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SOIL SURVEY and SOIL QUALITY ASSESSMENT 

 
 
УДК 631.4:551.4:004.942 

 
Морфометричні параметри рельєфу як базис для предикативного 
моделювання просторового поширення ґрунтових відмін 
 

В.Р. Черлінка* 
 
Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича, Чернівці, Україна 
Універстет Павла Йозефа Шафаріка, Кошице, Словаччина 
 

ІНФОРМАЦІЯ  АНОТАЦІЯ 

 

Отримано 05.06.2017 
 

Основною метою було показати можливості щодо використання морфометричних 
параметрів рельєфу для предикативного (прогнозного) моделювання просторового 
поширення ґрунтових відмін. Поставлені завдання: побудова цифрової моделі 
рельєфу (ЦМР); оцифрування та оцінка якості картографічних матеріалів; генерація 
набору карт морфометричних та інших похідних характеристик; аналіз тісноти зв’язків 
та ролі згаданих параметрів у мінливості ґрунтового покриву; створення предикативної 
карти ґрунтів. Об’єкт досліджень: фрагмент території Чернівецької області зі 
складними геоморфологічними умовами. Основні методи: кореляційний аналіз; метод 
головних компонент; логістична регресія. Виявлено, що морфометричні параметри 
рельєфу та  їх деривати (похідні)  є надійним базисом предикативного моделювання, а 
методика на основі мультиноміальної логістичної регресії має значну перспективу у 
вирішенні науково-виробничих задач. На основі кореляційного аналізу було оцінено 
тісноту зв’язку та роль предикторів (незалежних змінних) у мінливості ґрунтового 
покриву, що, з залученням аналізу головних компонент, дозволило обрати з них 9 
базових: абсолютна висота; топографічний індекс вологості; кількість сонячної радіації 
на одиницю площі; крутість схилів; поздовжня та максимальна кривизна топографічної 
поверхні; акумуляція; довжина; відстань до водних потоків. Якість прогнозної ґрунтової 
карти оцінено за допомогою параметрів чутливості та точності і показано, що індекс 
kappa Когена (Cohen's kappa coefficient) є найбільш інформативним із них. 
Акумульовані в існуючих картах ґрунтів знання про ґрунтовий покрив доповнені за 
допомогою статистичної процедури шляхом створення повноформатної 
предикативної карти ґрунтів (карти-версії чи карти-моделі) та її комбінованого варіанту. 
Показано можливості щодо побудови прогнозних карт ґрунтів з використанням 
типового набору матеріалів, які можуть бути доступними ґрунтознавцю в сучасних 
українських реаліях: карти ґрунтова та топографічна і безкоштовне 
повнофункціональне програмне забезпечення – геоінформаційні системи GRASS та 
Quantum, векторизатор Easy Trace і мова статистичних розрахунків R-Statіstіc.  
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1. Вступ 
 

Сучасне природокористування у більшості країн світу можна охарактеризувати як 

доволі агресивне, що особливо помітно у не надто розвинених країнах. Це стосується 

практично всіх сфер людської діяльності: видобутку корисних копалин, високоінтенсивного 

аграрного виробництва і лісового господарства тощо. І якщо у провідних країнах світу 

чинне законодавство певною мірою контролює негативні процеси, викликані 

інтенсифікацією, захищаючи довкілля та стабілізуючи екологічну ситуацію, то в ряді інших, 

на жаль, можна бачити протилежні обставини. Прикро, що до числа таких країн входить і 

Україна, де цілий ряд захисних заходів лише декларуються, а конкретних практичних 

кроків до поліпшення наразі не спостерігається. Дуже часто трапляються ситуації, коли, 

через нестачу вихідної інформації, ми навіть не знаємо що втрачаємо. Так, наприклад, 

досі не створено великомасштабних карт ґрунтів для значних за площею територій у 

гірській частині Карпат, для покритих лісовою рослинністю рівнинних територій, ареалів 

населених пунктів тощо. У місцях, де карти є в наявності, доводиться, як правило, 

констатувати факт їх значної застарілості [1, 2]. Окрім цього, під час сучасних спорадичних 

досліджень ґрунтового покриву викриваються грубі помилки минулих обстежень, наявність 

яких спричинена не тільки недоліками застосовуваних на той час методик 

картографування, але й хибами суто технічного характеру, низькою кваліфікацією 

виконавців, високими вимогами щодо коротких термінів виконання робіт тощо. Тому 

оновлення картографічної інформації, відповідно до сучасних вимог, потребує чергового 

mailto:v.cherlinka@chnu.edu.ua
mailto:v.cherlinka@chnu.edu.ua
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раунду великомасштабного ґрунтового обстеження, необхідність якого давно 

обговорюється ґрунтознавцями України [1]. Як антиприклад наведемо одну сумну 

ситуацію, коли, навіть за умови виділення немалих грантових коштів на безпосередні 

дослідження ґрунтів [3] та широкої рекламної кампанії, з декларованих обстеженими 18 

тис. га, за нашими даними, польових робіт не було зовсім. Окрім того, до цього процесу не 

було залучено жодного ґрунтознавця, а результати «обстежень» були побудовані лише на 

архівних матеріалах і мають, очевидно, гриф секретності, оскільки є недоступними як для 

науковців, так і широкого кола громадськості.  

Повертаючись до проблеми недостатнього покриття території картами ґрунтів, 

вважаємо, що значно допомогти в розв’язанні цього питання може створення 

предикативних, або прогнозних карт ґрунтів, під якими ми розуміємо власне класичні 

карти із нанесеними ґрунтовими відмінами від типу до розряду включно. При цьому слід 

зауважити, що в цифрову епоху поняття «класичності» карти варто дещо розширити і 

уявляти її як елемент чи шар комплексної ґрунтознавчої геоінформаційної системи. 

Українськими вченими вже проведено значну роботу щодо накопичення, 

опрацювання та верифікації наявної інформації, результатом якої стало створення бази 

даних «Властивості ґрунтів України» [4–6]. Це якісний крок вперед і він надає передумови 

для функціонування в майбутньому повноцінної Національної бази геопросторових даних 

з інтегрованою інформацією про ґрунтовий покрив, або ж окремої ГІС ґрунтів. Незважаючи 

на це, необхідно продовжувати роботи в даному напрямі, особливо, в плані гармонізації 

інформації про ґрунти з міжнародними проектами SOTER [7] та SOVEUR [8], що, завдяки 

зусиллям вітчизняних вчених, значною мірою реалізовано [6]. Така база даних із плином 

часу може акумулювати в собі всю інформацію про ґрунтовий покрив України, зокрема й 

дані агрохімічної паспортизації земель, регулярність проведення якої визначена 

законодавчо, що дозволяє встановити часову динаміку деградації/реградації земель чи 

ґрунтів [9]. Тому створення предикативних ґрунтових карт в існуючих умовах є 

процедурою, яка з досить високою точністю дозволяє на основі геостатистичних методів 

як аналізувати наявні карти, так і прогнозувати ґрунтову ситуацію в ареалах існуючих 

«білих» плям, що є на даний момент актуальним і важливим. 
 
2. Огляд публікацій 
 

Природокористування повинно опиратися на повну і всеохоплюючу інформацію 

про ґрунти, які є тим базисом, що забезпечує повноцінне функціонування екосистем різних 

рівнів. Загальних карт, які відображають лише географічне поширення класифікаційних 

генетичних груп ґрунтів на земній поверхні, недостатньо, необхідно, як правило, більш 

детально знати їх особливості та властивості. Тому розвиток відбувається у кількох 

основних напрямах: моделювання ґрунтового профілю та базових його характеристик у 

вигляді так званої цифрової ґрунтової морфометрії [10] і картографування параметрів 

властивостей ґрунтів [11–17] або таксономічних ґрунтових одиниць [17–26]. При цьому 

застосовуються різноманітні математичні методи: багатофакторний регресійний аналіз; 

гібридні геостатистичні методи; регресійний кригінг; методи нечіткої логіки; логістична 

регресія та ряд інших, детально проаналізованих у [27]. Застосовують їх як на велико- так 

і дрібномасштабному рівнях картографування з доволі високим розкидом якості фінальних 

моделей, залежно від методу. Одним із найбільш доступних та відносно простих методів, 

який дозволяє створювати карти ґрунтового покриву для місцевостей, де такі дані відсутні, 

є мультиноміальна логістична регресія [17, 27–31]. Основна ідея, яка лежить в основі її 

застосування, полягає у використанні опорних точок місцевості та приурочених до них 

класифікаційних ґрунтових одиниць [32]. Аналіз цифрової моделі рельєфу (ЦМР) 

дозволяє виділити певну кількість геоморфологічних параметрів, які пов’язані з даним 

ґрунтовим таксоном, і застосувати їх як предиктори (незалежні змінні). Оскільки ґрунтові 

таксони мають не числовий а описовий характер, тобто, належать до категоріального типу 

даних, а отримані з ЦМР показники, навпаки – числові, то використання логістичної 

регресії для побудови моделі є доволі логічним кроком. У літературі наводяться успішні 

приклади побудови залежностей та їх застосування як для прогнозних карт властивостей 

ґрунтів [33–37], так і для предикативних карт ґрунтів [2, 17, 28, 38–40]. 

Застосування такого підходу виправдане ще й тим, що його можна пов’язати з 

моделлю SCORPAN [20], яка, своєю чергою, випливає з класичної гіпотези В.В. Докучаєва 

про проблеми прогнозного ґрунтового картографування [41]. Звичайно ж, за ідеального 

варіанту побудови предикативної карти ґрунтів необхідно дотримуватися повного набору 
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параметрів SCORPAN. Проте, на практиці це не завжди є можливим через усілякі 

обмеження у кількості та якості вхідних даних. Виходячи з озвученої тематики 

дослідження слід згадати і давню ґрунтознавчу дискусію, пов’язану з різною оцінкою 

рельєфу та його похідних у формуванні ґрунтового покриву [42, 43]. Вважаємо, що 

прогрес у розв’язанні спірних питань такого роду буде можливим лише разом з 

удосконаленням методик моделювання. Відповідно, метою нашої роботи було обрано 

показ можливостей щодо побудови прогнозних карт ґрунтів з використанням типового 

набору матеріалів, які можуть бути доступними пересічному ґрунтознавцю в сучасних 

українських реаліях. До них ми відносимо, насамперед, власне великомасштабні 

(М1:10 000) карти ґрунтів і топографічні карти та доступне програмне забезпечення – 

геоінформаційні системи GRASS [44] та Quantum [45], векторизатор Easy Trace [46] та 

мову статистичних розрахунків R-statіstіc [47]. 

Відповідно до поставленої мети було визначено такі завдання: а) побудова ЦМР; 

б) оцифрування картографічних матеріалів та оцінка їх якості; в) аналіз ЦМР та генерація 

набору карт морфометричних та інших похідних характеристик у ГІС GRASS; 

г) оцінювання тісноти зв’язку та ролі згаданих параметрів у мінливості ґрунтового покриву; 

д) створення предикативної карти ґрунтів (карти-версії чи карти-моделі) з використанням 

мультиноміальної логістичної регресії як для ареалів з наявною картою ґрунтів, так і для 

територій, грунти яких не картографовані. 
 
3. Об’єкти і методи досліджень  

 

Як об’єкт було обрано фрагмент території Чернівецької області (5210 ×3940 м), 

який географічно розташований у межах Прут-Дністровського межиріччя (Північна 

Буковина) з контрастними геоморфологічними умовами і має різне адміністративне 

підпорядкування та господарське використання (Рис. 1a). Вибір тестового полігону був 

обумовлений намаганням продемонструвати процес вирішення проблем, характерних для 

робіт такого роду [2, 48, 49]. Система координат проекту була приведена до СК 1963 (зона 

Х2), листи топографічних карт М 1:10 000 – М-35-125-В-в-{1,2,3,4} (Рис. 1б) сканували та 

георектифікували з використанням векторної математичної основи, а геоприв’язку карт 

ґрунтів здійснювали до характерних точок місцевості та адміністративних меж існуючих на 

даний момент сільських рад (Чорнівської (A), Топорівської (Б) та Рідківської (В) 

Новоселицького району Чернівецької області) і частини колишнього Садгірського району 

м. Чернівці (Г). Інформативні матеріали базувалися на серії архівних карт ґрунтів колгоспу 

ім. Леніна у с. Топорівці (територія Топорівської та Чорнівської сільських рад) та колгоспу 

«Пам’ять Ілліча» у с. Рідківці, складених за матеріалами великомасштабного обстеження 

ґрунтів 1958 р. та наступного коректування 1979 та 1978 рр. відповідно. Після зведення 

номенклатурного списку до єдиної системи та узгодження контурів і типів ґрунтів на межах 

господарств, інформацію було дигіталізовано (оцифровано) та отримано попередні дані 

щодо відсотка покриття території ґрунтовими обстеженнями: з 2053 га загальної площі 

для 367 га, або 17 %, дані повністю відсутні (Рис. 2, табл. 1). «Білі» плями приурочені саме 

до території населених пунктів Рідківці, Топорівці та м.Чернівці. 
 

  
а) б) 

Рис. 1. Географічне розташування регіону досліджень: а) в межах України та області (фон – 
SRTM (NASA); б) тестовий полігон (фон – топографічні карти М 1:10 000) 
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Для опрацювання 

даних було використано 

інструментальні можливості 

доступного програмного 

забезпечення: георектифі-

кація картографічного 

матеріалу – ГІС Quantum 

[45], оцифрування – Easy 

Trace [46], підготовка карт 

морфометричних парамет-

рів – ГІС GRASS [44] та 

побудова предикативної 

моделі ґрунтового покриву 

– мова статистичних 

розрахунків R-statіstіc [47]. 

Цифрову модель рельєфу (в рисунках – dem) з роздільною здатністю 10 м будували за 

допомогою регуляризованих напружених сплайнів [50] в ГІС GRASS. Вона слугувала 

основою для виділення таких морфометричних характеристик рельєфу: крутість (slope) та 

експозиція (aspect) схилів (модуль r.slope.aspect [51]); кривизна поверхні (профільна, 

планова, поздовжня, мінімальна та максимальна – profc, planc, longc, mіnіc та maxіc 

відповідно) – модуль r.param.scale на основі [52]; дані сонячної радіації (rad) – модуль 

r.sun [53]; форма рельєфу (gmf) в r.geomorphon [54]. Також були згенеровані додаткові 

карти гідрологічних показників: топографічного індексу вологості (twі) [55] в r.topіdx; 

акумуляції (flowaccum) та напрямку водних потоків (flowdіrect) в r.terraflow [56]; довжини 

водних потоків (flowlength) [57] в r.flow та відстані до них (dіststream), модуль 

r.stream.dіstance [58]). В основі побудови предикативної моделі поширення ґрунтових 

таксонів лежала мультиноміальна логістична регресія [17, 30, 31] із запропонованою [29] 

та апробованою [2] методикою щодо створення навчальної вибірки. Для оцінки якості 

моделі використали індекс kappa Когена [17, 40, 59–62], який, в даному випадку, показує 

ступінь відповідності між оригінальними та прогнозними даними. 
 

4. Аналіз результатів досліджень  
 

Згаданий вище набір предикторів та власне ґрунтових одиниць був підданий 

кореляційному аналізу. Оскільки кореляційна матриця є гетерогенною, тобто, складається 

як з категоріальних (ґрунтові таксони – 22 одиниці, геоморфологічні класи рельєфу – 10 

видів), так і континуальних даних (висоти, експозиції, похили, кривизни тощо), то було 

використано кілька різновидів аналізу, зокрема, кореляція Пірсона (між числовими 

даними), полісеріальна (між числовими та категоріальними змінними) [63] та V-коефіцієнт 

Крамера (між категоріальними параметрами) [64]. 

Значення даного коефіцієнта між ґрунтовими таксонами та формами рельєфу 

становить 0.29 (Рис. 3), що хоча й не показує домінівного впливу рельєфу на розподіл 

ґрунтів, але дозволяє припустити існування опосередкованої залежності. Окрім того, слід 

враховувати, що надто висока деталізація виділення форм рельєфу може понижувати 

тісноту зв’язку. При цьому, відповідно до шкали Чеддока, кореляція з іншими 

параметрами не виходить за межі слабкої для крутості, експозиції та напрямку водних 

потоків (0,17, 0,16 і 0,16 відповідно) та дуже слабкої для решти предикторів. Зв’язок між 

формами рельєфу та кривизною поверхні є помірним (окрім мінімальної та максимальної 

кривизни, де він є слабким), а з іншими змінними – слабкий та дуже слабкий. З отриманих 

результатів слід заключити, що незважаючи на досить низькі значення багатьох 

коефіцієнтів кореляції, вони, здебільшого, є статистично значущими при р=0.05, 0.01 і 

навіть 0.001 (Рис. 3). Деякі параметри (наприклад, мінімальна кривизна та абсолютні 

висоти, планова та профільна кривизна) показали тотожний характер варіювання та 

зв’язків з іншими ознаками, що вже на цьому етапі дозволило деякі з них (мінімальну та 

профільну кривизни) виключити з переліку предикторів моделі. Тіснота зв’язку між 

абсолютними висотами та довжинами водних потоків знаходиться на межі помірної та 

помітної (+0,50), відстанню до водних потоків і топографічним індексом зволоження – 

помірною (+0,38 та -0,26). Абсолютні висоти на слабкому і дуже слабкому рівні корелюють 

як з орієнтацією та крутістю схилів, так і кривизною (окрім мінімальної). Топографічний 

індекс зволоженості на помітному рівні пов’язаний з крутістю схилу, плановою та 

 
Рис. 2. Драпована оригінальною ґрунтовою картою ЦМР 

території досліджень (номери ґрунтів відповідають їх порядку у 
номенклатурному переліку в табл. 1) 
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профільною кривизною, на помірному – з максимальною крутістю та акумуляцією потоків, 

з іншими параметрами кореляція відносно слабка. Кількість сонячної радіації, яка 

припадає на одиницю площі, помірно пов’язана з експозицією та крутістю (-0,36 та -0,47), 

а з іншими змінними її зв’язок слабкий. Виходячи з того, що коефіцієнт кореляції Пірсона є 

мірою лінійної залежності і не виключає існування іншого її виду, а також наявний розкид 

варіювання та тісноти зв’язків, очевидно, що вибір предикторів лише на основі 

кореляційного аналізу буде не зовсім коректним. Тому було залучено можливості методу 

головних компонент [65], де шляхом виключення було встановлено набір з 9 відносно 

незалежних параметрів (Рис. 4), які в подальшому використовували як базові предиктори 

моделі. 
 

 
 

Рис. 3. Залежності між предикторами моделі та ґрунтовими таксонами (розподіл та назви 
змінних розташовані на діагоналі. Нижня ліва частина: двовимірні діаграми розсіювання з 

підібраними лініями; верхня права частина: значення коефіцієнта кореляції та рівень значущості 
р 0,001, 0,01, 0,05 <=> символи ***, **, *) 

 

Кінцевим результатом проведеного моделювання є предикативна карта ґрунтів 

всієї території. Як було зауважено в методичному розділі, модель будується на основі 

навчальної вибірки, яку формували по медіанних осях ґрунтових таксонів. Після 

отримання розв’язків, модель перераховували на весь масив даних, який у нашому 

варіанті являє собою карту ґрунтів. Проте, щоб оцінити якісні характеристики, її слід 

представити у вигляді матриці помилок (Табл. 2), яка використовує крос-табуляцію для 

показу співвідношень значень таксономічних класів, отриманих з архівної та 

предикативної карт.В інтерпретації результатів припустили, що прогнозна карта 

потенційно неточна, а архівна – навпаки, добре відображає реальну ґрунтову ситуацію. 

Для побудови матриці використано всі комірки растрової ґрунтової карти, які містили 

інформацію про ґрунтові відміни. Головна діагональ матриці відзначена сірим кольором і 

показує випадки, де розрахункові класи та дані архівної карти збігаються (правильна 

класифікація). Сума значень діагональних елементів показує загальну кількість правильно 

класифікованих пікселів растру, а відношення цієї кількості до загальної кількості 

елементів матриці, тобто загальна точність класифікації, в даному випадку становить 

55 %. Позадіагональні елементи матриці вказують на випадки розбіжностей між 

розрахунковими й архівними таксонами, або, так звані, помилки класифікації. 
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Тому цікаво зробити пряме порівняння площ між даними архівної та прогнозної 

карт (Табл. 1), причому саме того її варіанту, який лежить у межах наявних даних архівної 

карти. Виявляється, що деякі ґрунти з номенклатурного переліку або взагалі не потрапили 

до прогнозу (22), або різко, в 10 і більше разів зменшили свою присутність (1, 3, 7, 10, 17, 

20, 21). Лише кілька категорій (6, 11, 13) наростили площі, а у решти ‒ варіації відносно 

архівної карти коливаються від незначних (2, 5, 8, 9, 14, 16, 18) до суттєвих (4, 12, 15, 19). 

Проте навіть такі порівняння не дають 

чіткої картини точності прогнозних карт, 

оскільки не враховують просторову точність 

збігу таксонів ґрунтів. Тому для визначення 

точності певного розрахункового класу було 

розділено кількість правильно класифікованих 

пікселів цього класу на загальну кількість 

пікселів у цьому класі в досліджуваній вибірці 

та отримано так званий показник «чутливості» 

(sensіtіvіty) [59], який показує наскільки добре 

результат класифікації для цього класу 

збігається з перевіряльними даними. З даних 

Табл. 1 чітко простежуються «домінантні» 

ґрунтові таксони (13, 11, 6), які, завдяки 

високим значенням чутливості (66.56, 80.71, 

90.22 %) та значним площам (386.6, 450.5 та 

158.6 га відповідно), власне й обумовили 

загальну точність предикативної карти в 55 %. 

Проте цей показник, у даному випадку, не є 

найбільш надійним параметром, оскільки не враховує ймовірностей випадкової 

класифікації комірок растру [61]. Саме тому для оцінки точності предикативної карти 

ґрунтів також використали більш інформативний індекс, а саме, kappa Когена [17, 40, 59–

62], який, завдяки врахуванню ймовірностей хибної класи-фікації, завжди має значення 

трохи нижче, ніж загальна точність. Водночас це дозволяє більш коректно оцінювати 

точність прогнозу в ареалах, де дані щодо ґрунтів відсутні. 

Отримана для наших даних величина індексу kappa Когена становить 0.45, що 

означає 45 % збігу прогнозних ґрунтових таксонів з їх відповідниками на оригінальній карті 

ґрунтів. Водночас постає питання – така точність прогнозування є припустимою, чи, 

навпаки, неприпустимою? В літературі з цього приводу існують різні думки. Так, у роботі 

[40] 51-67 % вважають непоганим показником. У праці [61] 67-87 % отримано для 

внутрішньої оцінки, а близько 30 % – для зовнішньої. Для дрібномасштабних карт ґрунтів 

деякі автори отримали значення kappa 37-54 % [28]. В роботі [17] її величина варіює в 

межах 35-40 %. Тому для чіткої описової характеристики рівня збігу карт пропонуємо 

використовувати шкалу, розроблену [62], а саме: для kappa<0,01 – збіг відсутній; 0,01-0,20 

– незначний; 0,21-0,40 – задовільний; 0,41- 0,60 – помірний; 0,61-0,80 – істотний і 0,81-0,99 

– майже повний збіг. 

