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У статті здійснено компаративний аналіз екосистемної значущості характеристик ґрунту, 
трансформованих в результаті зміни умов використання. На трьох моніторингових 
стаціонарних майданчиках у Чаплинському районі Херсонської області досліджено 
властивості темно-каштанового ґрунту (Haplic Kastanozem) на цілині (заповідник «Асканія-
Нова») та за більше ста років використання у сільськогосподарському виробництві без 
зрошення і за 50-річного зрошення водою із Каховського магістрального каналу. 
Констатовано зміни сольового режиму ґрунту та складу обмінних катіонів. За зрошення 
відбулося підвищення загального вмісту водорозчинних солей до 0,14-0,21 % (токсичних 
солей – до 0,06-0,15 %), зміна складу солей, їх міграція та акумуляція у нижніх шарах 
ґрунту. Під дією зрошення прісною водою у темно-каштановому ґрунті відбувався процес 
розсолонцювання. Залучення цілинного ґрунту до сільськогосподарського використання 
призвело до зменшення загального вмісту гумусу та трансформації його групового складу 
- зниження вмісту гумінових кислот (ГК) і підвищення вмісту фульвокислот (ФК), а 
відношення Сгк/Сфк у шарі 0-10 см змінилося від 2,6 (у цілинному ґрунті) до 1,6 – у 
зрошуваному. Розорювання та сільськогосподарське використання темно-каштанового 
ґрунту призвело до зміни стану мікробного ценозу: зросла чисельність мікроорганізмів, що 
засвоюють мінеральний та органічний азот, актиноміцетів, оліготрофів та евтрофів. За 
зрошення ступінь трансформації мікробного ценозу посилюється. Показник біологічної 
деградації зрошуваного темно-каштанового ґрунту становив 4 %, що відповідає слабкому 
рівню деградації. Запропоновано набір із 10 показників якості досліджуваного ґрунту для 
розрахунку рівня надання ним екосистемних послуг (постачальної та підтримувальної). 
Представлено алгоритм і результати розрахунків. Ґрунт на всіх контрольованих 
майданчиках Маркеєвського стаціонару характеризується високим рівнем надання 
екосистемних послуг: 8,3 бала на цілині; 7,2 – на ріллі  без зрошення і 7,5 – за зрошення. 
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In the article, it was provided a comparative analysis of the ecosystem significance of soil 
characteristics transformed as a result of changes in the use conditions. At the three 
monitoring stationary sites in the Chaplinka district of the Kherson region, we studied the 
properties of dark chestnut soil (Haplic Kastanozem) on virgin lands (a biosphere reserve 
"Askania-Nova") and with more than a hundred years of use in agricultural production 
without irrigation and with a 50-year irrigation with water from the Kakhovsky trunk canal. 
Changes in the salt regime of the soil and the composition of exchangeable cations were 
established. In irrigation the total content of water-soluble salts up to 0.14-0.21% (toxic salts 
‒ up to 0.06-0.15 %) was increased. The composition of salts was changed, their migration 
and accumulation in the lower soil layers. Under the influence of fresh water irrigation the 
process of dealkalinization in the dark chestnut soil took place. The involvement of virgin soil 
in agricultural use led to a decrease in the total content of humus and the transformation of 
its group composition. The content of humic acids (HA) was decreased. The content of fulvic 
acids (FA) was increased. The HA/FA ratio in the 0-10 cm layer changed from 2.6 (in virgin 
soil) to 1.6 in irrigated soil. The plowing and agricultural use of the dark chestnut soil led to a 
change in the state of the microbial cenosis. The number of microorganisms assimilating 
mineral and organic nitrogen, actinomycetes, oligotrophs, and eutrophs were increased. 
With irrigation the degree of transformation of the microbial cenosis increases. The indicator 
of biological degradation of irrigated dark chestnut soil was 4 %. This corresponds to a low 
level of degradation. A set of 10 indicators of the quality of the studied soil was proposed for 
calculating the level of its provision of ecosystem services (supplying and supporting). The 
algorithm and calculation results are presented. The soil of all monitoring sites of Markeev 
station is characterized by a high level of provision of ecosystem services. In virgin soil it 
was 8.3 points; in arable soil without irrigation – 7,2 and with irrigation - 7.5 points. 
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В статье представлены результаты компаративного анализа экосистемного значения характеристик почвы, 
трансформированных в результате изменения условий её использования. На трех мониторинговых 
стационарных площадках в Чаплинском районе Херсонской области исследованы свойства темно-каштановой 
почвы (Haplic Kastanozem) на целине (заповедник «Аскания-Нова») и при более ста лет использования в 
сельскохозяйственном производстве без орошения и при 50-летнем орошении водой из Каховского 
магистрального канала. Констатированы изменения солевого режима почвы и состава обменных катионов. В 
результате орошения произошло повышение общего содержания водорастворимых солей до 0,14-0,21 % 
(токсичных солей - до 0,06-0,15 %), изменение состава солей, их миграция и аккумуляция в нижних слоях почвы. 
Под действием орошения пресной водой в темно-каштановой почве происходит процесс рассолонцевания. 
Вовлечение целинной почвы в сельскохозяйственное использование привело к уменьшению общего 
содержания гумуса и трансформации его группового состава ‒ снижение содержания гуминовых кислот (ГК) и 
повышение содержания фульвокислот (ФК), а отношение Сгк / СФК в слое 0-10 см изменилось от 2,6 (в 
целинной почве) до 1,6 ‒ в орошаемой. Распашка и сельскохозяйственное использование темно-каштановой 
почвы привело к изменению состояния микробного ценоза: возросла численность микроорганизмов, 
усваивающих минеральный и органический азот, актиномицетов, олиготрофов, эвтрофов. При орошении 
степень трансформации микробного ценоза усиливается. Показатель биологической деградации орошаемой 
темно-каштановой почвы составил 4 %, что соответствует слабому уровню деградации. Предложен набор из 10 
показателей качества исследуемой почвы для расчета уровня предоставления ею экосистемных услуг 
(снабжающей и поддерживающей). Приведен алгоритм и результаты расчетов. Почва на всех контролируемых 
площадках Маркеевского стационара характеризуется высоким уровнем предоставления экосистемных услуг: 
8,3 балла на целине; 7,2 ‒ на пашне без орошения и 7,5 ‒ при орошении. 
 
Ключевые слова: пашня; орошение; свойства почвы; солевой состав; темно-каштановая почва; целина; экосистемные услуги. 
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