворюються у корі вивітрювання і стійкі в ґрунтах. Ці речовини 

в умовах ґрунту не піддаються активним хімічним перетворенням і в хімічних реакціях 

участі практично не беруть. Потенціальна частина ґрунту включає первинні мінерали, а 

також деякі мінерали осадових порід, які нестійкі у геохімічних умовах ґрунту або його 

окремих горизонтів. Це польові шпати, рогові обманки, авгіти, кальцит, доломіт і інші. 

Інертну частину ґрунту складають стійкі мінерали, які не змінюються у процесах 

вивітрювання і ґрунтотворення, належать, у першу чергу, кварц, а також турмалін, корунд, 

циркон, рутил і інші. 

 

13.2. Види та значення екологічних функцій ґрунту 

Розроблення моделі біопедоценозу важливе і в плані виявлення багатоманіття 

екологічних функцій ґрунтів. Екологічні функції є прямим наслідком системної 

організації ґрунту і його біокосної природи. Поняття “функція” у застосуванні до ґрунту 

широко використовується останнім часом. Поняття “функція” визначається як: 1) явище, 

залежне від іншого, і яке змінюється при зміні цього іншого явища; 2) робота, що 

виконується органом, організмом, системою; роль, значення чогось. 

Отже, коли розглядають функції ґрунту в наземних екосистемах і біосфері (ґрунтові 

екофункції), мають на увазі роль і значення ґрунтів і ґрунтових процесів в житті вказаних 

об’єктів, їх збереженні, відновленні та еволюції. 

Уявлення про екофункції ґрунту пройшли певну еволюцію. На першому етапі 

розвитку вчення про ґрунтові екофункції в 70-80-ті роки важливо було виявити головне 

їхнє різноманіття і дати теоретичне узагальнення нагромадженого до того часу 

фактичного матеріалу, спираючись на ідеї В.В. Докучаєва, В.І. Вернадського, Б.Б. 

Полинова, В.А. Ковди та ін. Г.В. Добровольським і Є.Д. Нікітіним була створена перша 

класифікація біогеоценотичних (екосистемних) і глобальних ґрунтових функцій, закладені 

основи раціонального використання і охорони ґрунтових ресурсів з позицій врахування 

екологічних функцій ґрунтів. 

Всі екологічні функції ґрунту поділяють на дві основні категорії: 

1. екосистемні (біогеоценотичні); 

2. глобальні (педосферні). 

 

Екосистемні (біогеоценотичні) функції ґрунту. 

Ще донедавна ґрунту приписували лише функцію джерела живлення і механічної 

опори для живих організмів. Г.В. Добровольський і Є.Д. Нікітін виділяють понад 10 

функцій, кожна з яких відіграє важливу роль в процесах, які відбуваються в наземних 

екосистемах. Ці функції різні й дуже важливі для успішного функціонування ґрунтової 

системи в цілому. 
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У пропонованій концептуальній моделі й класифікації всі екосистемні функції 

розбиті на чотири вертикальних ряди, які поєднують функції, контрольовані 

властивостями й параметрами ґрунтів (табл. 24).  

Таблиця 24 

Екосистемні функції ґрунтів (за Г.В. Добровольським і Є.Д. Нікітіним) 

Фізичні 
Хімічні і фізико-

хімічні 
Інформаційні Цілісні 

Життєвий простір Джерело елементів 

живлення 

Сигнал для багатьох 

сезонних і інших 

біологічних процесів 

Акумуляція і 

трансформація 

речовини і енергії 

Житло і сховище Стимулятор і 

інгібітор біохімічних 

і інших процесів 

Регулятор 

чисельності складу і 

структури біоценозів 

Санітарна функція 

Механічна опора Депо вологи, 

елементів живлення 

і енергії 

Пусковий механізм 

деяких сукцесій 

Буферний і захисний 

біогеоценотичний 

екран 

Депо насіння Сорбція речовин і 

мікроорганізмів 

“Пам’ять 

біогеоценозу” 

Умови існування і 

еволюції організмів 

Ґрунтова родючість і біопродуктивність 

 

Саме екосистемні функції є основою ґрунтової родючості і їх біопродуктивності. 