Отже, точність предикативної карти з kappa 45 % можна вважати помірною, згідно 

з прийнятою градацією, та цілком задовільною щодо якості. Варто зауважити, що точність 

прогнозу залежить не тільки від методики, а й від ряду інших факторів. До головних 

віднесемо набір предикторів, складність території в геоморфологічному розумінні та якість 

архівної карти. Останнє залежить як від методики картування, так і від складу виконавців 

та якості польових і камеральних робіт. Саме з цим і трапляються проблеми. Наприклад, 

дуже часто можна зустріти вкрай неякісно побудовану картограму крутості схилів, яка 

лежить в основі виділення ґрунтових відмін різного ступеня змитості. Зрозуміло, що у 

такому разі навіть за максимально повного набору предикторів і найвишуканішої техніки 

створення навчальних вибірок, прогнозна модель буде давати похибки відносно архівної 

карти. Врахуємо ще тотальну відсутність у наших умовах великомасштабних геологічних 

карт – а породи це один з найголовніших предикторів. Незважаючи на згадані труднощі, 

вважаємо, що обраний нами набір предикторів непогано описує просторовий розподіл 

ґрунтів. Характеризуючи прогнозний варіант карти (Рис. 5а), відмітимо значно більшу 

просторову роздільну здатність картографування, що виявляється у глибшому 

пропрацюванні контурів ґрунтової ситуації та вищій деталізації невеликих ареалів ґрунтів, 

ніж на побудованій вручну архівній карті. Ми навмисне не провели фільтрування карти-

версії з метою очищення від дрібних ареалів для можливостей подальшого її 

Рис. 4. Відносний внесок кожної з 

компонент у загальний розкид даних моделі  
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верифікування в полі та напрацювання основних підходів до здійснення даної процедури. 

Аналіз предикативної карти по всій території досліджень виявляє, що тенденція до 

збільшення площ під ґрунтами зберігає попередній характер, але до категорій 6, 11 та 13 

долучилися 5, 8, 18, які, таким чином, стали одними з основних прогнозованих ґрунтових 

таксонів (Табл. 1). 

 

 
а) б) 

Рис. 5. Прогнозний (а) та комбінований (б) варіанти карти ґрунтів 
 

Цікаво, що перевірка моделі на одному з доступних у мережі Internet наборів даних 

інших авторів [40] з пропонованими нами предикторами, показала значно вищу точність 

нашої моделі відносно отриманих ними результатів: kappa 82 % проти 67 %, тобто, 

відповідає майже повному збігу. Це певною мірою підштовхує до припущення, що точність 

отриманої предикативної карти для нашого ареалу дещо понижена і не стільки внаслідок 

недоліків методики чи недосконалості набору предикторів, а передусім, через імовірні 

помилки на архівній карті як у точності проведення контурів, так і в якості діагностики 

ґрунтових таксонів. Тим не менш, без верифікації в полі не можна робити такі категоричні 

висновки, тому архівну карту ми приймаємо за базову і, доповнюючи прогалини на ній 

даними з предикативної карти-версії, отримуємо комбіновану карту ґрунтів (Рис. 5б). На 

жаль, навіть такий її варіант містить невеликі, безсистемно розташовані ареали, для яких 

існуючий набір предикторів моделі не дав розв’язку щодо можливих ґрунтових таксонів 

(Табл. 1). Проте їх площа незначна, відносно відсутніх даних архівної карти менша в 40 

разів, і, крім того, знаходиться на межі статистичної похибки виявлення (численні 

фрагменти по 100 м
2
, у сумі 0,44 % від загальної площі). Саме останній варіант карти 

пропонується використовувати в усьому спектрі науково-виробничих завдань сьогодення. 

Водночас вважаємо, що існує значний потенціал до підвищення точності 

прогнозування як у внутрішніх резервах методики (удосконалення процесу створення 

навчальної вибірки), так і в долученні ряду предикторів, які в нашому дослідженні не 

розглядалися. До них, першою чергою, зарахуємо дані дистанційного зондування Землі, 

які в ряді досліджень виявляють не тільки високу інформативність [66–70], а й економічну 

ефективність [1]. Згадане окреслює напрями подальших досліджень. 

 

5. Висновки  

 

Проведені дослідження виявили, що морфометричні параметри рельєфу та їх 

деривати (похідні) є надійним базисом предикативного моделювання просторового 

поширення ґрунтових відмін з достатньо високою точністю, а методика на основі 

мультиноміальної логістичної регресії має значну перспективу у вирішенні науково-

виробничих задач. На основі кореляційного аналізу було оцінено тісноту зв’язку та роль 

згаданих параметрів у просторовій мінливості ґрунтового покриву, що, з залученням 

аналізу головних компонент, дозволило обрати 9 базових предикторів моделі: абсолютна 

висота; топографічний індекс вологості; кількість сонячної радіації на одиницю площі; 

крутість схилів; поздовжня та максимальна кривизна топографічної поверхні; акумуляція; 

довжина та відстань до водних потоків. Дано оцінку якості прогнозної карти ґрунтів за 

допомогою параметрів чутливості та точності і показано, що індекс kappa Когена є 

найбільш інформативним з них. Акумульовані в існуючих картах ґрунтів знання про 

ґрунтовий покрив доповнені за допомогою статистичної процедури шляхом створення 

повноформатної предикативної карти ґрунтів (карти-версії чи карти-моделі) та її 

комбінованого варіанту. Показано можливості щодо побудови прогнозних карт ґрунтів з 

використанням типового набору матеріалів, які можуть бути доступними пересічному 
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ґрунтознавцю в сучасних українських реаліях: карти ґрунтів і топографічна та безкоштовне 

повнофункціональне програмне забезпечення – геоінформаційні системи GRASS та 

Quantum, векторизатор Easy Trace і мова статистичних розрахунків R-Statіstіc. 
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Піднято проблему ідентифікації гідроморфних ґрунтів, передусім тих, що зазнали 
істотних змін під впливом осушення та інтенсивного сільськогосподарського 
використання. Цільова задача – оцінити сучасний стан та показати особливості 
вирішення проблемних питань з розпізнавання гідроморфних ґрунтів під час 
польового обстеження, в тому числі, антропогенно трансформованих, для 
вибору перспектив їх подальшого використання. Показано особливості 
методичних підходів до розробки критеріїв і параметрів для оцінювання ступеня 
трансформованості гідроморфного ґрунту. Проблемним питанням залишається 
діагностика мінеральних ґрунтів як підґрунтового, так і поверхневого водного 
живлення, за характером і ступенем оглеєності. Для осушених торфових ґрунтів 
важливими оцінювальними критеріями є показники гідрофобності, 
мінералізованості та гідробуферної здатності, об’єктивні методи визначення яких 
практично відсутні. Акцентовано увагу на необхідності розроблення шкал 
(нормативів) для діагностування гідроморфних ґрунтів з наданням переваги тим 
критеріям, без яких унеможливлюється раціональний вибір управлінських рішень 
в режимі обігу земель і землекористування. 
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1. Вступ  
 

За даними великомасштабного ґрунтового обстеження (1957-1961 рр.) на території 

України виявлено 4,6 млн га перезволожених земель з педогідроморфним покривом. В 

переважній більшості це землі підґрунтового водного живлення заплавних масивів, 

улоговин, днищ балок, западин тощо. Меншою мірою поширені землі, ґрунтовий покрив 

яких зазнає поверхневого надмірного зволоження – омброгенний педогідроморфізм. Такі 

ґрунти зосереджені, в основному, в Передкарпатті та Закарпатті.  

У другій половині минулого століття осушувальною меліорацією було охоплено 

3,1 млн га перезволожених (гідроморфних) ґрунтів, з них 850 тис. га специфічних за своєю 

природою торфових – потужних акумуляторів органічної речовини і води. Залежно від 

тривалості постмеліоративного періоду, характеру використання, водного режиму та 

екологічної стійкості морфологічна будова гідроморфних ґрунтів та їх агроекологічний 

стан зазнали істотних змін. Встановлено, що найбільш екологічно вразливими і 

піддатливими до змін є органогенні (торфові й оторфовані), а також заболочені мінеральні 

ґрунти зі значними запасами органічної речовини та вільних залізистих сполук. 

В даний час, через відсутність належного догляду за дренажними системами 

(відкритого і закритого типів) та режимом водорегулювання, осушені (дреновані) землі, на 

більшій частині, використовуються вкрай неефективно, або зовсім закинуті. Ґрунтовий 

покрив на цих землях, як правило, деградує, а перспективи його ефективного 

сільськогосподарського освоєння і напрями раціонального використання не визначені. 

Вирішення проблем повернення невикористаного потенціалу родючості осушених 

гідроморфних ґрунтів в аграрне виробництво, передусім, в селах і селищах з депресивним 

соціальним станом, слід віднести до одного з найактуальніших цільових завдань 

сьогодення. Водночас, через відсутність відомостей про ґрунтовий покрив, рівень його 

родючості й агроекологічний стан унеможливлюється раціональний вибір напрямів 

подальшого використання осушених земель, аргументування доцільності проведення 

реконструювання і модернізування дренажних мереж, обґрунтування проектів відведення 

окремих земельних ділянок під ренатуралізацію, природоохоронні, рекреаційні, мисливські 

та інші цільові призначення. Зазначимо, що проблеми осушувальних меліорацій та 
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ефективного використання гідроморфних ґрунтів, незважаючи на високий загальний 

потенціал продуктивності ґрунтових ресурсів України (значна частка чорноземів), не 

втрачають своєї актуальності, особливо в місцях їх широкого поширення і зі значним 

дефіцитом родючих орних земель. 

Цільовим завданням даної роботи є оцінити сучасний стан проблеми 

педогідроморфізму та висвітлити невирішені аспекти ідентифікації гідроморфних ґрунтів 

на осушених землях з урахуванням їх змін під впливом дренажу та 

сільськогосподарського використання. 

Вирішення названого завдання є необхідним для обґрунтованого перегляду 

(корекції) існуючої номенклатури, переліку агровиробничих (агроекологічних) груп і 

систематики гідроморфних ґрунтів, насамперед, на осушених землях, а також перегляду 

критеріїв і параметрів якості гігроморфних ґрунтів з визначенням ролі ґрунтового покриву 

в гідрологічному, газовому та інших режимах агроекосистем та їх продуктивній функції. 

 

2. Аналіз проблемних питань 

  

На початку робіт з великомасштабного обстеження ґрунтів України (1957 р.) 

земельні угіддя з дренажною системою займали порівняно незначну площу (біля 750 тис. 

га). Оскільки велика частина заболочених і болотних земель перебувала в цілинному 

(важкодоступному для детального ґрунтового обстеження) стані, а також через низку 

методичних прогалин, повної і якісної інформації про ґрунти на заболочених і болотних 

земельних угіддях не було отримано. Тобто, під час проведення масштабних 

меліоративних робіт рівень потенціалу родючості ґрунтів заболочених і болотних масивів, 

що підлягали осушенню, залишався недостатньо визначеним. В результаті, 

осушувальними меліораціями було охоплено значну частину земель, у ґрунтовому покриві 

яких велика частка належала низькородючим ґрунтам, що важко піддаються 

постмеліоративному освоєнню та окультурюванню. Намаганню охопити меліорацією 

якомога більше площ сприяла також тодішня планова економіка. З цих причин еколого-

економічний ефект масштабного та коштовного будівництва дренажних систем виявився 

надто низьким – урожаї істотно відставали від проектованих рівнів, а тривалість окупності 

капітальних витрат розтягувалась на десятки років. Така ситуація призвела до 

дискредитації власне практичної сутності осушувальних меліорацій.  

На основі здійснених лабораторією родючості гідроморфних і кислих ґрунтів ННЦ 

«ІГА імені О.Н. Соколовського» у дев’яностих роках минулого сторіччя 

рекогносцирувальних обстежень ґрунтів на окремих дренажних системах Львівщини, 

побудованих ще до другої світової війни, коли Західна Україна перебувала під польським 

протекторатом, зроблено висновок про існування на той час суворо нормованих, 

обґрунтованих та екологічно виважених інженерно-конструкторських підходів щодо 

дренажного будівництва та наступного сільськогосподарського освоєння гідроморфних 

ґрунтів [1]. Для проведення гідромеліоративних робіт тоді відводились виключно ті 

земельні ділянки, ґрунтовий покрив яких характеризувався високим рівнем потенційної 

родючості, легко піддавався окультурюванню й обробітку. Цікаво, що деякі з цих, більш 

ніж семидесятилітньої давності дренажних систем, зберегли свою водорегулювальну 

здатність до часу нашого обстеження. 

Таким чином, у гумідних регіонах України склалась нині вельми екологічно й 

соціально руйнівна кризова ситуація. Вона викликана деградацією земельних угідь через 

проведення масштабних меліоративних робіт у другій половині минулого сторіччя, без 

належного на те проектного обґрунтування, а також через неефективне використання 

ґрунтово-земельних ресурсів, несанкціоновані, некеровані й екологічно злочинні способи і 

методи експлуатації та використання місцевих біоресурсів і корисних копалин, а також 

через безробіття і масовий виїзд людей за рубіж на заробітки. Найперспективніший шлях 

виходу з цієї ситуації – всебічне сприяння розвитку аграрного бізнесу шляхом 

комплексного меліоративного освоєння ґрунтово-земельних ресурсів та раціонального 

вибору напрямів їх сталого й ефективного використання. Здійснити зазначену стратегічну 

задачу можна тільки за умов отримання повної і достовірної інформації про сучасний 

агроекологічний стан ґрунтів на осушених землях, значна частина яких деградувала і 

перетворилась у непридатні для інтенсивного землеробства угіддя, вторинно заболочені 

перелоги або взагалі закинута. Ці землі зазнають стихійного захаращення, забруднення, 

покриваються купинами та непривабливою рослинністю.  
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Ґрунти, що зазнають постійного підґрунтового гідроморфізму, акумулюють у собі 

органічний матеріал більш інтенсивно, ніж аналогічні за гранулометричним складом 

автоморфні ґрунти дернового типу ґрунтоутворення. Ця ознака, що робить гідроморфні 

ґрунти, порівняно з автоморфними, потенційно більш багатими на органічні речовини, 

азотне і водне живлення рослин, привертала особливу увагу прихильників проведення 

масштабних меліорацій. Однак, подальше освоєння і використання осушених земель 

показало, що накопичені в цілинному (природному) стані органічні речовини, в 

постмеліоративний період інтенсивно мінералізуються, масово виділяючи в атмосферу 

СО2 та інші парникові гази, допоки перебіг ґрунтових процесів не урівноважиться (період 

релаксації) з новими умовами та факторами ґрунтоутворення. Цей закономірний, 

інтенсивно динамічний процес постмеліоративної трансформації гідроморфних ґрунтів у 

практиці меліорації і землекористування не враховується. Критерієм оцінки цього процесу 

є ступінь екологічної стійкості різних за генетичними властивостями гідроморфних ґрунтів, 

який донині не має точного визначення, незважаючи на те, що цей критерій є 

визначальним для вибору проектних гідромеліоративних рішень, напрямів використання 

та природоохоронних заходів. Недостатньо враховувалась також роль боліт і заболочених 

земель в регуляції гідрологічного режиму прилеглих територій, у водних потоках рік і річок. 

Проекти меліорації гідроморфних ґрунтів у всіх розвинутих зарубіжних країнах 

всебічно обґрунтовуються як в економічному, так і в екологічному аспектах, з наданням 

переваги останньому. Тобто політика в галузі іригації і дренування полярно змінилася. Її 

слід брати на озброєння і нашій державі. Служба охорони ґрунтів і вод у США, наприклад, 

надає підтримку спеціальним програмам, що спрямовані на збереження біосферних 

функцій гідроморфних ландшафтів, зокрема, на ренатуралізацію осушених земель. Ці 

програми реалізуються ще з 1990 року – фермери відділяють невигідні для 

сільськогосподарського використання перезволожені землі для залучення їх у 

природоохоронні об’єкти [2, 3, 4]. У Німеччині проекти ренатуралізації осушених торфових 

боліт також набули практичної реалізації [5, 6]. Охорону болотних масивів здійснюють тут 

диференційовано, залежно від їх екологічних функцій.  

В Латинській Америці відроджуються старі способи меліорації заболочених і 

болотних земель, що базуються на принципі дрібноконтурності (невеликий розмір 

осушеного поля) та місцевого збирання дренажних вод у спеціальні ставки-накопичувачі. 

За цим принципом у долині р Сан-Педро (штат Табаско, Мексика) було побудовано 

декілька екологічно надійних меліоративних систем двобічного водорегулювання [7]. У 

Швеції розмір осушеного масиву рідко перевищує 350-400 га [8]. В Україні ж деякі масиви 

досягають 10-15 тис. га і більше (Трубіжська, Ірпінська, Смолянська, Верхньо-Прип’ятська, 

Турійська і багато інших осушувальних систем). Такий підхід обумовив масштабну акцію 

суцільної гомогенізації гідроморфних ландшафтів, знищив їх біогеоценотичну 

різноманітність і спричинив поки що кількісно не визначені, але, без сумніву, величезні 

екологічні й соціальні збитки.  

Вирішення проблем раціонального менеджменту ґрунтово-земельних ресурсів, 

контролю їхніх продуктивних та екологічних функцій опирається, перш за все, на точну й 

об’єктивну інформацію про сучасний стан і ступінь придатності різноманітних ґрунтів і 

ґрунтового покриву для того чи іншого напряму використання. Отримання цієї базової 

інформації можливе виключно шляхом проведення повторного великомасштабного 

ґрунтового обстеження на основі сучасної методично-інструментальної бази та новітніх 

досягнень у галузі номенклатури й систематики ґрунтів, удосконалення і зміна яких 

опирається на критерії та параметри об’єктивної ідентифікації різноманітних за своєю 

ґенезою ґрунтів. 

 

3. Методичні підходи  

 

Особливості та специфіка методів ідентифікації гідроморфних ґрунтів обумовлені 

такими чинниками: 

- близьке залягання підґрунтових вод та різний ступінь їх впливу на перебіг 

ґрунтових процесів, трансформацію морфологічного профілю ґрунту, органічних і 

мінеральних речовин, на стан кисневого і водного живлення рослин; 

- поширення гідроморфних ґрунтів здебільшого на понижених, підпорядкованих 

елементах рельєфу, куди з поверхневим стоком і затопленням часто потрапляють 

суспендовані та розчинені у воді різноманітні домішки – «продукти» ерозії, сміттєвих 

звалищ, скотомогильників, відходи тваринницьких комплексів, промисловості, тощо; 
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- високі темпи трансформації морфологічної будови, складу і властивостей ґрунтів 

у постмеліоративний період їх використання з невизначеним релаксаційним періодом, що 

створює тимчасовий (перехідний), нестабільний статус незавершеної профільної, 

речовинної, структурної і функціональної перебудови гідроморфного ґрунту; 

- гетерогенність ґрунтоутворення на землях поверхневого педогідроморфізму, що 

супроводжується синхронним розвитком різноманітних та з різним ступенем прояву 

елементарних ґрунтових процесів – оглеєння, опідзолювання, елювіювання, 

обуроземлення тощо.  

- контрастність фітоценозів, складність структури ґрунтового покриву, руйнація 

його гумусованого шару під час культуртехнічного освоєння осушених земель, 

інтенсивний вплив гідрогеолого-геохімічних потоків на ґрунтотворні процеси. 

Вищеназвані та інші чинники створюють нерідко складний ґрунтовий профіль, 

генетичні горизонти якого «розриваються» геологічними прошарками алохтонного 

походження – відкладами теригенного дрібнозему, осадових порід, карбонатів, солей, 

різних форм залізистих сполук. Привнесений алохтонний матеріал включається в процес 

ґрунтоутворення, формуючи складні органо-мінеральні комплекси, нерідко шарувату 

текстуру ґрунтового профілю, конкреційні та інші новоутворення тощо. Всі природні й 

новоутворені морфологічні ознаки ретельно описуються під час польового обстеження 

ґрунтів. Через близьке залягання підґрунтових вод не завжди вдається виконати опис 

ґрунтового профілю закладкою шурфів. Тому використовують спеціальні болотні бури з 

робочими човниками для послідовного відбирання морфологічно непорушених 

вертикальних ґрунтових колонок через кожні 25-50 см. Перспективним для визначення 

потужності торфового покладу, який за всіма своїми фізичними характеристиками суттєво 

відрізняється від підстильної мінеральної породи, є метод радарного зондування, широкі 

можливості якого для цих цілей попередньо визначено [9].  

Методи діагностики, ідентифікації та систематизації органогенних (торфових і 

оторфованих) ґрунтів детально нами опрацьовані й висвітлені в низці опублікованих 

раніше праць [10, 11 та ін. ], до яких ми й адресуємо зацікавлених читачів. Проте 

залишаються ще невирішені проблемні питання, зокрема, методи ідентифікації осушених 

торфових ґрунтів за ступенем мінералізованості, гідрофобності, екологічної стійкості та 

ідентифікації мінеральних гідроморфних ґрунтів за характером і ступенем оглеєності, 

озалізненості, анаеробності (кисневого дефіциту), гідробуферної здатності та кислотно-

основного режиму. Всі ці характеристики є визначальними для оцінювання 

агроекологічного стану осушених гідроморфних ґрунтів і вибору технологічних рішень для 

його оптимізації. 

У зарубіжній ґрунтознавчій літературі знаходимо цілу низку пропозицій щодо 

методичних підходів до діагностування та ідентифікації мінеральних ґрунтів за ступенем 

гідроморфізму [12, 13]. Вони можуть бути враховані і (за верифікації й уточнення) 

використані у практиці обстеження ґрунтів України і менеджменту грунтово-земельних 

ресурсів. Зазначимо, що завдяки Харківській, Львівській і Чернівецькій ґрунтознавчим 

школам вирішено цілу низку питань з ідентифікації гідроморфних і напівгідроморфних 

ґрунтів як підґрунтового, так і поверхневого водного живлення [14, 15, 16], проте необхідні 

ще додаткові зусилля для їх конкретизації та параметризації.  

 

4. Критерії та параметри 

 

Як уже зазначалось, в утворенні гідроморфних ґрунтів провідним фактором є 

перенасиченість їх застійною водою і кисневий дефіцит. Ці чинники інтенсифікують 

розвиток глейових процесів та акумуляцію органічної речовини. Сам термін «гідроморфні 

ґрунти» дотепер не отримав чіткої і змістовної дефініції. В гідромеліоративній практиці – 

це ґрунти постійного перезволоження, на яких без проведення інженерних дренажних 

робіт інтенсивне ведення землеробства унеможливлюється. В агромеліорації – ґрунти, що 

вимагають глибокого розпушення, аераційного дренування, щілювання, використання 

гребеневої і/або грядкової технологій та інших заходів з оптимізації водно-повітряного 

режиму.  

За ступенем гідроморфізму розрізняють власне гідроморфні і напівгідроморфні 

ґрунти. За рівнем посилення гідроморфізму ґрунти підґрунтового зволоження в 

природному стані слід вишикувати в такий ряд (в дужках – уточнення для нечорноземних 

регіонів): лучно-чорноземні – чорноземно-лучні – лучні (дернові глибоко оглеєні) – лучні 
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глейові (дерново-глейові) – лучні сильно глейові (дернові сильно глейові) – лучно-

болотні (дерново-болотні) – лучно-болотні оторфовані (дерново-болотні оторфовані) 

– болотні та мулувато-болотні мінеральні – болотні та мулувато-болотні 

оторфовані – торфовисто-глейові – торфово-глейові – торфові неглибокі – торфові 

середньоглибокі – торфові глибокі.  

Основними ознаками педогідроморфізму є оглеєність, наявність органогенних 

(оторфованих і торфових) горизонтів і/або прошарків та низький ступінь аерації 

кореневмісного шару (кисневий дефіцит). Дренування (з метою інтенсивного 

використання) потребують ґрунти, починаючи з лучних глейових і більш гідроморфні – 

згідно з наведеним рядом. Після зниження рівня підґрунтових вод всі природно 

сформовані ґрунти гідроморфного ряду опиняються у невластивих для них умовах – 

панування неповного педогідроморфізму, від чого істотно змінюється їх природний 

генетичний статус. Напрям цих змін достатньо вивчений стосовно торфових ґрунтів [11]. 