Розглянемо деякі більш детально. 

Перший ряд – функції, пов’язані з фізичними властивостями ґрунтів 

(температура, теплопровідність, щільність, просторова протяжність ґрунту й т. д.). 

У цій групі дуже важлива функція ґрунту як життєвого простору. Давно відомо, що 

однією з найважливіших причин, які обмежують поширення більшої частини видів живих 

організмів, є відсутність вільного і придатного для поселення матеріального середовища, 

де вони могли б без перешкод поселятися і розмножуватися. Тому на Землі в кожен 

момент часу існує лише незначна кількість особин певного виду порівняно з потенційною 

їхньою кількістю, яка могла б з’явитись, якщо зняти лімітуючи фактори. В.І. Вернадський 

довів, що якщо б була надана можливість для виживання і розселення всіх особин, що 

з’являються, то бактерії (найшвидше розмножуються) вкрили б суцільним килимом всю 

планету протягом півтора доби, а такі тварини як слони (повільно розмножуються) – за 

кілька століть. Насправді цього не відбувається через наявність великої конкуренції між 

різними видами й відсутність придатних умов на багатьох теренах нашої планети. Проте 

живі організми постійно прагнуть освоїти нові простори. Тому, мабуть, невипадково 

життя вийшло з моря на сушу і поступово освоїло майже всю її поверхневу оболонку. У 

процесі цього освоєння утворилася ґрунтова сфера Землі, де проживає величезна кількість 

видів. Наприклад, понад 90 % комах (на їхню частку припадає приблизно половину всіх 

видів тварин на Землі) перебувають той чи інший свого період життя в ґрунті. У ґрунті 

зосереджена більша частина зоомаси ландшафтів суші. 

Те, що ґрунти виконують функцію життєвого простору, обов’язково потрібно 

враховувати при розробці цілого ряду теоретичних і практичних питань. Так, забудова і 

господарське освоєння великих земельних масивів може призводити до суттєвих змін у 

ґрунтовому світі живих організмів, спричинюючи до загибелі чи міграції багатьох з них. 

Наприклад, в результаті вирубування лісів відбулося значне просування на північ деяких 

землериїв степової зони. 

Друга важлива екосистемна функція ґрунтів тісно пов’язана з попередньою – функція 

житла, завдяки якій ґрунт не тільки вміщує живі організми, але і є повністю 

облаштованим домом, який захищає організми від переохолодження і перегрівання. 

Цьому сприяє, насамперед, те, що температура і вологість повітря в ґрунті не так різко 

коливаються, як на поверхні Землі. Освоюючи ґрунти, необхідно пам’ятати про цю 
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функцію, старатись не порушувати її. Нераціональне землекористування призводить не 

тільки до погіршення балансу поживних речовин і водного режиму ґрунтів, але і робить їх 

малопридатними для проживання багатьох організмів. 

Опорна функція дозволяє рослинам зберігати вертикальне положення, бути стійкими 

до вітровалів і протидіяти силі тяжіння. Значення цієї функції поки-що  враховується 

недостатньо. А повноцінні знання про неї допоможуть зрозуміти багато явищ в житті 

рослин і тварин. Так, вважають, що причини частої відсутності ялини на піщаних ґрунтах 

в тайговій зоні Росії і Західного Сибіру та приуроченість до цих ґрунтів соснових лісів 

пояснюється підвищеними вимогами ялини до забезпечення ґрунтів елементами 

живлення. Але ця причина, мабуть, не єдина. Необхідно враховувати й те, що ялина має 

поверхневу кореневу систему, і їй важко закріпитись на пухких, слабозв’язаних ґрунтах, 

особливо, якщо є сильні вітри. 