Велика різноманітність заболочених ґрунтів мінеральної природи та умов їх залягання – 

основні причини обмеженості даних про закономірності їх сучасної еволюції, їхнього 

новонабутого морфо-генетичного статусу. Для якісного оцінювання агроекологічного стану 

осушених земель і розроблення бонітетних шкал використовують низку показників 

профільної будови, речовинного складу, фізичних, хімічних, фізико-хімічних, 

мікробіологічних, біохімічних та інших властивостей ґрунту. Налічують сотні показників для 

оцінювання якості ґрунту, проте не всі вони можуть слугувати критеріями для обрання і 

обгрунтування раціональних меліоративних, агротехнологічних, бізнесових та земельно-

обігових управлінських рішень. 

У практиці меліорації і менеджменту родючості ґрунтів агроекологічний (ґрунтово-

меліоративний, гідрогеолого-меліоративний тощо) стан осушених земель оцінюють тільки 

за трьома градаціями: оптимальний (добрий), допустимий (задовільний) і незадовільний. 

В дійсності на деяких осушуваних масивах сучасний агроекологічний стан ґрунтового 

покриву відхиляється далеко за межі допустимого. Тому необхідним і обґрунтованим є 

введення четвертої градації – критичного (кризового) стану.  

Моніторинг, що здійснюють гідрогеолого-меліоративні служби на осушених 

землях, дає оцінку стану за надто обмеженою кількістю показників (критеріїв): середній 

сезонний рівень залягання підґрунтових вод (РПВ); дати весняного зниження РПВ до 

рівня, що дозволяє механічний обробіток ґрунту; значення рН грунту. Цього явно 

недостатньо. Сучасний моніторинг вимагає комплексної оцінки агроекологічного стану 

осушених земель, перш за все, за критеріями і параметрами, потрібними для вибору 

управлінських рішень і без яких ці рішення можуть виявитись неефективними і навіть 

неповноцінними. Для мінеральних гідроморфних, багатозольних торфових і оторфованих 

ґрунтів важливими критеріями, що визначають їх якість, окрім загальновідомих, є залізисті 

сполуки, наявність вільних форм окисного і закисного заліза та їх роль у поживному, 

мікроелементному, водно-повітряному, окисно-відновному, кислотно-основному та інших 

режимах ґрунту. 

Сучасна об’єктивна ідентифікація гідроморфних ґрунтів вимагає враховувати 

антропогенний чинник впливу на трансформацію ґрунтів і ґрунтового покриву, який є 

визначальним на меліорованих землях (осушених, зрошуваних, плантажованих, хімічно 

меліорованих тощо). Антропогенна трансформація ґрунтів, як правило, не призводить до 

утворення явно не існуючих у природі ґрунтів, а надає меліорованим ґрунтам нових, як 

позитивних, так і негативних характеристик, які за генетичною природою притаманні 

іншим ґрунтовим різновидам. Не виключена еволюція одного виду ґрунту в інший. 

Наприклад, після осушення та інтенсивного землеробського використання глибокі 

торфовища (з причин інтенсивного розкладу органічної речовини) трансформуються в 

середньо-глибокі, а останні – в неглибокі аж до можливого повного зникнення торфового 

пласта з виходом на поверхню мінеральної породи, яка поступово включається у процес 

сучасного ґрунтоутворення. Водночас розвиваються (за раціонального використання та 

контролю ґрунтових процесів) позитивні ознаки – перетворення в постмеліоративний 

період слабо чи середньо розкладеного торфу на біохімічно більш стійкий до розкладу 

перегнійний торф з утворенням перегнійно-глейових ґрунтів. Має місце й утворення 

верхнього гідрофобного (мінералізованого), дефляційно небезпечного торфового 

горизонту. Контроль процесів гуміфікації-мінералізації органічної речовини є стратегічною 

необхідністю сталого землекористування. 
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Суцільна, візуально явно виражена оглеєність всього ґрунтового профілю (сильно 

глейові і глейові ґрунти) різко знижує продуктивну функцію гідроморфних ґрунтів. 

Оглеєність тільки перехідних генетичних горизонтів помітно поліпшує продуктивну 

функцію ґрунту. Оглеєність лише нижнього перехідного горизонту, що межує з 

неохопленою ґрунтоутворенням породою, розміщеного поза зоною поширення кореневої 

системи культурних рослин, може впливати, порівняно з неоглеєними аналогами, як 

негативно (в багаті на атмосферні опади роки), так і позитивно – затримує вологу і 

підвищує забезпеченість рослин вологою у посушливі роки. За всіх однотипних 

характеристик, ступінь оглеєності зростає з поважчанням гранулометричного складу 

ґрунту і пов’язана з наявністю органічних речовин, залізовмісних мінералів та вільних 

форм залізистих сполук. Переривчастий розвиток відновних процесів в умовах застійно-

промивного водного режиму призводить до формування генетично контрастно 

диференційованих ґрунтів з наявністю попелястого горизонту, усипаного залізовмісними 

конкреціями-новоутвореннями. Процес диференціації відбувається, як правило, in situ. 

Результати поглиблених морфо-генетичних досліджень ґрунтів Карпатського регіону [14, 

15, 16, 17 і ін.] показали доцільність ідентифікування їх як буроземно-підзолистих, 

поверхнево різною мірою оглеєних ґрунтів. Однак, слід відзначити, що в цих ґрунтах 

домінує помітно виражене поверхневе перезволоження – омброгенний педогідроморфізм, 

який спричинений застоєм атмосферних вод і майже повною відсутністю ознак 

вертикально-промивного водного режиму. Вживання терміну «підзолисті» в даному 

випадку часто заперечується. Найбільш доцільним є найменування їх бурувато-глеє-

попелястими грунтами.  

З переходом на цивілізований ринок земель слід очікувати зростання попиту на 

земельні ділянки, в тому числі, і на перезволожені. Тому конче необхідною буде методика 

об’єктивного вартісного оцінювання земель з різним характером і ступенем  

педогідроморфізму залежно від напряму їх сільськогосподарського використання. 

Спрямованість може бути націлена як на інтенсивне, так і на екстенсивне використання. 

Перший напрям вимагає значних капітальних вкладень на модернізацію меліоративних 

систем та сільськогосподарське освоєння земельних ділянок, а другий (екстенсивний) – 

передбачає вибір адаптованих (до конкретних ґрунтово-гідрологічних умов) варіантів 

використання, наприклад, створення плантацій з вирощування енергетичних культур, 

розмноження цінної болотної фауни і флори, гідрофільних лікарських рослин, 

мисливських угідь, рекреаційно-туристичних парків тощо.  

  

5. Висновки  

 

1. Критерії і параметри ідентифікації антропогенно трансформованих 

гідроморфних ґрунтів на осушених землях та об’єктивне оцінювання їхнього 

агроекологічного стану до цього часу залишаються не систематизованими. Це проблемне 

питання вирішується створенням сучасних нормативно-ідентифікаційних шкал з 

наведеними в них критеріями і параметрами як основи для діагностування й оцінювання 

ґрунтів (земель) та вибору управлінських рішень. 

2. Не всі численні показники морфології, складу і властивостей ґрунтів можуть 

слугувати критеріями для ідентифікування гідроморфних ґрунтів, оцінювання їх 

агроекологічного стану та вибору управлінських рішень – необхідним є відсів зайвої 

інформації, інтеграція даних з урахуванням специфіки педогідроморфізму та його змін під 

впливом осушення та використання.  

3. Прийняття рішень в умовах невизначеності є неприпустимим – необхідну для 

цього інформаційну базу можна створити виключно шляхом повторного проведення 

великомасштабного ґрунтового обстеження осушених земель на новій техніко-методичній 

основі. Осучаснення інформації про якість грунтів є необхідним для цивілізованого 

функціонування обігу земель, обґрунтування меліоративних заходів, проектів 

ренатуралізації та збалансованого (сталого) землекористування.  

4. Систематизовані, згідно з сучасними вимогами, всебічно опрацьовані й 

обґрунтовані шкали ідентифікації антропогенно трансформованих гідроморфних ґрунтів 

на осушених землях чекають на удосконалення – тільки на цій основі можна буде 

вирішувати проблемні питання бонітетної й грошової оцінки осушених ґрунтів, контролю їх 

продуктивних та екологічних функцій, вибору перспективних напрямів їх раціонального 

використання.  
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The review article outlines the problem of identifying hydromorphic soils, primarily undergoing significant changes under 
the influence of drying and intensive agricultural use. The goal is to evaluate the current state of pedohydromorphy 
problem and to show the peculiarities of solving the problems associated with the recognition of hydromorphic soils 
during the field survey. Particular attention is paid to the diagnosis of anthropogenically transformed soils for choosing 
the prospects for their further use. 
The features of methodical approaches to the development of criteria and parameters for assessing the degree of 
transformation of hydromorphic soils are shown. The diagnostics remains a problem (on the nature and degree of 
gleyization) of hydromorphic mineral soils both through underground and surface water nutrition. 
For drained peat soils, buffer capacity, mineralization, and water-buffering capacity are important estimates. Objective 
methods for determining the latter one are practically absent. Attention is drawn to the need to develop scales (norms) 
for diagnosing hydromorphic soils with an emphasis on those criteria, without which rational choice of management 
decisions in the mode of circulation of land turnover and land use is impossible. 
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Імовірнісне оцінювання вмісту гумусу, його просторової мінливості та динаміки змін 
виконано на прикладі чорнозему звичайного в системі чотирьох водозборів у межах 
басейну річки Айдар у Луганській області України. Для розрахунків використано дані 
вмісту гумусу в орному шарі грунту за два терміни обстежень – 1970 і 2011 рр. Виявлено, 
що втрати вмісту гумусу за 41 рік становлять 0,015 і 0,020 % у межах Білолуцького і 
Старобільського водозборів та 0,024 і 0,029 % на водозборах Курячівскому і 
Бахмутівському. Констатовано стабілізацію вмісту гумусу у верхній частині басейну 
(4,5 %) та його зменшення нижче за течією від 6,13 → 4,79 → 4,10 % (1970 р.) до 4,08 → 
4,07 → 3,55% (2011 р.). В цілому у грунтах басейну р. Айдар відбулось зменшення вмісту 
гумусу з 4,58±0,13 % (1970 р.) до 4,03±0,05 % (2011 р.). Статистичний аналіз даних 
проведено за такими показниками: число спостережень (n); середнє значення (хсер.); 
дисперсія (S

2
 ); стандартне відхилення (S); коефіцієнт варіації (Cv); абсолютна помилка 

середнього (Sxсер.); медіана (M); асиметрія (A); ексцес (E). Аналіз імовірності природи 
вмісту гумусу виконано за такими критеріями: індекс вмісту гумусу – відношення 
фактичного вмісту гумусу у контрольній точці до середнього арифметичного; теоретична 
крива ймовірності (крива розподілу Пірсона ІІІ типу), побудована за середнім 
арифметичним, коефіцієнтом варіації (Cv) і коефіцієнтом асиметрії (Сs).  
Виявлено, що ймовірність прояву середніх (типових) значень вмісту гумусу на 
досліджених об'єктах визначається системою водозборів і не перевищує 50 %. При 
цьому у випадку зі значеннями коефіцієнтів варіації Cv=10,5 і 12,1 % (Старобільський і 
Білолуцький водозбори відповідно) відхилення ймовірностей від середнього рівня вмісту 
гумусу (4,05 і 4,38 %) у бік зниження не перевищують 40 % територіального поширення, а 
у випадку значень Cv=18,6 і 19,7 % ймовірність і відхилення від типового рівня (3,50 і 
4,05 % гумусу у Бахмутівському та Курячівському водозборах) становить 60 %. 
Просторова мінливість вмісту гумусу у грунтах всіх чотирьох водозборів не виходить за 
межі середньої (CV = 10,47 – 19,65 %). За результатами аналізу просторового розподілу 
ґрунтів за групами вмісту гумусу у чотирьох водозборах побудовано інтегровану 
картосхему вмісту гумусу у грунтах басейну р. Айдар в цілому та визначено площі ґрунтів 
з різними параметрами. 
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1. Вступ 
 

Вміст гумусу є одним з найважливіших ґрунтових індикаторів, який широко 
використовують у наукових дослідженнях і проектувальних роботах для оцінювання як 
сучасного стану ґрунту, так і трендів його змін з метою виявлення або прогнозування 
ризику деградації. Важливість оцінювання вмісту гумусу витікає з визнання його ролі у 
формуванні та відтворенні родючості й продуктивності ґрунту, що в сучасних уявленнях 
ґрунтознавців світу тісно пов’язується з поняттями «якість ґрунту» (soil quality) і «безпека 
ґрунту» (soil security) [1-3]. 

«Ми живемо в еру вуглецю» – так сказав президент Міжнародної спілки 
ґрунтознавців Jae E. Yang у передмові до збірки матеріалів, що доповідались на 
конференції, присвяченій глобальному висвітленню питань і проблем, пов’язаних з 
ґрунтовим вуглецем (Global Soil C Conference), проведеній у червні 2013 у США, де 
висловили свої наукові погляди більше ста вчених з тридцяти країн світу [4]. 

Сьогодні існує безліч запитів на тематичну інформацію щодо просторово 
орієнтованих параметрів властивостей ґрунтів. Інформація у вигляді тематичних карт 
середнього і великого масштабів є первинним матеріалом для створення стратегії сталого 
регіонального землекористування – комплексного вирішення завдань екологічно й 
економічно раціонального використання орних земель [5]. Вміст гумусу є найважливішою 
агрономічною та екологічною (точніше – енвайронментальною, за аналогією з 
використовуваним у світовому ґрунтознавстві терміном «environmental» – навколишнє 
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середовище) характеристикою ґрунту – основою для розробки як агротехнологій, так і 
ґрунтоохоронних програм і стратегій водозбереження. 

Карти вмісту гумусу – головний компонент у наборі матеріалів, потрібних для 
розробки локальних систем землеробства, сівозмін, способів обробітку ґрунту, системи 
протиерозійних заходів тощо. Картографічне відображення вмісту гумусу і його динаміки є 
потрібним шаром цифрового картографування і районування ґрунтів, їхніх функцій і 
властивостей. 

Важливим є інтерпретація базової інформації про вміст гумусу у ґрунті на певній 
території. Наприклад, території окремого водозбору, яка може розглядатися як сукупність 
певних умов (кліматичних, геоморфологічних, антропогенного навантаження тощо), що 
впливають на динаміку гумусового стану ґрунту. Динамічні зміни можна легко виявити 
шляхом порівняння даних двох турів обстеження, виконаних через певний (не менше 20-
25 років) проміжок часу. Таке фіксування дозволяє розкрити не лише абсолютні зміни 
параметрів гумусового стану ґрунту, але й специфіку локальної просторової динаміки, що 
залежить від природних особливостей території. Як виявилось, час також є важливим 
фактором і для визначення просторової варіабельності вмісту гумусу – більш висока 
стабільність у просторі присутня на тих ділянках, де тип землекористування довго не 
змінювався [6]. 

Варіабельність у просторі параметрів вмісту гумусу багато дослідників 
розглядають як критерій оцінки змін гумусованості ґрунтів певної території у часі. Однак, 
сукупність факторів, що впливають на цю варіабельність, згідно з висновками широкого 
кола дослідників, є настільки ж різноманітною, наскільки різноманітними є напрями 
досліджень і розмір досліджуваного простору, а також природні умови, характер 
використання земель та інтенсивність антропогенного навантаження. 

Системний аналіз літератури щодо досліджень просторової варіабельності вмісту 
ґрунтового органічного вуглецю (SOC – soil organic carbon) дозволяє констатувати 
згадування у публікаціях як мінімум чотирьох груп факторів, які впливають і на вміст 
гумусу, і на коефіцієнт варіації (Cv): І – тип землекористування; ІІ – рельєф; ІІІ – 
властивості ґрунтів; ІУ – кліматичні характеристики на досліджуваній території. 

Стосовно ролі типу землекористування у просторовій варіабельності вмісту у 
ґрунті органічного вуглецю, дослідники майже одностайно стверджують, що цей зв’язок є 
абсолютно доведеним і є найбільш помітним у верхньому шарі ґрунту [6, 7, 8, 9,].  

Дослідники визнають, що поверхневий шар (0-30 см), де акумульовано більше 
50 % SOC [7], є найбільш чутливим, оскільки охоплює глибини, які безпосередньо залучені 
у взаємодію ґрунту з атмосферою, і є об’єктом антропогенного впливу [10]. Тому для 
верхнього шару зафіксовані значно більш високі коефіцієнти просторової варіабельності 
вмісту ґрунтового вуглецю [7, 11]. 

Для оцінювання впливу типу та інтенсивності землекористування на гумусованість 
ґрунту використовують навіть, так званий, коефіцієнт стратифікації (відношення вмісту 
гумусу у шарі 0-5 см до вмісту у шарі 5-15 см), значення якого більше 1,2 свідчить про 
поліпшення якості ґрунту [8]. 

Роль рельєфу розділяють на декілька складових: топографічна неоднорідність 
досліджуваної ділянки [12]; місце ділянки у тій чи іншій частині схилу [13, 14, 15]; висота 
місцевості [16, 11, 15, 17]. 

Закономірні висновки дослідників щодо посиленої неоднорідності вмісту 
органічного вуглецю у ґрунтах території з різноманітним рельєфом [12] доповнюються 
свідченнями про зв’язок вмісту SOC з висотою. Вважають, що вміст гумусу суттєво і 
позитивно корелює з висотою у гірських місцевостях [18, 16, 17, 19] і зниження 
температури з висотою є ключовим чинником, яким контролюється ступінь розкладу 
органічних речовин [20, 21]. Натомість, оберненим названо зв’язок SOC з висотою у 
низьких рівнинних місцевостях [16].  

Роль висоти опосередковано пов’язана з варіабельністю вмісту SOC через місце 
досліджуваної площі на тій чи іншій позиції схилу. Більш низьку концентрацію виявлено зі 
збільшенням висоти місцевості і градієнту схилу [13]. Найвищий коефіцієнт просторової 
варіації (Cv=45,6 %) виявлено для позиції back-slope – частини схилу, де домінують 
процеси транспорту води і матеріалів, інтенсивність яких залежить від градієнту ухилу і 
висоти [10]. Інші автори ділять цю частину схилу на дві зони – верхню і нижню, в яких 
висоти можуть відрізнятися на 100 м. І, звичайно ж, спостерігають суттєву різницю у вмісті 
SOC – він є найвищим у верхній частині (summit), де інтенсивність стоку несуттєва, і 
монотонно знижується донизу схилу (footslope) [15]. Помічено також вплив експозиції 
схилу, який, хоча і не завжди може описуватися лінійною кореляцією, однак є дієвим 
фактором варіабельності вмісту у ґрунті органічного вуглецю [17]. 

Дослідники, що узагальнювали дані щодо просторової варіабельності різних 
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властивостей ґрунту констатували, що коефіцієнт просторової варіації SOC, порівняно з 
іншими властивостями, є середнім – Cv= 21–41%, тоді як Cv рН = 2–12 %, а Cv доступного 
фосфору – 39–157 % [22]. 

Грунтові запаси органічного вуглецю пов’язують з такими властивостями ґрунту: 
вміст мулу [9], електропровідність [9], фізичні характеристики [23], серед яких найбільш 
важливими для деяких регіонів вважають щільність будови, водоутримувальну здатність 
та гідравлічну провідність ґрунту [7]. 

Роль клімату у просторовій варіабельності SOC розглядають через вплив 
температури й атмосферних опадів, як просторово залежних чинників [6]. Однак, 
неочікувано незначною визнано частку впливу кліматозалежних змінних (менше 5 % 
пояснюваної дисперсії у регресійних моделях) на варіабельність запасів SOC у ґрунтах 
Німеччини [9]. 

Російські автори, узагальнивши дані з європейської території колишнього СРСР, 
виявили високий Cv (> 60 %) для шару 0-100 см навіть у подібних ценозах, що 
знаходяться в одній біокліматичній зоні. Причини інтрабіогеоценотичної варіабельності 
карбону шукали у зв’язках типів біогеоценозів, рослинного покриву й умов зволоження 
ґрунту [24]. 

Попередніми дослідженнями Горбачової та Плотнікова у Північному Степу України 
[25] було встановлено, що еродовані чорноземи звичайні являють однорідну сукупність і 
мають широкий діапазон вмісту гумусу в орному шарі ‒ від 1,6 до 6,9 %, коефіцієнт 
варіації становить більше 20 % (високий). За вмістом гумусу ці ґрунти віднесено до мало- 
та середньогумусних [26]. 

До опублікованих даних, щодо гумусованості ґрунтів Луганської області слід 
віднести національні карти вмісту і запасів гумусу в Національному атласі України [27] 
(масштаб 1:5 млн) і у виданому пізніше в ННЦ ІГА Електронному атласі властивостей 
ґрунтів України [28] (масштаб 1:1,5 млн). 

Мета досліджень. Ймовірнісне оцінювання просторової мінливості вмісту гумусу у 
чорноземі звичайному в системі «басейн річки → балковий водозбір». 

Для розкриття особливостей характеру просторового розподілу вмісту гумусу в 
грунтах басейну р. Айдар, приурочених до верхньої, середньої і нижньої течії, виконано 
статистичний аналіз даних двох турів великомасштабного обстеження (1970 і 2011), 
виявлено характер багаторічної динаміки, проаналізовано статистично-ймовірнісні 
ситуації, побудовано картосхему сучасного просторового розподілу вмісту гумусу і дано 
характеристику ймовірності його прояву в різних елементах системи «басейн річки → 
балковий водозбір». 

 
2. Об’єкти, матеріали і методи 
 
2.1. Об’єкт дослідження 
 
Об’єкт дослідження – чорнозем звичайний у системі чотирьох послідовно 

розміщених балкових водозборів у басейні р. Айдар (окреслених у межах верхньої, 
середньої і нижньої течії) в Луганській області України. Водозбори приурочені до 
гідропостів – точок спостереження гідрометеослужби за рівнем наповнення річки, якістю 
води тощо. 

Водозбори, назви яких співпадають із назвами гідропостів, розміщені послідовно 
вниз за напрямом течії річки: 1 - Білолуцький → 2 - Курячівський → 3 - Старобільський → 
4 - Бахмутівський. Кожен із чотирьох балкових водозборів розглядається як просторова 
одиниця з певним набором геоморфологічних параметрів, завдяки яким утворюється 
певний режим гідрологічних та ерозійних процесів, що впливають на гумусовий стан 
ґрунту. 

Для території кожного з водозборів зроблено вибірки з різних ґрунтових баз даних 
(БД) щодо вмісту гумусу у верхньому (0-25 см) шарі чорнозему звичайного. 

Таким чином, об’єктом дослідження є вміст гумусу у чорноземі звичайному у 
басейні р. Айдар, обумовлений специфічним впливом геоморфологічних чинників у межах 
чотирьох балкових водозборів. 

Межі балкових водозборів і географічно прив’язані місця розташування гідропостів 
і точок спостережень показано на рис. 1.  

 
2.2. Джерела інформації 
 
Окреслення меж водозборів виконано авторами за результатами аналізу 

геоморфологічних і гідрологічних особливостей території басейну р. Айдар на базі 
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топографічних карт масштабу 1 : 100 000 [29]. 
Для аналізу гумусового стану чорноземів звичайних сформовано дві вибірки із 

бази даних (БД) ННЦ ІГА імені О.Н.Соколовського [30]. У першій вибірці (106 точок) 
зібрано дані, що характеризують вміст гумусу, гранулометричний склад і потужність 
генетичних горизонтів ґрунтів, фіксовані під час великомасштабного обстеження ґрунтів 
України, яке закінчилося в Луганській області до 1970 р. У виборі точок враховано 
подібність гранулометричного складу і материнської породи; ступінь еродованості ґрунтів 
був різним. 

До другої вибрано результати сучасного (2011 року) обстеження ґрунтів басейну 
(170 точок), проведеного з метою виявлення вмісту гумусу. Точки, за допомогою 
геоприв’язок, винесено в натуру. Прийнято умову, що точки забезпечені (за попередніми 
обстеженнями) даними вмісту гумусу, гранулометричного складу і морфометричних 
характеристик.  
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Рис. 1. Територія досліджень – басейн р. Айдар у Луганській області 

 
Для окреслення контурів балкових водозборів було використано опубліковану 

інформацію про рельєф басейну р. Айдар [31], напрацювання щодо ерозійної безпеки 
рельєфу ріллі та екологічної структури агроландшафтів [32], а також розрахунки щодо 
стоку і змиву ґрунту за сучасного землеустрою [33]. Також використано офіційні публікації 
Держкомземагенства та довідники Державної гідрометеорологічної служби України. 

Для розрахунків і обґрунтування ймовірності розподілу вмісту гумусу в ґрунтах 
басейну скористалися роботами українських ґрунтознавців з оцінювання еродованості 
ґрунтів [34, 35, 36]. 

Для створення картографічних матеріалів за базову основу використано карту 
ґрунтів Луганської області масштабу 1:100 000 [29]. Цифрове картографування, 
інтегрування картографічних матеріалів та розрахунок площ ґрунтів з різним умістом 
гумусу виконано за допомогою програмного забезпечення Mapinfo 9.5.1. 

 
2.3. Способи розрахунків і статистичного аналізу результатів 
 
Статистичний аналіз вибраних даних проведено за такими показниками: число 

спостережень (n); середнє значення (хсер); дисперсія (S
2
 ); стандартне відхилення (S); коефіцієнт 

варіації (Cv); абсолютна помилка середнього (Sxсер.); медіана (M); асиметрія (A); ексцес (E). 
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Аналіз імовірності природи вмісту гумусу виконано за такими критеріями: (1) Індекс 
вмісту гумусу – відношення фактичного вмісту гумусу у контрольній точці до середнього 
арифметичного у варіаційному ряду; (2) Теоретична крива ймовірності (крива розподілу 
Пірсона ІІІ типу), побудована за трьома параметрами – середнього арифметичного 
значення членів варіаційного ряду, коефіцієнта варіації (Cv) і коефіцієнта асиметрії (Сs).  

 

3. Результати й обговорення 
 

3.1. Статистичний аналіз даних 
 

Статистичний аналіз даних вмісту гумусу в орному шарі (0-25 см) чорнозему 
звичайного було проведено у межах кожного із чотирьох окреслених водозборів за двома 
термінами спостережень – 1970 і 2011 рр. Дані з кожного водозбору умовно розділено на 
чотири групи за діапазоном параметрів вмісту гумусу - <3,0; 3,1-4,0; 4,1-5,0 та >5,0 % 
(табл. 1 і 2). Для кожної із групп розраховано середнє арифметичне значення вмісту 
гумусу та інші параметри статистичних показників. 
 
Таблиця 1  
Статистичний аналіз вмісту гумусу в ґрунтах окремих водозборів басейну р. Айдар (1970 р.) 
 

Група за вмістом  
гумусу, % 

Статистичні показники
1
 

n хсер S
2
 S Cv Sxсер. М А Е 

1 - Білолуцький 

> 5 3 6,597 1,473 1,214 18,40 0,701 6,490 - 0,392 

4,1-5,0 2 4,105 0,018 0,134 3,27 0,095 4,105 - - 

3,1-4,0 5 3,794 0,022 0,149 3,94 0,067 3,790 -1,911 -0,227 

< 3 2 2,430 0,005 0,071 2,91 0,021 2,430 - - 

Усі точки водозбору 11 4,486 2,354 1,534 34,20 0,463 3,950 1,381 1,218 

2 - Курячівський 

> 5 4 6,135 0,564 0,751 12,24 0,376 6,285 2,226 -1,134 

Усі точки водозбору 4 6,135 0,564 0,751 12,24 0,376 6,285 2,226 -1,134 

3 - Старобільський 

> 5 30 5,746 0,222 0,472 8,21 0,086 5,705 -1,064 0,299 

4,1-5,0 13 4,681 0,077 0,278 5,94 0,077 4,730 -0,919 -0,533 

3,1-4,0 5 3,514 0,058 0,241 6,86 0,108 3,420 2,745 1,657 

< 3 7 1,811 0,244 0,494 27,26 0,187 1,800 -0,997 0,177 

Усі точки водозбору 55 4,791 1,979 1,407 29,37 0,190 5,150 0,579 -1,133 

4 - Бахмутівський 

> 5 7 5,389 0,153 0,391 7,26 0,148 5,180 3,543 1,846 

4,1-5,0 10 4,493 0,077 0,278 6,18 0,088 4,425 -0,574 0,302 

3,1-4,0 12 3,713 0,078 0,279 7,51 0,080 3,810 0,738 -1,233 

< 3 6 2,740 0,030 0,173 6,33 0,071 2,775 2,007 -1,239 

Усі точки водозбору 35 4,104 0,843 0,918 22,38 0,155 4,000 -0,508 0,099 

Загалом по басейну р. Айдар 

> 5 44 5,783 0,363 0,603 10,42 0,091 5,700 1,644 1,071 

4,1-5,0 25 4,560 0,095 0,309 6,77 0,062 4,580 -1,205 -0,098 

3,1-4,0 23 3,686 0,066 0,257 6,98 0,055 3,770 -0,521 -0,713 

< 3 14 2,250 0,340 0,583 25,91 0,156 2,405 -0,789 -0,687 

Усі точки басейну 106 4,581 1,740 1,319 28,79 0,129 4,730 -0,080 -0,374 
1 
Статистичні показники: n - число спостережень; хсер - середнє значення вмісту гумусу, %; S

2 
- дисперсія; S - стандартне 

відхилення; Cv - коефіцієнт варіації, %; Sxсер. - абсолютна помилка середнього; M - медіана; А - асиметрія; Е - ексцес. 

 

Така систематизація даних у межах басейну дозволила виявити закономірні зміни 
вмісту гумусу в динаміці, відмінності статистичних показників в окремі періоди і в окремих 
частинах басейну, а також адекватно обґрунтувати ймовірнісні характеристики просторового 
розподілу вмісту гумусу. 

Порівнюючи зміни у часі середніх параметрів вмісту гумусу на всій площі басейну 
помітили суттєву різницю у їх варіабельності. Коефіцієнт варіації (Cv) зменшився майже вдвічі у 
2011 році порівняно з 1970 – від 28,79 до 16,37 %. Цей факт ми схильні розглядати як 
просторове нівелювання мінливості властивостей орних чорноземів на території басейну р. 
Айдар під впливом часовозалежних природних і антропогенних факторів. 
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Таблиця 2  
Статистичний аналіз вмісту гумусу в ґрунтах окремих водозборів басейну р. Айдар (2011 р.)  
 

Група за вмістом  
гумусу, % 

Статистичні показники
1
 

n хсер S
2
 S Cv Sẋ М А Е 

1 - Білолуцький 

> 5 4 5,113 0,015 0,122 2,39 0,061 5,075 2,998 1,605 

4,1-5,0 19 4,651 0,068 0,261 5,62 0,060 4,710 -1,211 -0,417 

3,1-4,0 6 3,608 0,059 0,243 6,74 0,099 3,630 -0,058 -0,141 

Усі точки водозбору 29 4,499 0,296 0,544 12,08 0,101 4,680 -0,225 -0,840 

2 - Курячівський 

4,1-5,0 20 4,601 0,074 0,271 5,90 0,061 4,590 -1,312 0,042 

3,1-4,0 10 3,766 0,336 0,580 15,39 0,183 3,835 2,292 1,131 

< 3 5 2,626 0,114 0,338 12,87 0,151 2,470 -2,464 0,215 

Усі точки водозбору 35 4,080 0,643 0,802 19,65 0,136 4,300 -0,281 -0,841 

3 - Старобільський 

4,1-5,0 37 4,384 0,057 0,238 5,42 0,039 4,370 -0,285 0,435 

3,1-4,0 30 3,722 0,056 0,237 6,38 0,043 3,800 1,930 -1,446 

< 3 2 2,980 0,001 0,028 0,95 0,028 2,980 - - 

Усі точки водозбору 69 4,071 0,182 0,426 10,47 0,052 4,040 0,012 -0,325 

4 - Бахмутівський 

4,1-5,0 10 4,355 0,106 0,326 7,48 0,103 4,350 -1,313 0,447 

3,1-4,0 19 3,498 0,062 0,248 7,09 0,057 3,490 -0,802 -0,063 

< 3 8 2,645 0,062 0,249 9,40 0,088 2,725 -0,596 -0,945 

Усі точки водозбору 37 3,545 0,433 0,658 18,56 0,108 3,510 -0,391 0,051 

Загалом по басейну р. Айдар 

> 5 5 5,113 0,015 0,122 2,39 0,061 5,075 2,998 1,605 

4,1-5,0 86 4,490 0,082 0,286 6,37 0,031 4,450 -1,035 0,137 

3,1-4,0 65 3,653 0,106 0,326 8,92 0,040 3,690 4,488 0,838 

< 3 14 2,661 0,076 0,276 10,36 0,074 2,725 -1,299 -0,419 

Усі точки басейну 170 4,031 0,436 0,660 16,37 0,051 4,050 -0,107 -0,551 
1 

Статистичні показники: n - число спостережень; хсер - середнє значення вмісту гумусу, %; S
2 
- дисперсія; S - стандартне 

відхилення; Cv - коефіцієнт варіації, %; Sxсер. - абсолютна помилка середнього; M - медіана; А - асиметрія;  Е - ексцес. 

 
В обох періодах найбільш варіабельними були усереднені дані у групі з умістом гумусу 

< 3,0 %. Разом з тим, середній вміст гумусу у цій групі за 41 рік достовірно збільшився (від 2,25 
до 2,66 %). Натомість, в інших групах відбулося зниження середнього вмісту гумусу, найбільш 
помітне у групі > 5,0 % (від 5,78 до 5,11 %). Тобто, спостерігаємо перерозподіл гумусованості 
ґрунту у просторі. 

Загалом діапазон значень умісту гумусу у вибірці 1970 року коливався від мінімального 
значення 1,811 до максимального 6,597 %, а у вибірці 2011 р. був суттєво вужчим - від  2,626 до 
5,113 %. 

Аналізом генеральної сукупності емпіричних даних вмісту гумусу (1970 і 2011) виявлено 
їх однорідність і тому можливість оцінювання згідно із законом нормального розподілу. 
Аргументами є фактична близькість середніх арифметичних даних вмісту гумусу до медіани і 

значення асиметрії ( 3A ) та ексцесу ( 3E ), що свідчать про відповідність точок 

емпіричних даних до нормального закону розподілу та можливість їх порівняння. Надійність 
параметрів А, Е та рівень вірогідності визначено за таблицями Стьюдента.  

Розглядаючи статистичні характеристики гумусованості ґрунту в окремих частинах 
басейну р. Айдар констатуємо, що за період 41-річного антропогенного навантаження відбулося 
зменшення частки випадків високого (> 5,0 %) і низького (< 3,0 %) вмісту на користь збільшення 
частки середньогумусованих проб ґрунту. 

Отже, відбувається усереднення просторового розподілу вмісту гумусу, що 
підтверджується параметрами дисперсії (S

2
) і стандартного відхилення (S). 

 
3.2. Імовірнісне оцінювання просторової варіабельності вмісту гумусу 
  
Просторова оцінка поширення ґрунтів з різним вмістом гумусу на басейновому рівні мо-

же бути здійснена на ймовірнісній основі. При цьому точно враховується й оцінюється вплив 



30                                     ISSN 0587-2596. Агрохімія і грунтознавство. 2017. 86. Белоліпський В.О. та ін. (24-34) 

системи водозборів на кількісне поширення у просторі ґрунтів з різним вмістом гумусу. 
Для аналізу особливостей просторового варіювання вмісту гумусу за 41 рік (від 

1970 до 2011) було проаналізовано чотири системи водозборів із включенням на кожному 
від 45 до 60 точок спостереження. В основу аналізу було покладено побудову емпіричних і 
теоретичних (аналітичних) кривих забезпеченості вмісту гумусу в грунтах на окремих 
водозборах у межах басейну р. Айдар.  

Побудову теоретичної кривої забезпеченості вмісту гумусу (крива розподілу 
Пірсона ІІІ типу)  виконано з обчисленням трьох параметрів: 1) розрахунок середнього 
арифметичного значення досліджуваних рядів вмісту гумусу у межах водозбору; 2) 
розрахунок коефіцієнтів варіації (Cv); 3) розрахунок коефіцієнтів асиметрії (Cs). 

Для визначення параметрів кривих забезпеченості вмісту гумусу проаналізовано 
ряди спостережень вмісту гумусу в інтервалі від 3 до 5 %. 

Теоретичні криві забезпеченості вмісту гумусу побудовано за табличними даними 
ординат А. Фостера–С.І. Рибіна від середнього значення Cv: Старобільськ – 0,107; 
Білолуцьк – 0,120; Курячівка – 0,200; Бахмутівка – 0,190. Cs дорівнює 2Cv, ймовірність (P) 
1–99 % ( рис 2). На цих зображеннях показано ймовірнісні періоди вмісту гумусу. 

 
Ймовірність: -

__
○-

__ 
– фактична (емпірична), 

 
_______

 – розрахункова (теоретична) 

 
Рис. 2. Криві забезпеченості вмісту гумусу за окремими водозборами  

у межах басейну р. Айдар, 2011 рік 

 
При цьому з теоретичних кривих забезпеченості у циклі порівняльних 

характеристик за водозборами можна виділити такі інтервали значень вмісту гумусу: 
Білолуцький: < 5 % гумусу – ймовірність 20 %; 4-5 % гумусу - ймовірність 20-40 %;  
<4 % гумусу – ймовірність 80 %. 
Старобільський: < 4 % гумусу – ймовірність 20-40 %;  >4 % гумусу – ймовірність 40-
65 %. 
Курячівський:  <4 % гумусу – ймовірність 40 %. 
Бахмутівський: <4 % гумусу – ймовірність 40 %. 

Виявлено, що ймовірність прояву значень вмісту гумусу на досліджених об'єктах із 
середнім (типовим) значенням визначається системою водозборів і не перевищує 50 %. 
При цьому у випадку зі значеннями коефіцієнтів варіації Cv=10,5 і 12,1 % (Старобільський і 
Білолуцький водозбори відповідно – табл. 2) відхилення ймовірностей від середнього 
рівня гумусу (4,05 і 4,38 %) у бік зниження не перевищують 40 % територіального 
поширення. А у випадку значень Cv=18,6 і 19,7 % (табл. 2) ймовірності відхилення від 
типового рівня (3,50 і 4,05 % гумусу – Бахмутівський та Курячівський) – 60 %. Це свідчить 
про те, що басейновий рівень аналізу дозволяє уникнути втрати інформації і робить її 
більш точною (завдяки диференціації). 
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Залежності, продемонстровані на графіках (рис. 2), для окремих водозборів 
описуються такими рівняннями: 

Білолуцький y = 0,02х +5,4941; 
Старобільський у = 0,0158х + 4,836; 
Курячівський у = 0,0291х + 5,4518; 
Бахмутівський у = 0,024х + 4,87. 

Де 0,02 і 0,0158 % – зміни гумусу за період 1970-2011 рр. з ймовірністю 1 % 
(Білолуцький і Старобільський водозбори) і 0,024 і 0,029 % – з тією ж імовірністю на 
водозборах Курячівському і Бахмутівському. 

Вміст гумусу > 5 % визначено з імовірністю 5-10 % на території Білолуцького і 
Старобільського водозборів, а в умовах системи водозборів Курячівського і 
Бахмутівського відбулися збільшення території з умістом гумусу ≤ 3 % з імовірністю 60 %. 

Виявлена в цілому просторова мінливість за вмістом гумусу на різних системах 
водозборів обумовлює використання інформації для прогнозування імовірнісних змін 
вмісту гумусу у часі з використанням диференційованих систем грунтоводоохоронних 
заходів на двох рівнях басейнових систем:  

1) Геоморфологічний рівень з експозиційним розподілом земель, що поєднує в 
собі компоненти агроландшафту; 

2) Балковий (водозбір – окремий схил) для надійного обґрунтованого режиму 
ґрунтоохоронних проблем землеробства (регулювання стоку, мінімізація втрат ґрунту, 
контроль процесів ґрунтоутворення). 

 
3.3. Аналіз просторового розподілу вмісту гумусу в ґрунтах басейну 
 
Аналіз сучасного просторового розподілу вмісту гумусу проведено методом 

побудови 2Д картограм (програмний комплекс Surfer 12) за даними вмісту гумусу та 
географічними координатами контрольних точок у межах окремих водозборів. В 
результаті вміст гумусу в окремих групах точок відображено ізолініями. Для прикладу 
наводимо 2Д картограму вмісту гумусу у грунтах водозбору Білолуцький (рис. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 3. Картограма вмісту гумусу (%) у ґрунтах водозбору Білолуцький  

з позначенням географічних координат  

 
Гумусованість грунтів у досліджуваних водозборах охарактеризовано 

статистичними і варіаційними параметрами. 
Водозбір Білолуцький. Мінливість вмісту гумусу середня, CV = 12,08 % (10 < CV< 

25). Статистичний параметр вмісту гумусу у шарі ґрунту 0-20 см у середньому – 
4,499±1,101, максимальний – 5,113±0,061 %. В цілому у межах водозбору переважають 
ґрунти з умістом гумусу 4,1-5,0 %. За вмістом гумусу територію можна розділити на 3 зони: 
1) > 5 % (західна частина водозбору); 2) 4,1-5,0 % (центральна); 3) 3,0-4,0 % (східна 
частина території водозбору). 

Водозбір Курячівський. Мінливість вмісту гумусу середня, CV = 19,65 % (10 < CV< 
25). Середній вміст гумусу – 4,08±0,136, максимальний – 4,601±0,061 %. Територія 
водозбору в основному співпадає з територією Білокуракинського адміністративного 
району. Переважають ґрунти з умістом гумусу від 2,25 до 4,0 %. Виявлено закономірне 
збільшення вмісту гумусу на вододілі та у привододільній частині до 3,5-4,0 %. Грунти у 



32                                     ISSN 0587-2596. Агрохімія і грунтознавство. 2017. 86. Белоліпський В.О. та ін. (24-34) 

зоні, яка прилягає до гідрографічної мережі р. Біла (правий приток р. Айдар), є найбільш 
еродованими – вміст гумусу 2,5-3,25 %. 

Водозбір Старобільський. Приурочений в основному до лівого берегу р. Айдар. 
Мінливість вмісту гумусу середня, – CV = 10,47 % (10 < CV< 25). Середній вміст гумусу – 
4,071±0,0512, максимальний – 4,384±0,039 %. 

Водозбір Бахмутівський. Мінливість вмісту гумусу середня, CV = 18,56 % (10 < CV< 
25). Вміст гумусу у ґрунтах водозбору є найнижчим з усіх досліджених територій басейну; 
середній параметр становить – 3,545±0,108%. За групами вмісту гумусу розподіл такий: 1) 
2,24-3,0 %; 2) 3,1-4,0 %; 3) 4,1-4,78 %. 

За результатами аналізу просторового розподілу ґрунтів за групами вмісту гумусу 
у чотирьох водозборах побудовано інтегровану картосхему вмісту гумусу у грунтах 
басейну р. Айдар в цілому (рис. 4) та визначено площі ґрунтів з різними параметрами. 

 

 

 

Група  
за вмістом 
гумуcу, % 

Площа,  
тис. га 

Частка у 
площі  

басейну, % 

 < 3 35,3 7 

 3,1-4,0 184,2 37 

 4,1-5,0 267,9 53 

 > 5 15,0 3 

Водозбори:1 –Білолуцький; 2 –Курячівский;  
3 – Старобільсьий; 4 – Бахмутівский 

 

 
Рис. 4. Картосхема вмісту гумусу в ґрунтах басейну р. Айдар 

 
Таким чином, аналізуючи вміст гумусу у грунтах басейну у напрямку за течією 

р. Айдар (Білолуцьк→ Курячівка→ Старобільськ→ Бахмутівка), констатували стабілізацію 
параметрів у верхній частині басейну (4,5 %) та зменшення нижче за течією від 6,13→ 
4,79→ 4,10 % до 4,08→ 4,07→ 3,55 %. 

Загалом у верхній частині басейну (Білолуцький та Курячівський водозбори, що 
належать до Новопсковського та Білокуракинського адміністративних районів) поширені 
грунти, які належать до першої (>5 %) та другої (4,1-5,0 %) груп за вмістом гумусу. У 
середній частині басейну залягають ґрунти з умістом гумусу в межах 4,0-5,0, 3,1-4,0 та 
<3 % (Старобільський водозбір). Нижня частина басейну представлена найбільш 
деградованими ґрунтами – вміст гумусу 3,1-4,0 та <3 %. 

Практично в усіх водозборах відмічається присутність ґрунтів з умістом гумусу до 
3 %, що пов’язано геоморфологічними особливостями території та екологічною безпекою. 
При цьому найбільша їх кількість приурочена до Бахмутівського водозбору. 

Детальний аналіз просторової варіабельності та ймовірності прояву значень 
вмісту гумусу дозволив виявити детальну картину ступеня гумусованості ґрунтів у 
кожному окремому водозборі і в цілому басейні. І ці дані – загальні і частинні, можуть бути 
у подальшому  використані для вирішення різних енвайронментальних і агротехнологічних 
завдань. 

1 

2 

3 

4 
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4. Висновки 
 

Запропоновано методичний підхід до узагальнення та обробки даних для систем 

регіонального моніторингу грунтового покриву на основі використання ймовірнісних оцінок 

просторового варіювання (мінливості) загального вмісту гумусу в грунтах за басейновим 

підходом, тобто, в системі «басейн річки – балковий водозбір». 

Опрацювання запропонованого басейнового підходу в межах чотирьох водозборів 

у басейні річки Айдар (Луганська область, Україна) дозволило визначити основні 

закономірності динаміки вмісту гумусу в орному шарі грунтів цього регіону в період з 1970 

до 2011 р. 

Втрати вмісту гумусу за 41 рік становлять 0,015 і 0,020 % з одновідсотковою 

ймовірністю у межах Білолуцького і Старобільського водозборів та 0,024 і 0,029 % тієї ж 

ймовірності на водозборах Курячівскому і Бахмутівському. Вміст гумусу > 5 % визначено з 

імовірністю 5-10 % на території Білолуцького і Старобільського водозборів, а на території 

водозборів Курячівського і Бахмутівського відбулися збільшення площ з умістом гумусу 

≤ 3 % з імовірністю 60 %. 

Закономірності розподілу вмісту гумусу в грунтах вниз за течією р. Айдар є 

основою картографування з застосуванням сучасних ГІС-технологій. Констатовано 

стабілізацію вмісту гумусу у верхній частині басейну (4,5 %) та його зменшення нижче за 

течією ріки від 6,13 → 4,79 → 4,10 % (1970 р.) до 4,08 → 4,07 → 3,55% (2011 р.). В цілому 

у басейні р. Айдар відбулось зменшення вмісту гумусу з 4,58±0,13 % (1970 р.) до 

4,03±0,05 % (2011 р.). 