Особливу групу утворюють екосистемні функції ґрунтів, пов’язані з їхніми 

хімічними властивостями. 

Функція ґрунту як джерела елементів живлення – це одна із найважливіших і 

відомих функцій. Від неї залежить існування більшості організмів суші, оскільки хімічні 

елементи ґрунту використовуються для побудови тканин рослин і багатьох 

мікроорганізмів, беруть участь в багатьох складних біохімічних процесах. 

Функція депо вологи та елементів живлення. У ґрунті є резерв названих 

компонентів, який використовується організмами при вичерпуванні найбільш 

легкодоступних запасів. Ґрунтове і поживне депо утворюють: 1) мінеральні сполуки, 

законсервовані в кристалічних решітках; 2) скоагульоані гумусові кислоти; 3) рухомі 

сполуки і волога, які є в глибоких горизонтах. 

Наявність депо забезпечує існування організмів, незважаючи на перерви, які 

періодично виникають у надходженні вологи, тепла, рослинного опаду, добрив. Це є 

запорукою стійкості ґрунтової родючості та підтримання необхідних умов існування 

живих організмів. У випадку, якщо депо невелике, у постачанні організмів часто 

виникають різкі перебої. На таких ґрунтах можуть існувати в основному види, 

пристосовані до різких коливань гідротермічного і поживного режимів. Наприклад, 

тайгові ґрунти на однорідних пісках, зайнятих невимогливою сосною. 

Функція каталізатора та інгібітора біохімічних процесів, які відбуваються у ґрунті. 

Ця функція виконується через наявність в ґрунті ряду біологічно активних сполук і 

абіотичних каталізаторів, які посилюють чи послаблюють багато біохімічних процесів, які 

відбуваються у ґрунтах. Ґрунт в певній мірі може розглядатися як ферментативна система. 

Сорбція рослин і мікроорганізмів. Ґрунт – тонкодисперсна система, яка володіє 

поверхнево активними силами, які виникають на межі розділу ґрунтових колоїдів і 

оточуючого їх дисперсійного середовища. Завдяки цим силам ґрунт може затримувати 

багато сполук, які надходять в нього з атмосферними опадами і пилом. Ґрунт сорбує не 

тільки колоїдний матеріал, але і молекулярно розчинні сполуки, багато з яких переходять 

у стан обмінного поглинання на поверхні тонкодисперсної колоїдальної фази ґрунтів. 

Сорбційна здатність ґрунту ще недостатньо враховується у ґрунтознавстві та в практиці. 

Проте, дослідження показують, що завдяки утримуванню ґрунтово-рослинними покривом 

сполук, які надходять з атмосферними опадами і пилом, організми можуть існувати на 

ґрунтах з дуже низькою природною родючістю. 

Сорбцій на функція ґрунту виражається також і в утримуванні на поверхні колоїдних 

частинок ґрунтових мікроорганізмів. Це дуже важлива функція. За її відсутності частина 

організмів виносилася б з водою за межі ґрунтового профілю. Врахування здатності 

ґрунту до сорбції мікроорганізмів допомагає повніше зрозуміти деякі сторони біологічних 

процесів ґрунтотворення і розподілу мікроорганізмів у ґрунтовому профілі. Частково цією 

функцією можна пояснити помітне збільшення в деяких підзолистих ґрунтах чисельності 

мікроорганізмів в середній і нижній частині профілю, збагаченої тонкодисперсним 

матеріалом. 
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Інформаційні функції ґрунтів. 

Останнім часом ґрунт все частіше розглядається як інформаційна система, здатна 

“передавати” біоценозам, що її населяють, інформацію про стан середовища проживання. 