Аналіз характеру просторових змін у вмісті гумусу в чорноземі звичайному, які 

відбулися за 41 рік, дозволяє висловити обґрунтовані припущення, що на еволюційні 

процеси формування ґрунтів у басейні р. Айдар, пов’язані з факторами ґрунтоутворення, 

накладаються деградаційні процеси. 
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Estimation of the probabilistic nature of humus content, its spatial heterogeneity and dynamics of changes are made on 
the example of Chernozem ordinary in the system of four watersheds in the river basin of Aidar in Lugansk region of 
Ukraine. It was used for the calculations humus content for two periods - 1970 and 2011. It was found that the loss of 
humus content for 41 years is 0.015 and 0.020 % within the limits of Bilolutsky and Starobilsk watersheds and 0.024 and 
0.029 % in the watersheds areas of Kuryachivsky and Bakhmutovsky. The stabilization of humus content in the upper 
part of the basin (4.5 %) and its decrease below the current from 6.13 → 4.79 → 4.10 % (1970) to 4.08 → 4.07 → 3.55 
% (2011). 
As a whole, in the soils of the Aidar River basin since 1970 there was a decrease in the content of humus from 4,58 ± 
0,13 % (1970) to 4,03 ± 0,05 % (2011). The statistical analysis of the data was carried out according to the following 
indicators: number of observations (n); mean value (хmean); dispersion (S

2
); standard deviation (S); variation coefficient 

(Cv); absolute error (Sxmean); median (M); asymmetry (A); excess (E). The analysis of the probability of the nature of the 
humus content is performed according to the following criteria: humus content index ‒ the ratio of actual humus content 
in the control point to the arithmetic mean; theoretical curve of theoretical probability curve (Pearson type III curve), 
constructed by arithmetic mean, coefficient of variation (Cv) and coefficient of asymmetry (Cs). 
It was found that the probability of displaying average (typical) values of humus content on the investigated objects is 
determined by the system of catchments and does not exceed 50 %. At the same time, in the case of values of the 
coefficients of variation Cv = 10,5 and 12,1 % (Starobilsk and Belolutsky watersheds, respectively), the deviation of the 
probabilities from the average content of humus (4.05 and 4.38 %) in the direction of decline does not exceed 40 % of 
the territorial distribution, and in the case of values Cv = 18.6 and 19.7 %, the probability and deviation from the typical 
level (3.50 and 4.05 % humus in the Bakhmut and Kuryachiv watersheds) is 60 %. 
The spatial variability of the humus content in the soils of all four catchments does not exceed the average (CV = 10.47 
‒ 19.65 %). According to the results of the analysis of the spatial distribution of soils by groups of humus content in four 
catchment areas, an integrated map of humus content in the basins of the Aidar River in general was constructed and 
the area of soils with different parameters was determined. 
 
Key words: humus content; probability; basin; catchment; Chernozem ordinary; degradation. 
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ІНФОРМАЦІЯ  АНОТАЦІЯ 
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Одним з найістотніших наслідків випасання худоби на полонинах є формування 
вторинної просторової неоднорідності рослинного та ґрунтового покривів. 
Скотарська діяльність на полонинах обумовлює формування специфічного 
номадного ландшафту з антропогенно зміненими ґрунтами. Метою статті є вивчення 
особливостей формування гірсько-лучно-буроземних ґрунтів і аналіз змін їх 
властивостей унаслідок номадної трансформації. З метою вивчення особливостей 
номадної трансформації гірсько-лучно-буроземних ґрунтів Українських Карпат у 
генетико-географічному плані застосовано порівняльно-географічний, морфолого-
генетичний та порівняльно-аналітичний методи. У високогір’ї Свидовецького і 
Чорногірського масивів було закладено 3 модальні ділянки, у межах яких 
порівнювали властивості цілинних та антропогенно змінених ґрунтів. У результаті 
номадної трансформації у ґрунтах зменшився вміст гумусу, реакція ґрунтового 
розчину стала більш кислою, збільшилася гідролітична кислотність, змінився склад 
вбирного комплексу, трансформувався якісний склад гумусу – збільшилась частка 
гумінових кислот, особливо у верхньому генетичному горизонті. Антропогенно 
змінений ґрунт характеризується більш високою щільністю у гумусовому і 
перехідному генетичних горизонтах. У результаті номадної трансформації структура 
верхнього (гумусово-акумулятивного) горизонту ґрунтів за формою змінилася на 
призмоподібну. Відбулися виразні зміни у морфологічній будові генетичного 
профілю ґрунтів: відсутній дерновий горизонт, переходи між горизонтами менш 
виразні порівняно з цілинними ґрунтами. Результати досліджень слугують 
аргументами того, що екологічно необмежене освоєння полонин призводить до 
інтенсифікації деградаційних процесів та формування специфічних антропогенно 
змінених гірсько-лучних буроземних ґрунтів, які відрізняються за своїми 
властивостями і якостями від цілинних. 
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1. Вступ 

 

Гірські екосистеми відрізняються природною специфікою і характером 

господарського використання. Сформувалося декілька основних напрямів господарського 

освоєння полонин: індустріальний, рекреаційний і сільськогосподарський, що включає 

землеробський та пасовищний напрями. Загальною особливістю сільськогосподарського 

освоєння гірських екосистем є домінування екстенсивних форм ведення господарства. Це 

призводить до залучення все більшої кількості природних, у тому числі земельних, 

ресурсів, що за їх обмеженості в горах обумовлює високий рівень антропогенного 

навантаження. У більшості гірських районів, особливо у високогір’ях, переважає 

пасовищне господарство [1]. 

Пасовищне господарство в Українських Карпатах проявляється у формі номадного 

тваринництва. Номадне тваринництво зародилося в кінці II-го тисячоліття до н. е. серед 

високогірних степів Євразії на основі переходу від осілого і напівосілого утримання худоби 

до пасовищного тваринництва. Галузь базується на аборигенних тваринах, до яких 

відносять місцеву рогату худобу [2]. Скотарська діяльність на полонинах обумовлює 

формування специфічного номадного ландшафту, що включає стійбища, або місця 

утримання худоби – кошари, стежки пересування тварин та, власне, ареали випасання 

худоби. 

Під впливом надмірного, ненормованого випасання худоби ущільнення ґрунтової 

товщі досягає надвисоких значень. Змін зазнають як загальні фізичні, так і хімічні 

властивості ґрунту, тому ми вважаємо за доцільне називати зміни властивостей ґрунту в 

результаті інтенсивного випасання худоби номадною трансформацією. 
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Одним з найістотніших наслідків випасання худоби на полонинах є формування 

вторинної просторової неоднорідності рослинного та ґрунтового покривів. У результаті 

нерівномірного витоптування з’являються різного ступеня порушення. Безсистемне, 

нераціональне використання гірських пасовищ призводить до їх деградації. Екологічно 

необмежене освоєння полонин є причиною інтенсифікації деградаційних процесів та 

формування специфічних антропогенно змінених гірсько-лучних буроземних ґрунтів, що 

відрізняються за своїми властивостями і якостями від цілинних. 

Вивчення ґрунтового покриву гірсько-лучної зони Українських Карпат завжди 

проходило в комплексі з вивченням інших ґрунтів буроземного типу різних ґрунтово-

кліматичних зон. Особливу увагу вивченню ґрунтового покриву полонин почали надавати 

українські дослідники. Фізико-хімічні властивості й особливості мінералогічного та 

валового хімічного складу детально були висвітлені у роботах І.М. Гоголєва, В.І. Канівця, 

П.С. Пастернака, С.П. Позняка, П.С. Войтківа та інших [3–7]. Останніми роками зросла 

зацікавленість природою Українських Карпат, що сприяло активізації польських 

ґрунтознавчих досліджень на цій території [8–11]. 

Питання специфіки гірського ґрунтоутворення, особливості диференціації 

ґрунтового покриву в горах і аналіз змін властивостей ґрунтів внаслідок господарської 

діяльності є актуальним і в інших країнах світу. Результати досліджень M. Nael [12] та 

I. Jafaria [13] на території Ірану підтверджують важливість вивчення антропогенно 

змінених ґрунтів пасовищ та введення нормативів випасання овець на одиниці площі 

пасовища, тиск копит яких на ґрунт можна порівняти з тиском важких тракторів.  

Метою статті є вивчення особливостей формування гірсько-лучно-буроземних 

ґрунтів і аналіз змін їх властивостей унаслідок господарської діяльності на полонинах 

Українських Карпат. 

 

2. Об’єкти та методи досліджень 

 

З метою вивчення особливостей номадної трансформації гірсько-лучно-

буроземних ґрунтів Українських Карпат у генетико-географічному плані застосовано 

порівняльно-географічний, морфолого-генетичний та порівняльно-аналітичний методи. В 

основу цих методів покладено принцип репрезентативних (модальних) ділянок. У межах 

Свидовецького і Чорногірського гірських масивів було обрано полонини на території яких 

закладено групу репрезентативних ключових ділянок, на яких закладено ґрунтові розрізи: 

Чорногірський масив – полонина Шешул (розрізи ЧГ–1 і ЧГ–2); 

Свидовецький масив – полонина Стремчеська (розріз СВ–1), полонина Бреська 

(розріз СВ–2) та полонина Веденяска (розрізи СВ–3 і СВ–4). 

Розрізи ЧГ–2, СВ–2 та СВ–4 закладено в місцях колишнього стійбища овець 

(кошари) з метою дослідження номадної трансформації гірсько-лучно-буроземних ґрунтів 

та порівняння їх властивостей з цілинними субальпійськими ґрунтами (розрізи (ЧГ–1, СВ–

1 та СВ–3). 

Характеристику ґрунтів показано у таблиці 1. 

Відбирання проб ґрунту здійснювали у межах кожного генетичного горизонту у 

період 2013-2016 рр. У польових умовах визначали щільність будови ґрунту – буровим 

методом. У процесі підготовки проб до подальших аналітичних досліджень виконано 

просіювання на ситі 1 мм, з метою створення зразків дрібнозему. 

У зразках дрібнозему було визначено такі властивості і характеристики ґрунтів за 

відповідними методами: 1) вміст гігроскопічної вологи – термостатно-ваговим методом 

(висушування при температурі 105° С); 2) щільність твердої фази – пікнометричним 

методом (ДСТУ 4745:2007); 3) гранулометричний склад дрібнозема – за методом 

Н.А. Качинського з підготовкою ґрунту пірофосфатним методом (ДСТУ 4730:2007); 4) pH 

(KCl) – потенціометрично, на pH-метрі (pH-150м) (ISO 10390:2005); 5) гідролітична 

кислотність – за методом Каппена в модифікації ЦІНАО (ГОСТ 26212-91); 6) вміст 

органічного вуглецю Corg – за методом Тюріна в модифікації Сімакова (ISO 14235:1998); 

7) вміст обмінних катіонів: кальцій і магній – комплексометричним методом (ГОСТ 26487-

85); алюміній і водень – за методом Соколова; 8) груповий і фракційний склад гумусу – за 

методом Тюріна в модифікації Пономарьової і Плотнікової (ДСТУ 4289:2004); 

9) структурний склад (сухе просіювання) – ситовим методом Н.І. Саввінова (ДСТУ 

4744:2007); 10) водостійкість ґрунтових агрегатів – методом просіювання на ситах у воді 

Н.І. Саввінова (ДСТУ 4744:2007); 11) водостійкість макроструктури розраховували за 

сумою водостійких агрегатів >0,25 мм. 
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3. Результати досліджень 

 

Номадна трансформація гірсько-лучно-буроземних ґрунтів проходить на рівні 

елементарних ґрунтових процесів, що зумовлює зміни основних фізичних, фізико-хімічних 

та хімічних властивостей ґрунту. Нашими дослідженнями встановлено, що найбільше 

піддаються зміні лабільні властивості: кислотно-основні та окисно-відновні режими, 

вологість, температура, склад ґрунтового розчину та склад ґрунтового вбирного 

комплексу. Що ж стосується процесів, трансформація яких вимірюється десятками, 

сотнями та тисячами років, то до них належать такі: формування гумусового профілю, 

процеси гранулометричної диференціації, особливості формування валового хімічного 

складу. Сукупність властивостей, сформованих під дією швидкоплинних та довготривалих 

ґрунтотворних процесів, у кінцевому результаті визначає морфологічну будову 

генетичного профілю, генезис, історію розвитку і сучасну якість ґрунту. 

Гірсько-лучно-буроземні ґрунти формуються за дуже вологого клімату і 

промивного типу водного режиму; це сприяє вимиванню за межі ґрунтового профілю 

основ. У зв’язку із нестачею нейтралізуючих катіонів рослинні залишки розкладаються з 

утворенням агресивних органічних кислот. Тому найбільші параметри кислотності 

приурочені до гумусового горизонту і закономірно зменшуються вниз по профілю. Слід 

зазначити, що сильна кислотність ґрунтового розчину не викликає підзолоутворення [14]. 

Гірсько-лучно-буроземні ґрунти високогір’я Чорногірського і Свидовецького масивів 

вилугувані, ненасичені основами (ступінь насиченості становить менше 10 %), із кислою 

реакцією ґрунтового розчину (pHKCl менше 4,5) (Табл. 1). 

 

Таблиця 1 

Хімічні та фізико-хімічні властивості досліджуваних ґрунтів високогір’я Чорногірського та 
Свидовецького масивів Українських Карпат 

 

Генетичний 
горизонт, 
глибина, 

см 

рНKCl 
Загальний 

вміст  
гумусу, % 

Гідролітична 
кислотність, 
ммоль-екв/ 
100 г ґрунту 

Ступінь 
насиченості 
основами, 

% 

Обмінні катіони 

Ca
2+

 Mg
2+

 Al
3+

 H
+
 

ммоль-екв/100 г ґрунту 

Розріз ЧГ–1. Гірсько-лучно-буроземний середньо глибокий важко суглинковий 
середньощебенюватий на елювії-делювії флішу з переважанням пісковику 

Н 6–20 3,90 7,76 18,25 9,61 7,00 4,50 7,25 0,80 
Нр 21–43 4,00 4,33 17,40 7,64 5,00 2,50 7,20 0,22 
Ph 44–72 4,20 2,72 14,22 7,66 4,50 2,50 6,15 0,15 

Розріз ЧГ–2. Гірсько-лучно-буроземний неглибокий важко суглинковий середньо щебенюватий 
антропогенно змінений на елювії-делювії флішу з переважанням пісковику 

Н 0–20 3,70 6,29 19,03 2,00 6,00 3,00 3,43 0,88 
Нр 21–45 4,45 3,67 15,28 1,86 9,00 1,50 3,40 0,20 

Розріз СВ–1. Гірсько-лучно-буроземний середньо глибокий важко суглинковий 
середньощебенюватий на елювії-делювії флішу з переважанням глинистих сланців 

Н 6–26 3,56 6,83 21,86 5,85 4,00 1,50 8,90 0,70 
Нр 27–50 3,74 4,17 15,82 6,94 3,25 0,75 7,40 0,20 
Ph 51–79 4,00 2,18 11,31 7,29 2,75 0,75 4,50 0,10 

Розріз СВ–2. Гірсько-лучно-буроземний середньо глибокий важко суглинковий середньо 
щебенюватий антропогенно змінений на елювії-делювії флішу з переважанням пісковику 

Н 0–23 3,16 5,15 24,19 5,58 7,50 2,50 4,45 0,75 
Нр 24–48 3,81 4,32 15,28 6,02 4,50 2,00 3,73 0,27 
Ph 49–67 4,17 3,47 10,67 6,90 4,00 2,00 3,15 0,15 

Розріз СВ–3. Гірсько-лучно-буроземний середньо глибокий важко суглинковий 
середньощебенюватий на елювії-делювії флішу з переважанням глинистих сланців 

Н 6–22 3,53 6,02 21,20 6,32 4,10 1,50 9,00 0,85 
Нр 23–35 3,68 3,53 16,78 6,78 3,50 1,25 8,35 0,25 
Ph 36–60 3,84 2,89 12,31 7,37 3,00 1,00 4,75 0,15 

Розріз СВ–4. Гірсько-лучно-буроземний середньо глибокий важко суглинковий середньо 
щебенюватий антропогенно змінений на елювії-делювії флішу з переважанням пісковику 

Н 0–17 3,13 5,23 23,98 5,40 6,50 3,50 5,00 0,70 
Нр 18–40 3,62 4,27 14,28 6,54 5,50 2,00 4,25 0,20 
Ph 41–68 4,08 3,13 11,67 6,56 4,00 1,75 3,00 0,10 
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У результаті номадної трансформації відбувається підкислення ґрунтового 

розчину та збільшення частки обмінного кальцію у складі вбирного комплексу, що певною 

мірою пов’язано зі зміною рослинного опаду та посиленою дією прикореневих виділень 

кінського щавлю (Rumex confertus) на мінеральну частину ґрунту (Табл. 1). 

Варто відзначити, що антропогенно змінений ґрунт характеризується меншим 

вмістом гумусу, ніж цілинний. Цей факт зумовлений низкою причин: по-перше, внаслідок 

інтенсивного випасання худоби на пасовищах дерновий горизонт ґрунту був повністю 

зруйнований і перемішаний з нижнім гумусово-акумулятивним горизонтом; по-друге, 

продуктивні фітоценози цілинних субальпійських луків, що складаються в основному з 

ситника трироздільного (Juncus triglumis L.), щучки дернистої (Deschampsia cespitosa), 

костриці лучної (Festuca pratensis), були замінені на малопродуктивний кінський щавель 

(Rumex confertus). 

За нашими дослідженнями, гумус гірсько-лучно-буроземних ґрунтів 

характеризується переважанням групи фульвокислот над гуміновими – співвідношення 

СГК:СФК варіює в межах 0,30–0,55 у верхньому гумусовому горизонті, а також великою 

рухливістю гумінових кислот і дуже низькою оптичною щільністю. Звуження 

співвідношення СГК:СФК в нижніх горизонтах відбувається, головним чином, через 

збільшення вмісту фульвокислот, тоді як вміст гумінових кислот у всьому ґрунтовому 

профілі залишається відносно стабільним. Складові частини гумусу ґрунтів 

характеризуються високою розчинністю, що пов'язана з незначним умістом обмінного 

кальцію і переважанням групи фульвокислот (Рис. 1). 

 

 
Рис. 1.Фракційно-груповий склад гумусу гірсько-лучно-буроземних ґрунтів Свидовецького і 

Чорногірського масивів 
 

У процесі антропогенної зміни ґрунту якісний склад гумусу зазнав виразних 

трансформацій. Вміст групи гумінових кислот збільшився майже у 2 рази у верхньому 

гумусовому горизонті, а вміст фракції 1 групи фульвокислот перевищує модальні 

параметри. Висока «агресивність» гумусових кислот зумовлює підвищену кислотність 

антропогенно змінених ґрунтів порівняно з цілинними (Рис. 1; Табл. 1). 

Особливостями гранулометричного складу є те, що гірсько-лучно-буроземні ґрунти 

Свидовецького і Чорногірського масивів відзначаються значним вмістом фракцій дрібного 

піску (частинки розміром 0,25–0,05 мм) 19,22–54,18 % у верхньому гумусово-

акумулятивному горизонті з поступовим збільшенням вмісту вниз по профілю до 

ґрунтотворної породи, та значним вмістом фракції дрібного пилу (частинки розміром 

0,005–0,001 мм) – 15,42–29,17 % з поступовим зменшенням вниз по профілю. 

Гранулометричний склад гірсько-лучних ґрунтів характеризується незначним вмістом 

фракції середнього пилу (частинки розміром 0,01–0,005 мм) та недиференційованим 

характером профільного розподілу фракції мулу (частинки <0,001 мм). Присутність 

значної кількості фізичної глини (<0,01 мм) у дрібноземі ґрунтів свідчить про істотну роль, 

нарівні з фізичним, хімічного вивітрювання у процесах формування пухкої ґрунтової товщі 

(Рис. 2). 
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Рис. 2. Профільний розподіл гранулометричних елементів у гірсько-лучно-буроземних 

ґрунтах Свидовецького і Чорногірського масивів  

 

Простежується пряма залежність між гранулометричним складом ґрунтів та 

флішем, на продуктах вивітрювання якого були сформовані ґрунти. Гірсько-лучно-

буроземні ґрунти Свидовецького масиву, сформовані на більш ритмічному флішу 

ялівецької та лолинської свит, що характеризується чергуванням двох компонентів – 

глинистих сланців і пісковиків, з переважанням перших, і характеризуються більш важким 

гранулометричним складом. Це обумовлено більшим вмістом фракцій середнього пилу 

(0,01–0,005 мм) та мулу (<0,001 мм) порівняно з ґрунтами високогір’я Чорногірського 

масиву (Рис. 2). 

За профільним розподілом гранулометричних елементів гірсько-лучно-буроземні 

ґрунти належать до групи ґрунтів однорідного складу – ознак накопичення фракції мулу у 

генетичних горизонтах не спостерігається. Таким чином можна стверджувати, що в 

досліджуваних ґрунтах не спостерігається інтенсивного оглинення перехідних горизонтів 

Нр. У процесі антропогенної діяльності на полонинах (інтенсивного випасання худоби) 

гранулометричний склад гірсько-лучних буроземних ґрунтів, як консервативна ознака, не 

зазнав виразних змін (Рис. 2). 

Щільність твердої фази досліджуваних ґрунтів коливається у вузькому діапазоні 

величин і закономірно зростає вниз по профілю (Табл. 2), що зумовлено наявністю тісного 

зв’язку зі складом вихідної породи, недиференційованим за гранулометричним складом 

профілем, відсутністю ознак шаруватості у профілі та зменшенням з глибиною вмісту 

органічної частини ґрунтової маси. У гумусово-акумулятивному горизонті гірсько-лучно-

буроземних ґрунтів щільність твердої фази є найменшою (2,25–2,34 г/см
3
) і поступово 

зростає, досягаючи максимального значення у нижньому перехідному горизонті – 2,54–

2,72 г/см
3
. Збільшення параметрів вниз по профілю ґрунту корелює зі зменшенням вмісту 

гумусу у тому ж напрямку та рівномірним зростанням вмісту теригенного матеріалу. 

Результати досліджень свідчать, що будь-яких значних змін щільності твердої 

фази гірсько-лучних буроземних ґрунтів у процесі номадної трансформації не відбулося. 

Такий висновок закономірний, оскільки аналіз результатів визначення гранулометричного 

складу не виявив істотних змін у перерозподілі фракцій елементарних ґрунтових частинок. 