Сигнал для багатьох сезонних та інших біологічних процесів. Ґрунт може “давати” 

певні сигнали для багатьох сезонних біологічних процесів. Наприклад, для пробудження 

росту коріння дерев навесні є підвищення температури ґрунту. Крім температури таким 

регулюючим фактором в якості сигналу може виступати водний і сольовий режими 

ґрунту. 

Функція пускового механізм деяких сукцесій рослинного покриву. Ґрунти часто 

відіграють ключову роль у відновленні біоценозів, наприклад, після пожеж, замулювання 

тощо. 

Цілісні функції. 
Базуються на цілісних властивостях і процесах ґрунту, які включають в себе систему 

взаємопов’язаних окремих властивостей і процесів. 

Трансформація речовин і енергії, які надходять у біогеоценоз, або знаходяться в 

ньому. Завдячуючи цій функції, здійснюється такий величезний за масштабами процес, як 

перетворення неродючих порід поверхневого шару літосфери у придатний для життя 

багатьох видів організмів субстрат. 

Функція захисного і буферного екрану біогеоценозів Землі, що захищає їх від 

руйнівної дії ерозії, втрат біологічно цінних газоподібних сполук з підґрунтових і 

ґрунтових шарів в атмосферу, елементів живлення з низхідним током вологи, різких 

коливань гідротермічного і харчового режимів. 

Ще повністю не вивчена функція ґрунту як фактора еволюції організмів суші Землі. 

Розкривається роль ґрунтів в еволюції комах та інших тварин. 

Результатом виникнення і взаємодії між собою охарактеризованих функцій є те, що 

ґрунт став важливою умовою існування життя на Землі. Без перебільшення можна 

сказати, що життя на континентах планети в його сучасній формі було б неможливе без 

існування ґрунтової оболонки Землі у випадку знищення рослинного світу чи світу 

ґрунтових тварин і мікроорганізмів. 

Утворившись під час єдиного становлення і розвитку біосфери, ці природні 

феномени стали нерозривними і у своєму подальшому існуванні та еволюції. Тому таке 

важливе значення набуває пізнання ґрунту, живих організмів, які населяють його в їхній 

єдності і взаємодії. 

 

Глобальні (педосферні) функції ґрунту.  

Під глобальними функціями ґрунту розуміють ті функції, які проявлються при 

взаємодії ґрунту (педосфери – у планетарному масштабі, як ґрунтової оболонки) з іншими 

геосферами. Відповідно виділяють теж чотири групи функцій, які зумовлені 

особливостями взаємодії педосфери з літосферою, гідросферою, атмосферою і біосферою. 

До останньої групи відносять і людину (суспільство) (табл. 25). 

Таблиця 25 

Глобальні функції ґрунтів (за Г.В. Добровольським і Є.Д. Нікітіним) 

Літосферні Гідросферні Атмосферні Біоетносферні 

Біохімічне 

перетворення 

верхніх шарів 

літосфери 

Трансформація 

поверхневих вод у 

ґрунтові 

Вбирання і 

відбивання сонячної 

радіації 

Середовище 

проживання, 

акумулятор і 

джерело речовини і 

енергії для 

організмів суші 

Джерело речовин 

для формування 

мінералів, порід і 

Участь у формуванні 

річкового стоку 

Регуляція 

вологообігу в 

атмосфері 

З’єднуюча ланка 

біологічного і 

геологічного 
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корисних копалин  кругообігів, 

планетарна 

мембрана 

Передавання 

акумульованої 

сонячної енергії у 

глибокі шари 

літосфери 

Фактор 

біопродуктивності 

водойм за рахунок 

принесених 

ґрунтових з’єднань 

Джерело твердої 

речовини і 

мікроорганізмів, які 

потрапляють в 

атмосферу 

Захисний бар’єр і 

умова нормального 

функціонування 

біосфери, ентосфери 

і соціосфери 

Захист літосфери від 

надмірної ерозії і 

умова її 

нормального 

розвитку 

Сорбційний бар’єр, 

що захищає 

акваторії від 

забруднення  

Вбирання і 

утримування деяких 

газів, регуляція 

газового режиму 

атмосфери 

Фактор біологічної 

еволюції, ентогенезу 

і еволюції 

суспільства 

 

Окремо слід відзначити загальнобіосферні функції ґрунтової оболонки, у процесі 

реалізації яких ґрунт виступає як середовище проживання, акумулятор і джерело 

речовини для організмів суші; зв’язуюча ланка біологічного і геологічного кругообігів і 

планетарна мембрана; захисний бар’єр і умова нормального функціонування біосфери. 

Сюди відносяться також функції у системі взаємодії “суспільство – природа” або 

етносферні функції ґрунтового покриву, яким в останні роки приділяється багато уваги. 

 

13.3. Охорона ґрунтів 

За весь історичний період людство втратило близько 2 млрд. га ґрунтів, які 

перетворились на бедленди. 

 Площа сучасного світового землеробства становить 1,5 млрд. га. Щорічно із 

сільськогосподарського використання вибуває близько 8 млн. га ґрунтів внаслідок їхнього 

використання для інших господарських потреб і біля 7 млн. га – через розвиток різних 

процесів деградації ґрунтів. Щороку людство втрачає близько 15 млн. га біологічно 

продуктивних ґрунтів! 

Деградація ґрунтів – погіршення корисних властивостей та родючості ґрунту 

внаслідок впливу природних чи антропогенних факторів. 

До негативних явищ, що погіршують властивості ґрунтів і порушують ґрунтовий 

покрив, належать ерозія, дефляція, дегуміфікація, вторинне засолення, заболочування, 

забруднення ґрунтів промисловими відходами, агро- й отрутохімікатами, пірогенна і 

термічна трансформація на торфах, техногенні порушення у районах будівництва 

магістральних трубопроводів, ліній електропередач, нафтових і газових свердловин тощо. 

Часто деградацію ґрунту розглядають виключно як процес, зумовлений людською 

діяльністю. Відповідно до цього можна навести наступне визначення. 

Деградація ґрунтів – це спричинений людиною процес погіршення і (або) втрати 

властивостей та якості ґрунту, результат якого сприяє збільшенню затрат ресурсів 

(енергетичних, сировинних, інформаційних тощо) для досягнення раніше отримуваної 

кількості та якості продукції і (або) збільшує обмеження на подальшу діяльність людини. 

Серед основних причин втрати ґрунтової родючості слід відзначити: 

 патологію ґрунтового профілю та генетичних горизонтів (ерозія і дефляція, 

переущільнення поверхневих горизонтів, відчуження ґрунту з функціонуючих систем); 

 порушення біоенергетичного режиму ґрунтів та екосистем (девегетація і 

дегуміфікація ґрунтів, ґрунтовтома та виснаження); 

 порушення водного і хімічного режимів едафотопів (опустелювання, зсуви, селі, 

вторинне засолення, природна і вторинна кислотність, переосушення); 

 забруднення та хімічне отруєння ґрунтів. 
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Охорона ґрунтів – система заходів, які спрямовані на попередження ерозії, 

руйнування, забруднення, вторинного засолення ґрунтів тощо, а також непродуктивного 

їх використання. 

Моніторинг ґрунтів – це інформаційна система спостережень, оцінки і пронозу змін 

ґрунтів під впливом природних і антропогенних чинників. Він є важливою складовою 

екологічного моніторингу, агроекологічного моніторингу і моніторингу земель. 

Спостереження за станом ґрунтів і їхню оцінку проводять шляхом картографування 

ґрунтів, періодичність коригування якого часто порушується. 

Моніторинг ґрунтів передбачає три послідовні та взаємопов’язані періоди. 

1. Контроль за станом ґрунтів і оцінювання їхніх просторово-часових змін, що 

потребує детального картографування ґрунтового покриву на полігонах (стаціонарах) з 

періодичністю не менше 10 років. 