Щільність будови є однією із найважливіших фізичних характеристик ґрунтів, що 

зумовлює їхні водний, повітряний і тепловий режими. Дослідження показали, що середні 

величини щільності будови у верхньому гумусово-акумулятивному горизонті цілинних 

ґрунтів коливаються від 0,92 до 1,10 г/см
3
,
 
поступово зростаючи униз по профілю, що 

пов’язано, перш за все, зі зменшенням вмісту органічної речовини. Щільність будови 

генетичних горизонтів антропогенно зміненого ґрунту є суттєво вищою, що є наслідком 

руйнування структури і зміни її форм. Це акумулятивне ущільнення агрегатів є наслідком 

тривалого витоптування та переущільнення ґрунтової товщі. Параметри щільності будови 

у верхньому гумусово-акумулятивному горизонті зросли до 1,20 г/см
3
, а в перехідному 

горизонті – до 1,69 г/см
3
 (Табл. 2). 
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Таблиця 2 
Загальні фізичні властивості гірсько-лучно-буроземних ґрунтів Чорногірського і Свидовецького 
масивів Українських Карпат 
 

Ґрунтовий 
розріз 

Генетичний 
горизонт 

Глибина, 
см 

Щільність твердої 
фази, г/см

3
 

Щільність будови, 
г/см

3
 

Загальна 
шпаруватість, % 

ЧГ–1 
Н 6–20 2,25 0,92 59,11 

Hp 21–43 2,52 1,24 50,79 
Ph 44–72 2,54 1,28 49,61 

ЧГ–2 
Н 0–20 2,36 0,95 59,75 

Hp 21–45 2,52 1,00 60,32 

СВ–1 
Н  6–26 2,28 1,07 53,07 

Нр 27–50 2,34 1,26 46,15 
Ph 51–79 2,42 1,34 44,63 

СВ–2 
Н  0–23 2,36 1,20 49,15 

Нр 24–48 2,52 1,50 40,48 
Ph 49–67 2,67 1,63 38,95 

СВ–3 
Н 6–22 2,30 1,10 52,17 

Нр 23–35 2,37 1,31 44,73 
Ph 36–60 2,45 1,35 44,90 

СВ–4 
Н  0–17 2,43 1,17 51,85 

Нр 18–40 2,55 1,48 41,96 
Ph 41–68 2,72 1,69 37,87 

 

У гірсько-лучно-буроземних ґрунтах однорідного гранулометричного складу 

шпаруватість є функцією від щільності будови. Тому зі збільшенням щільності будови у 

ґрунті закономірно зменшується загальна шпаруватість. Варіабельність загальної 

шпаруватості у верхньому гумусово-акумулятивному горизонті гірсько-лучно-буроземних 

ґрунтів звужена і становить 52,17–59,11 %. Униз по профілю показники зменшуються до 

37,87–49,61 %, що обумовлено зменшенням вмісту гумусу у цьому ж напрямку. Суттєвою 

особливістю антропогенно зміненого ґрунту є ущільнення ґрунтової товщі і, відповідно, 

зменшення загальної шпаруватості. 

Структурний стан цілинних гірсько-лучно-буроземних ґрунтів характеризується 

домінуванням зернисто-дрібногрудкуватої структури з чітко вираженими агрегатами 

правильної форми. У результаті номадної трансформації структура гумусово-

акумулятивного горизонту ґрунтів зазнала змін і характеризується призмоподібною 

формою з переважанням добре виражених призматичних та брилуватих структурних 

окремостей. У результаті переущільнення гумусового горизонту під дією педотурбаційних 

процесів утворилася брилувата фракція, що характеризується високою щільністю 

агрегатів (Рис. 3).  

 
 

Рис. 3. Розподіл фракцій структурних агрегатів гірсько-лучно-буроземних ґрунтів 
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Оцінка водостійкості макроструктури гірсько-лучно-буроземних ґрунтів засвідчила, 

що ґрунтові агрегати у верхньому гумусово-акумулятивному горизонті є стійкими до дії 

води, особливо агрегати великих розмірів, що є важливим для ґрунтів із промивним типом 

водного режиму, сформованих у гумідних умовах. Це обумовлює стійкість ґрунтів і 

здатність протистояти водній ерозії. 

У ґрунтах, сформованих під добре розвинутою трав’янистою рослинністю, 

формується значної потужності (5–7 см) дерновий гумусово-акумулятивний горизонт (Hd). 

Під дією дернового процесу формується відносно потужний (12–16 см) гумусовий горизонт 

(H), темного забарвлення, збагачений органічними рештками та поживними елементами, 

складений міцною водостійкою зернистою структурою. Характерною особливістю гірсько-

лучно-буроземних ґрунтів є висока щебенюватість усього генетичного профілю. Ґрунтовий 

скелет на поверхні ґрунту відіграє роль «захисного панцира» та протидіє водній ерозії, а 

внутрішньоґрунтовий скелет формує сприятливі водно-повітряні властивості генетичних 

горизонтів.  

Під впливом антропогенної діяльності (інтенсивного випасання худоби) відбулися 

виразні зміни у будові генетичного профілю ґрунтів. Дерновий горизонт у антропогенно 

зміненому ґрунті відсутній, що обумовлено зміною рослинності з цілинних луків на кінський 

щавель (Rumex confertus), який не утворює дерну. Верхній гумусово-акумулятивний 

горизонт (Н) антропогенно зміненого ґрунту характеризується більш щільною будовою та 

є більш зволоженим, порівняно з аналогічним горизонтом цілинних ґрунтів, що 

обумовлено як зміною рослинного покриву, так і, власне, педотурбаційними процесами. 

Перехід між гумусово-акумулятивним (Н) та верхнім перехідним горизонтами (Нр) є менш 

виразним. 

 

4. Висновки 

 

Екологічно необмежене освоєння полонин призводить до інтенсифікації 

деградаційних процесів та формування специфічних антропогенно змінених гірсько-

лучних буроземних ґрунтів у результаті номадної трансформації, що відрізняються за 

своїми властивостями і якостями від цілинних. 

Номадна трансформація гірсько-лучно-буроземних ґрунтів проходить на рівні 

елементарних ґрунтових процесів, що зумовлює зміни основних фізичних, фізико-хімічних 

та хімічних властивостей ґрунту. 

Антропогенно змінені гірсько-лучно-буроземні ґрунти характеризуються меншим 

умістом гумусу, більш кислою реакцією ґрунтового розчину, підвищеною гідролітичною 

кислотністю та збільшеним вмістом обмінного кальцію у складі ґрунтового вбирного 

комплексу, відмінним якісним складом гумусу, що полягає у збільшенні групи гумінових 

кислот і агресивних фульвокислот. У процесі антропогенної трансформації параметри 

будови ґрунту зазнали виразних змін. Антропогенно змінений ґрунт характеризується 

переущільненням ґрунтової товщі генетичних горизонтів зі зменшенням загальної 

шпаруватості. Структура гумусово-акумулятивного горизонту гірсько-лучних буроземних 

ґрунтів у результаті номадної трансформації із зернисто-дрібногоріхуватої, з чітко 

вираженими агрегатами правильної форми, змінилася на призмоподібну. 

Відбулися зміни у морфологічній будові генетичного профілю ґрунтів: втрачено 

дерновий горизонт, верхні генетичні горизонти характеризуються більш щільною будовою, 

переходи між горизонтами менш виразні порівняно з цілинними ґрунтами. 
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The unsystematic and irrational cattle grazing on the polonynas (mountain pastures) forms the secondary spatial 
heterogeneity of the vegetation and soil cover. Pastoral activities on the polonynas causes the formation of specific 
nomadic landscape of anthropogenically altered soils. The purpose of the article is to study the peculiarities of formation 
of mountain-meadow brown soils and analysis of changes in their properties as a result of nomadic transformation. The 
main methods of research applied by us are ecological-genetic, comparative-geographic, cartographic and statistical 
and lots of laboratory and analytical methods. In field studies, we also used semi-stationary and expeditionary methods 
of soil investigation. In the highlands of Svydovets and Chornohora arrays we laid down 3 modal plots and compared 
the properties of virgin and anthropogenically transformed soils. As a result of nomadic transformation in soils, the 
humus content has decreased, the reaction of the soil solution became more acidic, hydrolytic acidity increased, the 
composition of the absorbing complex has changed, the qualitative composition of humus was transformed. The 
anthropogenic soil is characterized by sealing of the soil layer of the genetic horizons with a decrease in the total 
porosity, which worsens the water-air properties of the soil. As a result of nomadic transformation, the structure 
aggregates of the humus-accumulative soil horizon changed to prism. There were marked changes in the morphological 
structure of the genetic profile of soils: there is no sod horizon, the upper genetic horizons are characterized by higher of 
soil density and specific  density of the solid phase, the transitions between the horizons are less pronounced in 
comparison with the virgin soils.The results of the research serve as arguments for the fact that the ecologically 
unlimited development of the polonynas leads to the intensification of degradation processes and the formation of 
specific anthropogenically soils, which differ in their properties and qualities from the virgin soils. 
 
Keywords: nomadic transformation; mountain-meadow brownsoils; Dystric Cambisols; Ukrainian Carpathians. 
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Проведено процедуру ідентифікації ознак природного і вторинного осолонцювання 
ґрунтів за допомогою спектральних характеристик супутникових зображень, 
виконаних багатоспектральною камерою ETM+, яка знаходиться на борту 
супутника «Landsat 7». Порівняльним аналізом даних наземних польових та 
лабораторних досліджень солонцюватих чорноземів південних та спектральних 
характеристик зображень цих ґрунтів встановлено наявність найтіснішого зв’язку 
між умістом обмінних Na

+
 та К

+ 
у ґрунтовому вбирному комплексі та яскравістю 

зображень каналів 2 («Green»), 3 («Red») та 5 («SWIR1»). Кількісний аналіз 
дозволив описати ці зв’язки двома статистично значущими рівняннями регресії, 
якими, за допомогою інформації із супутникових зображень, можна визначати 
наявність солонцюватості ґрунтів без польових та лабораторних досліджень. 
Статистичний аналіз параметрів спектральних кривих показав, що зрошувані 
вторинно осолонцьовані ґрунти характеризуються статистично доведеними більш 
високими яскравостями за всіма каналами, порівняно з фоновими солонцюватими 
чорноземами південними. 
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1. Вступ  

 

Площа солонцевих ґрунтів в Україні, згідно з опублікованими даними [1], становить 

2,8 млн га, з яких 1,9 млн га є ріллею. Виділяють власне солонці, з великим умістом 

обмінного Na
+ 

у ґрунтовому вбирному комплексі (ГВК) та екстремально негативними 

властивостями, та солонцюваті ґрунти, які є, по суті, солонцюватими відмінами зональних 

ґрунтів (чорноземів південних, каштанових, темно-каштанових). Прояв солонцюватості 

спричинює зниження родючості ґрунту. Насиченість ГВК ґрунту натрієм та калієм (у 

солонцевих ґрунтів) обумовлює пептизацію колоїдів, що призводить до їх вимивання з 

верхнього шару ґрунту та утворення ілювіального (солонцевого) горизонту з украй 

негативними фізичними та хімічними властивостями. У сухому стані такі ґрунти мають 

високу щільність, тріщинуватість, низьку водопроникність, а у вологому стані ґрунт стає 

в’язким та злитим. У безструктурних солонцевих ґрунтах мало повітря. Солонцевий 

процес інколи призводить до утворення соди, яка визначає вкрай сильну лужну реакцію 

ґрунтового розчину (рН=10-11), що робить такий ґрунт абсолютно неродючим [1]. 

Інтенсифікація сільськогосподарського виробництва обумовила широке 

застосування поливів водами високої мінералізації, де переважають лужні солі натрію. У 

випадку насиченості ГВК натрієм та калієм до 2-5 % відбувається пептизація органо-

мінеральних колоїдів та розвиток дуже специфічного іригаційного або вторинного 

осолонцювання. Цей процес супроводжується поступовою агрофізичною деградацією 

ґрунтів, яка проявляється в переущільненні, утворенні кірки на поверхні та у загальному 

погіршенні якості макроструктури [1, 2]. Площа вторинно осолонцьованих зрошуваних 

ґрунтів в Україні налічує близько 380 тис. га [1]. 

Традиційні методи ідентифікації солонців та солонцевих ґрунтів та їх картування 

включають такі етапи: маршрутне ознайомлення зі станом земель певної території; 

фіксація проявів солонцюватості на поверхні ґрунту (наявність кірок, специфічних бурих 

плям, вицвітів); закладання ґрунтових розрізів, шурфів, прикопок; відбирання проб ґрунту; 

лабораторний аналіз зразків; виділення контурів на карті. Враховуючи витрати коштів та 

часу, а також територіальну строкатість процесу осолонцювання, альтернативою 

традиційним наземним дослідженням може бути використання дистанційних методів, 

зокрема, супутникових зображень. 
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Спроби використання даних дистанційного зондування [3, 4, 5, 6, 7], освітлені у 

науковій літературі, вказують на можливість використання багатоспектральних 

супутникових зображень для картування та моніторингу галогенних ґрунтів. 

Кравцова В.І. [3] зазначає, що високою інформативністю для виявлення засолених 

земель відрізняються дані у видимому та ближньому інфрачервоному діапазонах. У статті 

J. Fariften та ін, [4] викладено концепцію метода у якому дані, отримані з датчиків 

дистанційного зондування, повинні бути інтегровані з результатами імітаційних моделей 

для прогнозування різних рівнів солонцюватості та засолення, а також для 

відслідковування засолення як педогенного процесу. 

Lin Bai зі співавторами [5] вивчали розповсюдження і зміну солонцюватості та 

засоленості ґрунтів Сонгненської рівнини Китаю, використовуючи при цьому дані Landsat 

8 OLI. Автори встановили, що для визначення солонцюватості ґрунту найбільш 

чутливими є канали з короткою довжиною хвилі, при цьому солонцюватість була 

пов’язана із засоленістю. 

Досліджуючи за допомогою даних Landsat MSS зміни у засолених ґрунтах 

північного індійського штату Уттар-Прадеш R.S Dwivedi і K. Sreenivas [6] виявили значну 

динаміку площ засолених та солонцюватих ґрунтів. 

Інші індійські дослідники [7] зробили спробу оцінити засоленість ґрунту кількісно та 

просторово з використанням даних супутника IRS-1B LISS II у чотирьох діапазонах. У 

польових та лабораторних дослідженнях вони здійснили інтеграцію супутникових та 

польових даних для створення карт солонцюватих зон і визначення рівня солонцюватості. 

Метою нашої роботи було виявлення можливості використання методів 

багатоспектрального космічного сканування для ідентифікації солонцюватості чорноземів 

південних. Для досягнення поставленої мети вирішували такі задачі: розробити методичні 

підходи щодо ідентифікації солонцюватості чорноземів південних за допомогою 

багатоспектральних супутникових зображень; розробити математичні моделі визначення 

вмісту обмінних натрію та калію у ГВК за даними спектральних супутникових зображень; 

порівняти між собою спектральні криві зрошуваних і незрошуваних чорноземів південних. 

 

2. Об’єкти, матеріали і методи 

 

Об'єктом дослідження для пошуку зв’язку між наявністю солонцюватості і 

спектральною яскравістю супутникових знімків, були незрошувані солонцюваті чорноземи 

південні важкосуглинкові і чорноземи південні важкосуглинкові вторинно осолонцьовані 

зрошувані мінералізованими водами з річки Інгулець. Як стаціонарні тестові ділянки 

обрано землі на східній околиці села Шевченкове Вітовського району Миколаївської 

області. Об’єкт дослідження знаходиться у межиріччі Південного Бугу та Дніпра у зоні 

Правобережного Степу України. Координати північно-східного кута території, де 

проводили дослідження, такі: 46° 51' 52,6'' п.ш. і 32° 15' 28,9'' сх.д. На цій території, 

загальна площа якої становить 104 га, було відібрано 25 проб ґрунту з шару 0-20 см; у 

точках відбору було виконано географічну прив'язку за допомогою GPS навігатора.  

У кожній пробі ґрунту в лабораторних умовах визначили вміст обмінних основ – 

Na
+
, К

+
, Mg

+2
, Ca

+2 
за стандартизованими методиками [8, 9, 10]. Розрахували частку суми 

обмінних Na
+ 

та К
+ 

у ємності вбирання, як критерій ступеня солонцюватості ґрунту [11]. 

Для процедури класифікації ступеня солонцюватості окремо було відібрано зразки з 

орного шару ґрунту, в яких визначили вміст карбонатів об’ємним методом [12]. 

Як дані дистанційного зондування використовували знімки багатоспектральної 

камери ETM+, що знаходиться на борту американського супутника «Landsat 7» і здатна 

проводити знімання у семи спектральних, двох теплових та панхроматичному каналах. 

Для аналізу використовували супутникові знімки у безхмарні часи весною 2012 року з 

даними шістьох спектральних каналів: 1-й «Blue» (0,45-0,52 мкм); 2-й «Green» (0,53-0,61 

мкм); 3-й «Red»(0,63-0,69 мкм); 4-й «Near Infrared» або «NIR» (0,78-0,90 мкм); 5-й«Short-

wave Infrared» або «SWIR1» (1,55-1,75 мкм); 7-й «Short-wave Infrared» або «SWIR2» (2,09-

2,35 мкм). Просторова роздільна здатність на місцевості 30×30 м в одному пікселі 

зображення. Кількісне визначення величини яскравості спектрального каналу для кожного 

пікселя, що потрапляв на місце відбирання проб ґрунту, здійснювали за допомогою 

спеціального програмного забезпечення – GIS SAGA. 

Для перевірки гіпотези про відсутність (або наявність) статистичних зв’язків 

використовували критерій Фішера, а перевірку гіпотези щодо рівності середніх значень 

спектральної яскравості здійснювали за критерієм Ст’юдента. Для цього використовували 

програму Excel 2010 Microsoft Office, зокрема, пакет «Аналіз даних». 
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3. Результати та їх обговорення 

 

Аналіз даних, отриманих лабораторними методами, показав (Табл. 1), що 

середній вміст суми обмінних катіонів Na
+ 

та К
+ 

в орному шарі для суходільного 

осолонцьованого ґрунту становить 2,32 %, а для вторинно осолонцьованого ґрунту 

зрошуваної ділянки – 4,28 %. Як видно з таблиці, вміст обмінних Na
+ 

та К
+ 

в ГВК 

суходільних ґрунтів практично не змінюється, коливання вмісту невеликі, дисперсія ряду 

спостережень мінімальна (0,01). Значно більшою дисперсією (0,57) характеризуються дані 

вмісту Na
+ 

та К
+ 

у вторинно осолонцьованих ґрунтах. 

 

Таблиця 1 

Характеристика рядів спостережень за вмістом суми катіонів Na
+
та К

+
в ГВК 

 

Статистичні 
 характеристики 

Ряди спостережень 

Загальний 

Чорноземи південні  
важкосуглинкові 

вторинно 
осолонцьовані, зрошувані 

Чорноземи південні 
важкосуглинкові 

солонцюваті, суходіл 

Кількість членів ряду 25 12 13 

Середнє значення 3,26 4,28 2,32 

Мінімальне значення 2,18 2,89 2,18 

Максимальне значення 5,56 5,56 2,46 

Інтервал 3,38 2,67 0,28 

Стандартна помилка 0,22 0,22 0,02 

Стандартне відхилення 1,12 0,75 0,08 

Дисперсія 1,26 0,57 0,01 

 

Враховуючи той факт, що вміст СаСО3 у ґрунтах, що вивчаються, коливався у 

межах 2-5 % (Табл. 2), тобто, ґрунти були середньобуферними, згідно з групуванням, 

представленим у ДСТУ 3866-99 [11], зрошувані вторинно осолонцьовані чорноземи 

південні у більшості випадків мають слабкий ступінь солонцюватості (частка Na
+ 

становить 

3-6 % від ємності ГВК). Слід зазначити, що, незважаючи на незначну частку суми Na
+ 

та К
+
 

у ємності ГВК, суходільні ґрунти мають 

всі ознаки фізичної солонцюватості. 

Величина спектральної яскравості 

кожного з шести каналів була 

перевірена на наявність кореляційного 

зв'язку з сумарним умістом обмінних 

Na
+
 та К

+
. Результати представлено у 

таблиці 3. Як видно з параметрів 

коефіцієнтів кореляції, найтісніший 

зв’язок між сумою обмінних Na
+ 

та К
+ 

і 

спектральною яскравістю виявлено для 

каналів 2 («Green»), 3 («Red») та 5 

(«SWIR1»). Коефіцієнти кореляції 

становили -0,59. -0,64 та -0,66, 

відповідно. А отже, для використання 

даних дистанційного зондування для 

ідентифікації наявності осолонцювання 

ґрунтів можливо використовувати 

рівняння множинної регресії між сумою 

вмісту обмінних катіонів Na
+
 та К

+ 
і 

спектральною яскравістю цих каналів. 

Ми розглянули два варіанти такої регресії. Регресійна модель для зв’язку між 

сумою вмісту обмінних катіонів Na
+
 та К

+
 (Na+K) та яскравістю 3-го («Red») та 5-го 

(«SWIR1») спектральних каналів описується таким рівнянням: 

Na + 𝐾 = −0,047 ∙ Red − 0,053 ∙ SWIR1 + 11.417 (1) 

Таблиця 2 

Вміст карбонатів в орному шарі ґрунтів  полігону 

Шар грунту, 
см 

Вміст карбонатів (%) у чотирьох 
точках полігону 

1 2 3 4 

0-20 3,24 4,32 2,16 4,32 

 

Таблиця 3  

Коефіцієнти кореляції між умістом суми обмінних 
Na

+ 
та K

+ 
і яскравостями спектральних каналів 

зображень багатоспектральної камери ETM+ 
 

Спектральний  
канал 

Коефіцієнт 
кореляції 

1 (Blue)  -0,44 

2 (Green)  -0,59 

3 (Red) -0,64 

4 (NIR) -0,41 

5 (SWIR1) -0,66 

7 (SWIR2) -0,47 
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У цьому випадку регресії виявлено, що множинний коефіцієнт кореляції становить 

0,67, коефіцієнт детермінації дорівнює 0,45, а стандартна помилка – 0,87. Перевіркою 

гіпотези про відсутність зв’язку між сумою вмісту Na
+ 

та К
+
 в ГВК і спектральною 

яскравістю двох спектральних каналів, за ступенів свободи k1 = 2, k2 = 22, та заданого 

рівня значущості 0,001, встановлено, що критичне значення критерію Фішера становить 

F0.001 = 3,44. Розрахункове значення критерію Фішера Fспост= 8,97, що означає можливість 

відкидання гіпотези про відсутність зв’язку між сумою Na
+ 

та К
+
 в ГВК і спектральною 

яскравістю двох спектральних каналів (3-го («Red») та 5-го («SWIR1»), оскільки 

F0.001<Fспост. Таким чином, регресійна модель (1) є статистично значущою. 

Друга регресійна модель зв’язку між сумою вмісту Na
+
 та К

+
 в ГВК та яскравістю 2-

го («Green»), 3-го («Red») та 5-го («SWIR1») спектральних каналів описується рівнянням: 

Na + 𝐾 = 0.118 ∙ Green − 0,143 ∙ Red − 0,146 ∙ SWIR1 + 9.074                     (2) 

У випадку регресії між вмістом Na
+
 та К

+
 в ГВК та яскравістю 2-го, 3-го та 5-го 

каналів виявлено, що множинний коефіцієнт кореляції становив 0,68, коефіцієнт 

детермінації дорівнював 0,46, а стандартна помилка – 0,88. 

У процесі перевірки гіпотези про наявність зв’язку між вмістом Na
+
 та К

+
 в ГВК та 

спектральними яскравостями трьох спектральних каналів, за степенями свободи k1 =3, 

k2=21 та заданого рівня значущості у 0,001, було встановлено, що критичне значення 

критерію Фішера становило F0.001 = 3,07. Розрахункове значення критерію Фішера 

дорівнювало Fспост = 5,97, що означає можливість відкидання гіпотези про відсутність 

зв’язку між сумою вмісту Na
+
 та К

+
 в ГВК ґрунту та спектральними яскравостями трьох 

спектральних каналів (2-го («Green»), 3-го («Red») та 5-го («SWIR1»), оскільки F0.001<Fспост. 

Таким чином, і ця регресійна модель (2) також є статистично значущою. 

А отже, рівняння (1) і (2) можна використовувати для ідентифікації ознак 

солонцюватості ґрунту та його картування за допомогою супутникових зображень, 

виконаних багатоспектральною камерою ETM+, що знаходиться на борту супутника 

«Ландсат-7». Перевагу, на нашу думку, слід віддавати рівнянню, що має вищий 

множинний коефіцієнт кореляції, а саме, моделі 2.  