2. Прогноз ймовірних змін стану ґрунтів на основі аналізу результатів довгого ряду 

спостережень за основними його характеристиками та застосування різних методів 

пронозу (нормативні, трендів, моделювання тощо). 

3. Розроблення науково обґрунтованих рекомендацій з регулювання основних 

властивостей і режимів ґрунтів, переважно тих, що визначають їхню родючість і 

врожайність сільськогосподарських культур. 

 

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ 

1. Що таке біопедоценоз? 

2. Назвіть складові біопедоценозу. 

3. Що розуміють під екологічними функціями ґрунту? 

4. Як класифікують екологічні функції ґрунту? 

5. Дайте визначення поняттю екосистемні функції ґрунту. Як їх класифікують? 

6. Обґрунтуйте думку: “Ґрунт – основа усіх наземних екосистем (біогеоценозів)”. 

7. Назвіть і коротко охарактеризуйте екосистемні функції ґрунтів, пов’язані з їхніми 

фізичними властивостями. 

8. Назвіть і коротко охарактеризуйте екосистемні функції ґрунтів, пов’язані з їхніми 

хімічними і фізико-хімічними властивостями. 

9. Які екосистемні функції ґрунту відносять до групи інформаційних? 

10. У чому суть цілісних функцій ґрунту? Назвіть їх. 

11. Виходячи з екосистемних функцій ґрунту, поясніть твердження: “Ґрунт – умова 

існування і еволюції організмів”. 

12. Дайте визначення поняттю глобальні функції ґрунту. На які групи їх поділяють? 

13. Що належить до літосферних функцій ґрунту?  

14. Назвіть і коротко охарактеризуйте гідросферні функції ґрунту. 

15. Назвіть і коротко охарактеризуйте атмосферні функції ґрунту. 

16. Які глобальні функції ґрунту належать до загальнобіосферних? 

17. Яке екологічне значення глобальних функцій ґрунту? 

18. Дайте визначення поняттю деградація ґрунтів. 

19. Назвіть основні деградаційні процеси ґрунтів. Які з них найбільш небезпечні? 

Чому? 

20. Чому потрібно охороняти ґрунти і дбати про їх раціональне використання? 

21. У чому полягає суть моніторингу ґрунтів? Яка його мета? 

22. Чи може моніторинг ґрунтів вирішити питання їх охорони? Відповідь 

обґрунтуйте. 

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

1. Екологія ґрунтів і екологічне ґрунтознавство: сільні і відмінні риси. 

2. Важливість вивчення екологічних функцій ґрунтів у наш час. 

3. Раціональне землекористування і його принципи. 
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4. Правова охорона ґрунтів і земель. 

5. Основні проблеми охорони ґрунтів сьогодення. 

6. Основні деградаційні процеси ґрунтів, їх характеристика і географія. 

7. Моніторинг ґрунтів: види, складові, методика проведення. 
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ПРИКЛАД ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТУ 

 

Аналітичні завдання 

1. Поняття про ґрунт як біокосне тіло природи. Роль ґрунту у біосфері. 

2. Лужність ґрунту.  

3. Основні шляхи регулювання деградаційних процесів ґрунту. 

 

Тестові завдання 

1. Перший підручник “Ґрунтознавство” був виданий у ….. 

а) 1883 р.; 

б) 1900 р.; 

в) 1902 р.; 

г) 1935 р. 

Автором підручника був ….. 

2. Який із законів географії ґрунтів сформулював С.О. Захаров? ….. 

а) горизонтальної зональності; 

б) вертикальної зональності; 

в) фаціальності ґрунтів; 

г) аналогічних топографічних рядів ґрунтів. 

3. До локальних чинників ґрунтотворення належить .…. 

а) ґрунтова фауна; 

б) вулканічний попіл; 

в) рельєф; 

г) опади. 

4. Ґрунт складається з ….. фаз. 

а) двох; б) трьох; в) чотирьох; г) шести. 

Назвіть їх: …..  

5. До первинних мінералів ґрунту належать ….. 

а) кварц, гіпс, доломіт; 

б) кварц, польові шпати, слюди; 

в) монтморилоніт, гетит, амфіболи; 

г) каолініт, кварц, галіт. 

6. Фізична глина – це частки ґрунту розміром ….. 

а) більше 0,01 мм; 

б) менше 0,01 мм; 

в) більше 1 мм; 

г) менше 1 мм. 

7. Щільність твердої фази належать до ….. властивостей ґрунту. 

а) загальних фізичних; 

б) фізико-механічних; 

в) теплофізичних; 

г) водно-фізичних. 

8. Суміш специфічних, різних за складом і властивостями 

високомолекулярних азотовмісних органічних сполук, об’єднаних спільністю 

походження, деяких властивостей і рис будови, – це ….. 
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а) запаси нітрогену у ґрунті; 

б) гумус ґрунту; 

в) органічна речовина ґрунту; 

г) негідролізований залишок. 

9. Ґрунтово-вбирний комплекс представлений ….. 

а) колоїдами; 

б) мінералами; 

в) гумусом; 

г) мікроорганізмами. 

10. Вапнують ….. ґрунти. 

а) кислі; 

б) лужні; 

в) осушені; 

г) перезволожені. 

11. Найбільш поширеним у ґрунтах світу є ….. забарвлення. 

а) чорне; 

б) сіре; 

в) буре; 

г) червоне. 

12. Поставте у правильній послідовності генетичні горизонти відповідно до 

будови профілю ґрунту зверху вниз і напишіть їх індекси ….. 

а) елювіальний; б) гумусовий; в) ґрунтотворна порода; г) лісова підстилка; ґ) 

ілювіальний. 

13. До групи біогенно-акумулятивних елементарних ґрунтових процесів 

належить ….. 

а) олуговіння; 

б) підстилкоутворення; 

в) лесиваж; 

г) гумусово-ілювіальний. 

14. ….. ґрунту – це група ґрунтів, що розвиваються в однотипових 

біологічних, кліматичних, гідрологічних умовах і характеризуються 

яскравим проявом основного процесу ґрунтотворення при можливому 

поєднанні з іншими процесами. 

а) тип; б) підтип; в) рід; г) вид; ґ) підвид; д) різновид; е) розряд; є) підрозряд. 

15. Зональними ґрунтами України є ….. 

а) підзолисті, чорноземи, буроземи; 

б) підзолисті, чорноземи, каштанові; 

в) дерново-підзолисті, каштанові, сіроземи; 

г) дерново-підзолисті, чорноземи, каштанові. 

16. У складі гумусу чорноземів переважають ….. 

а) гумінові кислоти; 

б) фульвокислоти; 

в) гумін; 

г) не має переважаючої групи гумусових речовин. 

17. Каштанові ґрунти – це зональні ґрунти ….. 
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а) листяно-лісової зони; 

б) лісостепової зони; 

в) степової зони; 

г) сухостепової зони. 

18. Який підтип сірих лісових ґрунтів має таку будову профілю: Но-НЕ-Е-І-

ІР-Рк? ….. 

а) ясно-сірий; 

б) сірий; 

в) темно-сірий. 

19. Вбирна здатність ґрунту – це ….. 

Види вбирної здатності ґрунту (за К.К. Гедройцем): 

а) …………………………..………….; б) ………………….……………………; 

в) …………………………..………….; г) ………………….……………………; 

ґ) …………………………..…………..  

20. Система заходів, спрямованих на захист, якісне поліпшення і науково 

обґрунтоване використання ґрунтів – це ….. 

а) обстеження ґрунтів; 

б) моніторинг ґрунтів; 

в) охорона ґрунтів; 

г) рекультивація ґрунтів. 
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