Окрім кількісного аналізу зв’язків між яскравостями супутникових зображень 

певних каналів та параметрами солонцюватості, іншим можливим способом інтерпретації 

даних дистанційного зондування осолонцьованих ґрунтів є побудова спектральних кривих 

та статистичний аналіз їх параметрів. Графік спектральної кривої є відображенням зв'язку 

між довжиною хвилі і значеннями спектральної яскравості ґрунтового об'єкта, що 

аналізується. У нашому випадку до аналізу залучено дані яскравостей за всіма каналами 

окремо для зрошуваних вторинно осолонцьованих ґрунтів та для незрошуваних 

солонцюватих чорноземів південних суходолу (рисунок).  

На рисунку на осі Х – номери 

спектральних каналів, в яких проводили 

вимірювання, а на осі Y – значення 

спектральної яскравості за розгляну-

тими каналами спектру. 

Як видно з рисунка, зрошувані 

вторинно осолонцьовані ґрунти мають 

більші значення яскравостей за всіма 

каналами. Ця різниця підтверджується і 

статистичним аналізом. Порівняння 

середніх значень яскравостей за 

критерієм Ст’юдента показало, що для 

першого каналу критерій Тst=3,6, для 

другого Тst=5,4, для третього Тst=6,5, для четвертого Тst=3,3, для пя’того Тst=5,6, для 

сьомого Тst=3,0. Це при тому, що стандартні значення (Тst(ст)) цього критерію дорівнюють, 

на рівні значності в 99 %, – 2,8. У всіх випадках Тst>Tst(ст), тобто, різниця середніх значень 

яскравості зрошуваних вторинно осолонцьованих ґрунтів та незрошуваних солонцюватих 

південних чорноземів суходолу за кожним із каналів істотна та достовірна з 99 % вірогідністю. 

 
●- Чорноземи південні важкосуглинкові вторинно 

осолонцьовані, зрошувані; 
■- Чорноземи південні важкосуглинкові солонцюваті, 

суходіл 

Рис. Спектральні криві 
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4. Заключення 
 

Для моніторингу осолонцьованих ґрунтів та їх картування рекомендується 

використання даних дистанційного зондування, зокрема, багатоспектральних 

супутникових зображень. Аналіз наземних даних, отриманих для природно солонцюватих 

(фонових) чорноземів південних та вторинно солонцюватих чорноземів південних у 

Вітовському районі Миколаївської області та спектральних характеристик зображень, 

виконаних багатоспектральною камерою ETM+, показав, що найтісніший зв’язок між 

часткою суми обмінних Na
+
 та К

+
 в ГВК та яскравістю зображень існує для каналів 2 

(«Green»), 3 («Red») та 5 («SWIR1»). Коефіцієнти кореляції такі: -0,59. -0,64 та -0,66 

відповідно. Кількісний аналіз зв’язку цих параметрів дозволив опрацювати два 

статистично значущих рівняння регресії, які можна використати для визначення наявності 

солонцюватості ґрунтів за супутниковими даними. Статистичний аналіз параметрів 

спектральних кривих показав, що зрошувані вторинно осолонцьовані ґрунти мають 

статистично доведене зростання середніх значень спектральних яскравостей за всіма 

каналами порівняно з фоновими солонцюватими чорноземами південними. 
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The procedure for identifying the characteristics of soils`alkalinization (natural and secondary) has been carried out 
using the spectral characteristics of satellite images performed by the ETM+ multispectral camera on board the 
"Landsat 7" satellite. A comparative analysis of data from ground field and laboratory research of alkalinization of 
chernozems southern and the spectral characteristics of these soil images revealed the closest relationship between the 
content of exchange Na

+
 and K

+
 in the soil selection complex and the brightness of the images of Channel 2 («Green»), 

3 («Red» ) And 5 ("SWIR1"). Quantitative analysis allowed describing these connections by two statistically significant 
regression equations, which, with the help of information from satellite imagery, can determine the presence of soil 
alkalinization without field and laboratory researches. The statistical analysis of the parameters of the spectral curves 
showed that irrigated secondary alkalinization soils are characterized by statistically proven higher brightness in all 
channels compared to the background alkalinization southern chernozems. 
 
Keywords: satellite image; secondary alkalinization; spectral brightness; exchangeable Na+; exchangeable K+; a 
spectral curve. 
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ІНФОРМАЦІЯ  АНОТАЦІЯ 

 
Отримано 01.09.2017 

  
Метою оглядової статті є відстоювання тези, що оцінка якості ґрунту має 
базуватися не лише на його здатності створювати певну кількість урожаю, але й 
на визначенні еколого-токсикологічного стану ґрунту і пов’язаної з цим якості 
вирощуваної рослинної сировини та їх впливу на здоров’я населення, 
сільськогосподарської худоби та свійських і диких тварин. 
За допомогою системного, комплексного, порівняльного й логіко-аналітичного 
методів на основі узагальнення власних експериментальних даних і аналізу 
літературних джерел авторами сформульовані основні принципи оцінювання 
якості ґрунтів за вмістом важких металів. Запропоновано новий концептуальний 
підхід до удосконалення процедури загального й часткового бонітування, що 
передбачає розробку серії оцінювальних шкал модифікаційних критеріїв на вміст 
важких металів у ґрунтах. Критерії мають бути ранжовані згідно з буферністю 
ґрунтів щодо важких металів і видами сільськогосподарських угідь (рілля, сіножаті, 
багаторічні насадження, пасовища). Доведено важливість залучення до 
оцінювальних процедур даних аналізування тест-рослин на вміст важких металів, 
дії поліелементного забруднення, синергізму й антагонізму, рухомості, біологічної 
доступності важких металів, толерантності сільськогосподарських культур, 
можливості розбавлення забрудненої і дефіцитної щодо вмісту Zn, Cu, Co, Fe або 
Mn рослинної продукції тощо. Розробка є першою концептуальною пропозицією 
щодо моделі оцінювання якості ґрунтів України у сучасному контексті «від поля до 
столу», тобто, з урахуванням також якості вирощуваної рослинної сировини та її 
впливу на здоров’я людей і тварин. 
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1. Постановка проблеми  

В Україні бонітети ґрунтів є складовою частиною земельного кадастру і основою 

економічної оцінки земель. Результати бонітування враховуються у грошовій оцінці 

земельних ділянок, в оцінці екологічної придатності ґрунтів для вирощування культур 

тощо [1, 2]. Бали бонітетів наразі істотно впливають на розмір земельного податку, 

державного мита при міні, спадкуванні та даруванні земельних ділянок, орендної плати за 

ділянки державної та комунальної власності, втрат виробництва, які підлягають 

відшкодуванню у разі виведення ділянок зі складу земель сільськогосподарського 

призначення, а після зняття мораторію на продаж землі – і на вартість земельних ділянок. 

Це спонукає вчених до пошуку нових і удосконалення існуючих підходів до бонітування 

ґрунтів, що дозволить розвинути механізм оцінювання земель в Україні до сучасного 

рівня. 

В оцінці сільськогосподарських земель західних країн до визначення якості ґрунтів 

відносяться доволі серйозно, нерідко ототожнюючи поняття «якість ґрунту» («soil quality») 

і «здоров’я ґрунту» («soil health») [3]. Термін «якість ґрунту» поєднує "придатність для 

використання" і "здатність ґрунту функціонувати", характеризуючи спроможність ґрунту 

виконувати свої функції за призначенням. 
Оскільки ґрунт є живою екосистемою, що є домівкою для мільярдів бактерій, грибів 

та інших мікроорганізмів, забезпечує рослини поживними речовинами, абсорбує й утримує 

воду для рослин, служить фільтром і буфером для потенційних забруднювачів та 

середовищем для живого біорізноманіття, відносно нього (як і інших живих організмів) 

застосовується термін «здоров’я». Тому термін «soil health» сприймається як безперервна 

здатність ґрунту функціонувати у вигляді важливої живої екосистеми, яка підтримує 

рослини, тварин і людей [4].  
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Відповідно, оцінка здоров’я грунту (soil health assessment) є оцінкою того, наскільки 

добре ґрунт виконує свої функції на даний час, і як ці функції зберігаються для 

майбутнього використання. Списки індикаторів оцінки якості ґрунтів і методи їх розрахунку 

визначаються метою і завданнями здійснення soil health assessment або soil quality 

assessment (український аналог – «бонітування ґрунтів»). Разом з тим, зважаючи на 

сприйняття ґрунту як складної комплексної живої системи, ці списки є доволі розгорнутими 

і включають широкий перелік фізичних, фізико-хімічних і біологічних властивостей ґрунту, 

а також кліматичних факторів та виробничо-технологічних особливостей. Адже адекватно 

оцінити стан здоров’я (якість) грунту, особливо у контексті сільськогосподарського 

використання, за мінімумом факторів неможливо.  

Так, «Настанови щодо оцінки якості ґрунтів у плануванні охорони навколишнього 

середовища» [5] пропонують до вживання декілька десятків різних показників, що у 

сукупності надають об’єктивне уявлення про стан оцінюваних ґрунтів. Це важлива частина 

Програми технічної допомоги USDA (Міністерства сільського господарства США) щодо 

збереження навколишнього середовища (CTAР), що гарантує фермерам, місцевим 

органам влади, професійним консультантам та іншим зацікавленим особам й організаціям 

технічну підтримку щодо захисту й підвищення якості ґрунтів і водних ресурсів, розробки й 

застосування стійких сільськогосподарських систем, нових технологій управління 

земельними ресурсами тощо та можливість брати участь у програмах фінансової 

допомоги USDA та інших федеральних, державних і місцевих програмах [4]. 

Загалом проблема оцінювання якості грунтів та їх реального стану досліджується 

протягом тривалого часу і широко відображена в роботах вчених країн Європейського 

Союзу, Канади, Аргентини [6,7,8,9], Індії [10,11], Індонезії [12], США і Китаю [13,14,15], 

Тайваню [16] та інших країн світу. 

Натомість в Україні, коли мова заходить про бонітування ґрунтів, «якість ґрунту» й 

досі ототожнюється з «родючістю ґрунту» і сприймається виключно як його здатність 

створювати певну кількість урожаю без урахування його зв’язків з навколишнім 

середовищем, екологічних функцій ґрунту і впливу його якості на життя й здоров’я живих 

істот (рослин, тварин, людей). Відповідно, новітні бонітувальні розробки українських 

учених, що відповідають сучасним світовим тенденціям оцінки якості ґрунтів (наприклад, 

[18]), на жаль, не завжди знаходять повне розуміння, але, безумовно, це лише питання 

часу. 

Утім, навіть такі розробки не містять науково обґрунтованих алгоритмів залучення 

індикаторів забруднення ґрунтів до комплексного оцінювання їх якості, обмежуючись 

відносними експертними оцінками для часткових бонітетів до овочевих культур на ґрунтах 

легкого гранулометричного складу [17]. 

Це пов’язано не тільки з аспектами, що потребують наукового обґрунтування 

(різна реакція культур на дію важких металів, синергізм та антагонізм різних 

забруднювачів тощо) й ускладнюють розробку алгоритмів оцінювання. Головною 

причиною є нестача достатніх масивів лабораторних і польових експериментальних 

даних, здобутих за сучасними методами аналізування ґрунтів (національні ДСТУ і 

гармонізовані стандарти ISO) [18]. Тому в Україні нині є лише тимчасові орієнтовні оцінки з 

обмеженою сферою застосування [17].  

Протягом останніх років у відділі охорони ґрунтів ННЦ «ІГА імені 

О.Н. Соколовського» накопичено значний обсяг експериментальних даних щодо впливу 

важких металів на ріст і розвиток сільськогосподарських культур і створено унікальну 

геоінформаційну систему «Мікроелементи в ґрунтах України», що містить інформацію з 

3000 геопозиціонованих ґрунтових об’єктів із даними вмісту мікроелементів і важких 

металів, здобутими за сучасними методами аналізування. Це дозволило науковцям 

лабораторії розпочати розробку науково обґрунтованої системи оцінювання якості 

техногенно забруднених ґрунтів за вмістом важких металів. 

Відповідно, метою даної роботи стала розробка основних принципів оцінювання 

якості ґрунтів за вмістом важких металів як основи нового концептуального підходу до їх 

бонітування. 

 

2. Методика досліджень і джерела інформації 

 

Дослідження проведено з використанням методів системного, комплексного, 

порівняльного, логіко-аналітичного, критичного аналізу, інформетрії та узагальнення на 

основі власних експериментальних даних, одержаних під час розробки серії тематичних 
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напрацювань: «Агрогеохімічне районування ґрунтів України та методологія діагностики 

стану хімічних елементів (мікроелементи, важкі метали) в системі ґрунт-рослина як основа 

оптимізації мікроелементного складу рослинницької продукції» [19]; «Порівняльний аналіз 

екстрагентів для вилучення рухомих форм важких металів з чорноземів звичайних з 

метою нормування їх вмісту» [20]; «Нормативи оптимального вмісту мікроелементів у 

ґрунтах з урахуванням вимог основних сільськогосподарських культур» [21, 22]; «Оцінка 

придатності ґрунтів України для органічного землеробства за вмістом мікроелементів» 

[23]; «Оцінка придатності ґрунтів до органічного землеробства за вмістом мікроелементів 

у зонах впливу атмосферних викидів підприємств енергетичної та хімічної промисловості 

(на прикладі Зміївської ТЕС та Авдіївського коксохімічного комбінату)» [24]; «Методика 

визначення забезпеченості ґрунтів мікроелементами для потреб плодових насаджень та 

заходи з усунення їх нестачі в мінеральному живленні» [25]; «Екологічна реабілітація 

техногенно забруднених важкими металами ґрунтів» [26] та ін.  

Польові дослідження просторового розподілу вмісту рухомих форм мікроелементів 

(МЕ) і важких металів (ВМ) у ґрунтах та меж його коливання здійснювали за нерегулярною 

сіткою з географічним позиціонуванням за допомогою GPS-навігатора і використанням 

базових розрізів, які було закладено співробітниками «ННЦ ІГА імені О.Н. Соколовського» 

та інших організацій (мережа обласних філій ДУ «Інститут охорони грунтів України»). 

Досліджували різні ґрунти сполучених геохімічних ландшафтів, що знаходяться у різних 

кліматичних умовах. Загалом було обстежено й проаналізовано зразки близько 2500 

ґрунтових різновидів у всіх адміністративних областях України.  

Серією модельних і мікропольових дослідів протягом декількох років досліджено 

такі фактори: 1) рухомість мікроелементів у ґрунтах різних ґрунтово-кліматичних зон 

України, у т.ч. під впливом різних сільгоспкультур; 2) вплив довгострокового застосування 

мінеральних та органічних добрив у стаціонарних дослідах на забруднення грунту 

(Ерастівська, Красноградська, Розівська, Ізмаїльська дослідні станції; дослідні 

господарства ІЗГ УААН, Запорізької ДСГДС та ін.); 3) явища синергізму й антагонізму між 

ВМ в ґрунті (вплив різних рівнів забруднення на вміст у ґрунті важких металів); 4) вплив 

ВМ на зміну агрохімічних і біологічних показників ґрунту, кількість і якість урожаю 

зональних сільгоспкультур. 

Для досягнення єдності результатів вимірювань і мінімізації систематичної 

складової похибок вміст у ґрунті рухомих форм МЕ / ВМ (в експедиційних і стаціонарних 

дослідженнях) визначали на одному приладі – атомно-абсорбційному спектрофотометрі 

„Сатурн-4”. Здобуту в 3-кратній повторності аналітичну інформацію статистично 

обробляли з використанням модулів кореляційного, регресійного та дисперсійного 

аналізів у межах пакету Statistica 10.0 із підтвердженням достовірності. Дані занесено до 

спеціально створеної геоінформаційної системи (ГІС) «Мікроелементи в ґрунтах України».  

Для побудови картосхем на основі ГІС використано геостатистичний метод 

дослідження – кригінг (статистична версія інтерполяції). За картографічну основу взято 

карту ґрунтів України масштабу  1:2 500 000 (за редакцією М.К. Крупського) та регіональні 

карти масштабу 1:200 000 (за редакцією М.К. Крупського). Для уточнення меж 

адміністративних районів, населених пунктів та мережі доріг, використовували 

топографічні карти масштабу 1:200 000. Класифікацію просторових даних здійснено 

шляхом групування цифрових значень одного атрибута (вмісту МЕ і ВМ). 

У роботі також ураховано результати досліджень інших учених, викладених у 

монографіях, книгах, дисертаціях та періодичних виданнях [27- 33 та ін.]. 

 

3. Принципи оцінювання якості (бонітування) ґрунтів щодо вмісту  

    важких металів 

 

3.1. Вибір індикаторів забруднення грунтів важкими металами має враховувати 

їх розповсюдженість, наявність відповідної нормативної бази, можливість одержання й 

оновлення масивів фактичних даних на всій площі оцінюваних сільгоспземель. 

 

Як відомо, у світі не існує однозначного визначення терміну «важкі метали». За 

різними джерелами до їх складу відносять елементи з властивостями металів й атомною 

масою вище 20 [15] або вище 40 [27]. Науковці Цільової групи з викидів важких металів під 

егідою Європейської економічної комісії ООН (UNECE) віднесли до групи важких металів 

лише Zn, As, Se і Sb, тоді як І.Д. Омері [28] і Н.Ф. Реймерс [29] дають більш широкий 

перелік: Pb, Cu, Zn, Ni, Cd, Co, Sb, Sn, Bi, Hg і т.д.  
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Новим концептуальним підходом передбачено оцінювання якості ґрунтів за 

вмістом Zn, Cu, Co, Mn, Cr, Ni, Cd, Fe і Pb з урахуванням гранично допустимих 

концентрацій (ГДК) у ґрунті і продовольчій сировині (на орних ґрунтах) та максимально 

допустимих рівнів (МДР) у кормах для тварин (на ґрунтах сіножатей і пасовищ).  

Важливим фактором такого вибору є наявність достатньої нормативної бази щодо 

сучасних методів аналізування вмісту цих забрудників у ґрунтах і рослинах та заснованих 

на цих методах нормативів впливу ВМ на врожай сільгоспкультур і здоров’я населення. 

Вагомим чинником є також можливість постійного оновлення масових фактичних даних за 

результатами суцільних обстежень сільгоспземель, які здійснює з періодичністю 5 років 

ДУ «Інститут охорони ґрунтів України» МінАП. За таких умов упровадження нової системи 

оцінювання якості техногенно забруднених ґрунтів за вмістом важких металів у практику 

бонітування ґрунтів України буде доволі безболісним, адже передбачатиме легке 

вливання у вже функціонуючу налагоджену систему, без жодних значних змін в її роботі й 

пов’язаних із цим фінансових витрат.  

 

3.2. Системою індикаторів оцінювання має бути враховано як негативний, так і 

позитивний вплив окремих МЕ / ВМ на родючість ґрунту, продуктивність 

сільгоспкультур, якість урожаю, життєдіяльність і стан здоров’я живих організмів 

(мікроорганізмів, рослин, тварин і людей). 

 

Слід пам’ятати, що деякі важкі метали (наприклад, Cu, Zn, Co) у невеликих 

кількостях є мікроелементами, необхідними для нормального росту і розвитку живих 

організмів. Так, дефіцит Со помітно впливає на активність грунтових мікроорганізмів, 

здатність бобових рослин поглинати атмосферний азот, кількість урожаю та перешкоджає 

нормальному розвитку тварин і людей, викликає анемію Аддісона-Бірмера, неврологічні 

розлади, необоротну загибель нервових клітин. Нестача його особливо помітна у 

кістковому мозку та нервовій тканині. Кобальт бере участь у процесах кровотворення 

(активує синтез еритропоетину – гормону, який підвищує продукцію еритроцитів), сприяє 

синтезу м’язових білків, гормонів щитовидної залози, впливає на асиміляцію азоту та 

обмін вуглеводнів. Сполуки кобальту також поліпшують засвоєння заліза, ретинолу, 

токоферолу ацетату, аскорбінової кислоти й посилюють синтез вітаміну В12. Існують 

встановлені норми добової потреби кобальту для нормального функціонування людини 

(14-78 мкг) [28, 30].  

Однак тривалий влив надмірних доз кобальту обумовлює хронічні захворювання 

верхніх дихальних шляхів, органів кровотворення, нервової системи, шлунково-кишкового 

тракту, алергічні симптоми: бронхіальну астму та алергодерматози, а також кобальтову 

кардіоміопатію та ін. Надмірна кількість доступного рослинам кобальту негативно 

позначається на розвитку рослин і знижує врожаї зернових, бобових та інших культур 

[28, 30].  

Відомо також, що різні сільгоспкультури мають неоднакову потребу в 

мікроелементах і суттєво різняться за здатністю накопичувати важкі метали. Так, вміст у 

ґрунті міді (Cu) на рівні 0,1-0,2 мг/кг цілком задовольняє потреби зернових, бобових 

культур і картоплі, але при цьому є недостатнім для нормального росту і розвитку 

коренеплодів і овочів, особливо в умовах інтенсивної культури землеробства [21, 22, 31]. 

Тому, будуючи оцінювальну шкалу якості ґрунтів за вмістом важких металів, не можна 

обмежуватись виключно прив’язкою до ГДК, лінійно збільшуючи бальну оцінку ґрунту у 

разі зменшення вмісту токсину. Необхідно враховувати той факт, що низький вміст 

окремих ВМ у ґрунтах насправді може бути дефіцитом мікроелементів, який також 

призводить до зменшення кількості і якості врожаю сільгоспкультур. 

 

3.3. У розрахунку балів бонітетів мають бути враховані дія поліелементного 

забруднення ґрунтів і рослинницької продукції та синергізму й антагонізму різних 

забрудників, а також рухомість, біологічна доступність і фітотоксичність різних 

сполук ВМ і толерантність сільгоспкультур до впливу токсикантів. 

 

Існує значна кількість відомостей про взаємодію важких металів між собою, що 

може підсилити, або, навпаки, частково знівелювати їх токсичний вплив на біологічні 

об’єкти. Так, що стосується Co, відомо про його гео- та біохімічний антагонізм із Fe через 

їх здатність розташовуватись в одних позиціях кристалічних структур та подібність їх 

металоорганічних сполук. Науковими експериментами доведено також антагоністичність 
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відносин між Zn і Cd, Cu, Fe; Cu і Fe, Мо та ін. Так, накопичення Cd, Co, Cr, Pb, Ni, Mn, Zn 

викликає дефіцит Fe у рослинах [30, 34]. За певних умов може спостерігатись синергізм 

між Cu та Ni або Mn або між Cd та Pb або Fe чи Ni [30].  

Так, за результатами серії польових дослідів лабораторії, проведених під 

керівництвом А.І. Фатєєва, було констатовано, що забруднення ґрунту одним із чотирьох 

елементів (Cd, Pb, Ni або Cr) призводить до збільшення вмісту у ґрунті кислоторозчинних 

форм інших трьох перелічених елементів. При цьому, зниження врожаю зеленої маси 

ячменю відбувається вже за забруднення на рівні 2 кларків від фонового: під дією одного з 

елементів – на 46,6-57,3 %, а за сукупного впливу Cd, Pb, Ni і Cr – на 61,5 % [35]. 

Біологічна вразливість і толерантність рослин до негативного впливу 

забруднюючих речовин залежить від специфічних реакцій їх різних видів і значної кількості 

зовнішніх факторів, у тому числі, різноманітних фізико-хімічних процесів, що протікають у 

ґрунті. Так, мінералізація органічної речовини в ґрунті, завдяки дії мікробів з утворенням 

низькомолекулярних органічних сполук, що діють як хелатори, може збільшити рухливість 

та доступність мікроелементів [36]. Істотно відрізняється також здатність окремих видів 

рослин транспортувати важкі метали від коренів до пагонів, створюючи ризики для 

здоров’я людини [37-39]. 

Стійкість окремих видів рослин до високого вмісту ВМ у навколишньому 

середовищі і їх спроможність накопичувати надмірну кількість токсикантів є, з одного боку, 

позитивним явищем, оскільки дозволяє вирощувати їх на сильно забруднених територіях, 

у т.ч. для фіторемедіації, але з іншого – сприяє надходженню ВМ до продуктів харчування 

і шкодить здоров’ю населення.  

Так, дослідження бразильських учених щодо накопичення важких металів 

лікарськими рослинами, які широко використовуються у складі ліків та дієтичних добавок, 

показали, що концентрації токсичних елементів істотно змінювались у рослинах різних 

видів практично за всіма елементами. Коефіцієнт варіювання становив від 50 до 245 % 

[40]. 

 

3.4. Відомості, наведені у п.п. 2 і 3 обумовлюють необхідність уведення 

принципу оцінювання якості ґрунтів за потребами рослин у мікроелементах і 

особливостями накопичення металів окремими сільськогосподарськими культурами, 

що передбачає необхідність вибору основних культур для загального і часткового 

бонітування ґрунтів.  

 

Нагадаємо, що запорукою продовольчої безпеки держави є зернові культури. 

Саме за їх економічною оцінкою визначається диференційований рентний дохід для орних 

земель і абсолютний рентний дохід для всіх видів угідь у межах фіскальної та експертної 

грошової оцінки [2].  

На нашу думку є цілком логічним орієнтуватись саме на зернові культури у 

визначенні загального бонітету, базуючись на специфічних вимогах інших зональних 

культур для обрахування часткових бонітетів. 

 

3.5. Концептуальний підхід повинен враховувати здатність сільгоспкультур 

накопичувати важкі метали із навколишнього середовища, що оточує оцінюваний 

ґрунтовий різновид (атмосферне повітря, опади, стічні та зрошувальні води). 

 

Надмірний вміст важких металів у ґрунтах і рослинах може мати різні джерела 

надходження. Так, дослідженнями китайських учених було виявлено, що високі 

концентрації важких металів у ґрунтах Ліянюаня на 33,6 % зумовлені їх фоновим вмістом, 

на 26,1 % – атмосферною емісією, на 23,4 % – промисловими видами діяльності та на 

16,9 % – аграрним виробництвом. Такі елементи, як Zn, Cu та Cd, переважно були 

наслідками сільськогосподарської та промислової діяльності, а Pb, Sb, Hg та As – 

атмосферного осадження залишків від спалювання вугілля. Основними джерелами Hg, 

Cd, Mo і V були промислові практики, такі як видобуток вугілля, хімічна та 

металоплавильна промисловості. Материнські породи відіграли важливу роль у 

збагаченні грунтів Mn, Cr та Fe [41]. 

Як відмічалось вище, коректне оцінювання якості ґрунтів на землях 

сільгосппризначення передбачає врахування дії чинників зовнішнього впливу 

(атмосферне повітря, опади, стічні та зрошувальні води тощо), що тісно пов’язані з 

ґрунтом у складній комплексній системі для вирощування сільгоспкультур. 
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Ця думка, що панує у західній науці, маючи в Україні лише окремих прихильників 

[18, 42], безпосередньо підтверджується результатами наших досліджень, проведених 

упродовж 2014-2015 рр. у зонах негативного впливу атмосферних викидів підприємств 

енергетичної й хімічної промисловості (Зміївська теплоелектростанція (ТЕС) та 

Авдіївський коксохімічний комбінат). Тоді ми констатували факти аеротехногенного 

походження надмірного вмісту Fe, Cd, Ni, Cr, Pb та Cu у рослинній продукції за відносно 

невисокого вмісту ВМ у ґрунтах (таблиця).  

 
Таблиця 
Забрудненість території важкими металами під впливом аеральної емісії підприємств 
енергетичної та хімічної промисловості (на прикладі Зміївської ТЕС та Авдіївського 
коксохімічного комбінату) 
 

Важкі 
метали 

Частка території з надмірним умістом ВМ, % до загальної площі 

Зміївська ТЕС Авдіївський коксохімічний комбінат 

ґрунт
1
 

рослинна 
продукція

2
  

ґрунт
1
 

рослинна 
продукція

2
 

Zn - - - - 

Cu - < 10 > 25 > 30 

Pb - > 70 - > 80 

Ni - - - > 50 

Cr < 10 > 80 - > 80 

Cd нема даних > 30 нема даних > 60 

Fe нема даних нема даних нема даних > 80 

1
 метод аналізування проб ґрунту - за ДСТУ 4770.1-4770.9 з ААБ рН 4.8;  

2 
метод аналізування проб рослинної продукції - за МВВ 31-497058-016 

 

Надмірність вмісту Cr, Ni і Pb у ґрунтах і рослинах визначали відносно ГДК (або 

МДР), Cd і Fe – лише за ГДК у продовольчій сировині й МДР у кормах для сільгосптварин 

(через відсутність нормативів ГДК у ґрунтах).  

За результатами цієї роботи ми дійшли висновку, що здійснення процедур щодо 

оцінки й сертифікації земель сільгосппризначення потребує обов’язкового включення 

аналізів тест-рослин за еколого-токсикологічними показниками, оскільки через 

обмеженість ґрунтової діагностики неможливо точно оцінити ризики забруднення 

рослинної сировини.  

Тестування рослин на вміст ВМ має й інший позитивний момент для бонітування 

ґрунтів – щодо дискусійного питання «Чи варто відділяти природне походження 

аномально високого вмісту важких металів у ґрунтах від антропогенного?». Головним 

індикатором тут має бути реакція сільгоспкультур і рівень накопичення в них ВМ, тобто, 

кількість і якість урожаю, незалежно від походження забруднення ґрунту.  

 

3.6. Методи визначення вмісту важких металів у ґрунтах і тест-рослинах 

потрібно вибирати з урахуванням мети й специфіки бонітувальних робіт. 

 

У світовій практиці існує безліч різних методів діагностування вмісту ВМ у ґрунтах і 

рослинах, недоліки й переваги яких широко висвітлено у науковій літературі. Утім, 

найбільш цікавими для бонітування ґрунтів є такі, що мають широке розповсюдження на 

території України, досить сучасні, застосовуються як наукою, так і виробництвом, більш-

менш точно відображують кількість біологічно доступних рослинам сполук, і за якими вже 

зібрано достатню кількість масових даних щодо вмісту ВМ у ґрунтах і сільгоспкультурах на 

території України.  

Більшість аналітичних методів, чинних в Україні, мають певні недоліки для 

використання у бонітувальних роботах. Деякі з них вже застаріли і фактично не 

використовуються, інші (наприклад, із використанням однонормальної солянокислої 

витяжки або «Царської водки») не мають адекватних нормативів відносно потреб 

сільгоспкультур і не дають адекватної інформації щодо вмісту біологічно доступних форм 

мікроелементів. Нещодавно гармонізовані стандарти (ДСТУ ISO) ще не мають широкого 
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розповсюдження на території країни. Відповідно, відсутній достатній масив фактичних 

даних, зібраних за цими методами у ґрунтово-кліматичних умовах України, немає 

напрацьованої наукової експериментальної бази, нормативів забезпеченості різних 

ґрунтів мікроелементами згідно з потребами зональних культур, ГДК важких металів у 

ґрунтах і рослинах тощо.  

Тому оптимальним вибором для цілей бонітування ґрунтів України нині є такі 

методи: для грунту ‒ атомно-абсорбційної спектрофотометрії з використанням буферної 

амонійно-ацетатної витяжки з рН 4,8 за ДСТУ 4770.1-4770.9; для рослинної продукції ‒ 

МВВ 31-497058-016.  

 

3.7. Алгоритмами і математичними моделями для оцінювання впливу важких 

металів на врожайність і якість сільськогосподарської продукції має бути врахована 

буферна здатність ґрунтів щодо важких металів. 

 

Біологічна доступність ВМ може істотно змінюватись залежно від ґрунтово-

кліматичних умов. За результатами попередніх досліджень ми виділили три класи 

буферності ґрунтів щодо мікроелементів і важких металів [34], як «здатності ґрунтів 

підтримувати вміст найбільш доступних для рослин форм цих елементів на відносно 

постійному рівні і протистояти зовнішнім факторам впливу, які направлені на зрушення 

цього рівня» [35].  

До низькобуферних ґрунтів із найвищою рухомістю ВМ та найбільшим ризиком їх 

накопичення сільгоспкультурами віднесено буроземні, дерново-підзолисті, ясно-сірі й сірі 

лісові ґрунти легкого гранулометричного складу у зонах Полісся та Карпат. 

Середньобуферними є більшість ґрунтів зони Лісостепу й легкі ґрунти Степу. 

Високобуферними, зі здатністю створення продукції задовільної якості за умов помірного 

забруднення ВМ є ґрунти середнього і важкого гранулометричного складу зони Степу. 

Ступінь буферності ґрунтів визначали за показниками рНвод., рНсол., вмісту фізичної глини 

(%) і гумусу (%) за градаціями, які запропонував В.Б. Ільін [32]. 

Утім, результатами наших подальших досліджень [44] доведено, що залучення до 

статистико-математичного аналізу (квадратичні моделі) показника співвідношення в гумусі 

вмісту вуглецю гумінових і фульвокислот (СГК/СФК) істотно підвищує тісноту зв’язку між 

вмістом мікроелементів у ґрунті й у рослинах (R = 0,95-0,99), що дозволяє, з певною 

точністю, прогнозувати рівень накопичення мікроелементів культурами на фонових 

ґрунтах. Виявили, що різниця між розрахунковими і фактичними величинами у більшості 

випадків не перевищує 10 %. На нашу думку, введення відношення СГК/СФК  до складу 

показників буферності ґрунтів стосовно ВМ сприятиме зростанню точності у визначенні 

ступеню буферності грунту, а отже, й точності прогнозу щодо забруднення вирощуваної 

на ньому рослинної продукції. 

 

3.8. Оцінювальні шкали слід розробляти зважаючи на локальність території 

забруднення ґрунтів важкими металами. 

 

За результатами попередніх досліджень (2011-2013 рр.), якими було охоплено всю 

територію України, виявлено, що забруднення сільгоспземель важкими металами, 

переважно, має локальний характер, тобто, відмічаються лише окремі ареали 

забруднених ґрунтів, які пов’язані з великими індустріальними центрами, де найбільше 

перемежовується промислова та сільськогосподарська діяльність людини. До того ж, 

відмічаються певні біогеохімічні провінції з аномально високим природним вмістом важких 

металів, де доволі складно отримати санітарно-гігієнічно чисту рослинну продукцію навіть 

за фонових умов [23]. 

За нашими підрахунками [45], загальна площа забруднених важкими металами 

земель сільськогосподарського призначення в України становить 1552 тис. га, окрім цього 

– 25 тис. га забруднених сільгоспземель розташовано вздовж автомобільних магістралей. 

У той же час, загальна площа орних ґрунтів в Україні становить 34,4 млн га. Отже, 

застосування індикаторів забруднення ґрунтів ВМ як основних критеріїв бонітування 

означатиме надмірну перевантаженість алгоритмів обрахування бонітетів для більшості 

незабруднених ґрунтів. Цілком логічним є впровадження таких індикаторів у розрахунки як 

модифікаційних критеріїв до вже розроблених методик бонітування ґрунтів поряд з 

поправковими коефіцієнтами на інші негативні властивості ґрунтів. 
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3.9. Система оцінювання може враховувати можливість змішування 

сільгосппродукції з надмірним і дефіцитним вмістом мікроелементів для досягнення 

оптимальної якості і залишення забруднених ґрунтів в аграрному виробництві. 

 

Сільськогосподарську сировину, яка помірно забруднена деякими ВМ, можливо 

розбавляти чистою продукцією з дефіцитом цих мікроелементів. З одного боку, такий 

підхід надає змогу одержати збалансоване за вмістом мікроелементів зерно, з іншого – 

залишити (у разі такої необхідності) у складі сільгоспземель ділянки, забруднені Zn, Cu, 

Co, Fe або Mn і здобувати на них дохід, незважаючи на невідповідність вирощеної 

продукції нормативам вмісту ВМ у кормах і продовольчій сировині (ГДК, МДР). Тож, 

діапазони оцінювальних шкал за такими елементами мають охоплювати доволі широкий 

діапазон ступенів забруднення ґрунту, у т.ч. таких, де вміст ВМ істотно перевищує 

величини ГДК у ґрунті й рослинній продукції.  

 

3.10. Універсальність системи оцінювання якості техногенно забруднених 

ґрунтів за вмістом важких металів для їх бонітування надасть змогу застосовувати її 

з різними методиками бонітування ґрунтів. 

 

Розроблена система оцінювальних модифікаційних критеріїв на вміст важких 

металів у ґрунтах має бути універсальною, тобто, адаптованою для використання у 

розрахунках як за відкритою, так і за замкнутою 100-бальною оцінювальною шкалою. 

Вона повинна бути придатною для використання як за чинною методикою 

бонітування ґрунтів, так і за новітніми концепціями оцінювання якості ґрунтів, способи 

застосування поправкових коефіцієнтів у яких відрізняються від традиційних. 

Передбачається, що загалом буде розроблено декілька варіантів модифікаційних 

таблиць, які зможуть гармонійно увійти до алгоритмів обрахунку бонітетів за декількома, 

найбільш відомими концепціями бонітування ґрунтів. 

 

4. Заключення 

 

Запропоновано новий концептуальний підхід до удосконалення процедури 

загального й часткового бонітування, який передбачає розробку серії оцінювальних шкал 

модифікаційних критеріїв на вміст важких металів у ґрунтах. Критерії мають бути 

ранжовані згідно з буферністю ґрунтів щодо важких металів і видами 

сільськогосподарських угідь (рілля, сіножаті, багаторічні насадження, пасовища).  

Здійснення оцінювальних процедур щодо забрудненості земель потребує 

залучення даних аналізування тест-рослин на вміст ВМ, оскільки одна лише ґрунтова 

діагностика не дає точної інформації щодо ризиків забруднення сільськогосподарської 

продукції і його впливу на здоров’я тварин та населення.  

Бали бонітетів повинні враховувати дію поліелементного забруднення, синергізму 

й антагонізму, рухомості й біологічної доступності різних сполук ВМ, толерантності 

сільгоспкультур, можливості розбавлення забрудненої і дефіцитної щодо вмісту Zn, Cu, 

Co, Fe або Mn сировини тощо. 

Розроблена система оцінювання має бути універсальною, тобто, адаптованою для 

використання у розрахунках як за відкритою, так і за замкнутою 100-бальною 

оцінювальною шкалою, і придатною для застосування з найбільш відомими методиками 

бонітування ґрунтів України. 

Розробка є першою спробою оцінити якість ґрунтів України у сучасному контексті 

«від поля до столу», враховуючи якість вирощуваної сільгоспсировини, її вплив на 

здоров’я людей і тварин. 
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In modern foreign works, soil quality is mainly associated with "soil health", that is, its ability to function as an important 
living ecosystem that supports plants, animals and humans. The assessment of soil quality in Ukraine is traditionally 
based on the ability of the soil to produce a certain amount of crop, while its environmental-toxicological condition and 
the related changes in the quality of agricultural produce grown, its impact on the health of the population and farm 
animals are still ignored. With the help of system, complex, comparative and logical-analytical methods, on the basis of 
generalization of their own experimental data and analysis of literature sources, the authors formulated the main 
principles for assessing soil quality by heavy metal content. A new conceptual approach to improving the procedure for 
general and partial assessment is proposed, which involves the development of a series of assessment scales of 
modification criteria for the content of heavy metals in soils. The criteria should be ranked according to the buffering of 
soils with respect to heavy metals and agricultural land types (arable land, hayfields, perennial plantations, pastures). 
The importance of attracting to the evaluation procedures the analysis of test plants for the content of heavy metals, the 
effects of polyelement contamination, synergism and antagonism, mobility and bioavailability of heavy metals, tolerance 
of crops, the possibility of diluting contaminated and deficient in content of Zn, Cu, Co, Fe or Mn agricultural products 
and the like. Development is the first attempt to assess the quality of soils in Ukraine in the modern context "from field to 
table", taking into account the quality of agricultural produce grown and its impact on the health of people and farm 
animals. 
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В статті обговорюється необхідність переосмислення концепту та механізму 
сучасних великомасштабних обстежень ґрунтів. Оновлена, осучаснена методика 
обстеження за своєю сутністю не може бути подібною до методики 
великомасштабних обстежень ґрунтів середини минулого сторіччя, і має 
базуватись на оперативних постійно обновлюваних інформаційних системах. 
Акцентується увага на тому, що до сучасного обстеження ґрунтів необхідно 
ставитись як до масштабного заходу із збирання та обробляння інформації про 
ґрунти та створення відповідної бази профільних даних. Вітчизняна методологія 
має бути узгодженою зі світовими та європейськими підходами до обстежень та 
моніторингу ґрунтів, гармонізованою з міжнародною класифікацією і 
номенклатурним списком ґрунтів, методами діагностики та лабораторно-
аналітичних визначень параметрів ґрунтових властивостей, мати єдині системи 
виміру показників, застосовувати методи точного аналізу даних. Сучасний етап 
досліджень ґрунтового покриву характеризується широким використанням 
геоінформаційних систем та високотехнологічних методів розв’язання 
ґрунтознавчих задач, а особливо, – високим ступенем міжнаціонального обміну 
досвідом та інформацією про ґрунти. 
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1. Вступ 

 

Відомі на сьогодні пропозиції щодо оновлення традиційної методики 

великомасштабного обстеження ґрунтів України насправді не повністю відповідають 

вимогам сьогодення та викликам сучасного ринку. Навіть попри те, що в оновленій 

методиці передбачено використання сучасних технологій, якими є геоінформаційні 

системи, багатоспектральне космічне сканування, навігаційні прилади та безпілотні 

літальні апарати, за своїми науково-методичними підходами вона мало відрізняється від 

традиційної методики, яка була розроблена ще в 50-ті роки минулого сторіччя. На нашу 

думку, сучасна методика ґрунтових обстежень має не лише включати набір сучасних 

інструментів та приладів, а перш за все, нові науково-методичні підходи до накопичення, 

обробки та зберігання інформації. Такий захід національного значення, як обстеження 

ґрунтів країни, (поки що не будемо розглядати яким воно має бути: суцільним чи 

вибірковим), відбувається саме заради здобування детальної інформації про ґрунти в 

необхідній кількості для використання її як державними органами та установами, так і 

широким колом споживачів та громадян.  

У 1957-1961 рр. в Україні було проведено суцільне великомасштабне ґрунтове 

обстеження, яке було на той час прогресивним і не мало аналогів у світі за обсягом та 

детальністю здобутої інформації. Цей захід державного масштабу був унікальним для 

свого часу. Великою армією дослідників виконано колосальну за обсягом та 

трудомісткістю роботу; зібрана інформація та створені картографічні матеріали є 

затребуваними й донині.  

Проте, минуло 60 років і звичайно ж, за цей час не могли не змінитись як 

ґрунтовий покрив, так і науково-технічний прогрес, який постійно корегує методичні 

підходи до дослідження ґрунтів. З аналізу сучасної зарубіжної літератури за темою не 

можна не констатувати переміни у самій методології детальних обстежень ґрунтів, що 

вимагає внесення суттєвих змін до методики їх проведення, принципів, умов, нормативів, 

структури, систематики, діяльності суб’єктів досліджень, методів та результатів цієї 

діяльності, часових характеристик (терміни, етапи, стадії, фази їхні об’єми, необхідність та 

https://mail.ukr.net/classic#sendmsg,to=OeAMNtnm6vAVNnT3k0AxNnzm6rzmIep7NtY3k0AUNnzm6eADNt9mweA-NngrOzHZ0p1X0h16Eh8X9hicmp0etuc6nWv59K-
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послідовність), технології виконання робіт та вирішення завдань (засоби, методи, способи, 

прийоми). На наш погляд, сучасний етап досліджень ґрунтового покриву можна 

охарактеризувати як геоінформаційний або технократичний, для якого притаманним є 

широке використання цифрових технологій, геоінформаційних систем та 

високотехнологічних методів розв’язання ґрунтознавчих задач, а головне – значний 

ступінь розвитку міжнаціонального обміну досвідом та інформацією про ґрунти або 

інтеграційних процесів у галузі ґрунтознавства та охорони ґрунтів, які формують сучасну 

парадигму використання природних ресурсів у світі. Ці сучасні тенденції з’явились ще на 

початку 90-х років минулого сторіччя удосконаленням та розвитком географічних 

інформаційних систем та їхнім застосуванням у галузі дослідження навколишнього 

середовища та, зокрема, ґрунтового покриву зусиллями В.П. Самсонова, Т.В. Королюк, 

В.В. Медведєва, Р. Вебстер, М. Олівер, Д. Росітер та інших вчених. Ці тенденції схвально 

сприймаються всією світовою науковою спільнотою, беруться на озброєння для більш 

ефективного вивчення характеристик та властивостей ґрунтів, що є запорукою 

спадкоємності у розвитку ґрунтознавства. 

 

2. Національні підходи до обстеження ґрунтів потребують перегляду 

 

Звичайно ж, польові дослідження ґрунтів мають бути невід’ємною і незамінною 

частиною ґрунтових обстежень, мають доповнювати та інтерпретувати інформацію, 

здобуту сучасними, в тому числі, і неконтактними методами. Сьогоднішня методика 

обстеження має бути економічно та екологічно виправданою, тобто, у ній має бути 

передбачено широке застосування новітніх технологій, приладів, устаткування, підходів та 

прийомів, завдяки яким буде значно знижено фінансові витрати на обстеження та 

аналітичні дослідження, скорочено час їх виконання та трудомісткість і зменшено кількість 

виконавців.  

Автори даної статті намагаються не лише привернути увагу до сучасних 

особливостей великомасштабного обстеження, але й наполягають на необхідності 

кардинального перебудування системи інформаційного забезпечення такого заходу як 

суцільне (або вибіркове) обстеження ґрунтів України. Основою перебудови мають стати 

сучасні підходи та методи цифрового картографування ґрунтів, системи оперативного 

отримання та аналізування об’єктивної аерокосмічної інформації, параметричний підхід до 

діагностики ґрунтів, оновлення номенклатури, а також уточнення генетичного статусу і 

властивостей ґрунтів з використанням сучасного обладнання для польових і 

лабораторних робіт.  

У цьому контексті вважаємо, що об’єктивна та постійно обновлювана аерокосмічна 

інформація має застосовуватись не лише для побудови карт-версій, а від самого початку 

обстеження ґрунтів до його завершення. Без супутникової зйомки не можна обійтись як на 

першому етапі ‒ під час планування маршрутів обстеження і розрахунку кількості точок 

спостережень, так і на завершальному етапі, коли необхідно буде здійснити корекцію 

напрацьованих даних стосовно видів землекористування, структури посівних площ, гео-

метрії полів тощо. Отже, на наш погляд, у сучасній методиці великомасштабного обсте-

ження ґрунтів слід надавати більше перспектив використанню даних дистанційного зондування [1].  

Дані дистанційного зондування Землі (ДЗЗ), завдяки високій оглядовості, 

оперативності та об’єктивності, є найбільш ефективним та надійним джерелом 

геопросторової інформації. У більшості сфер дослідження навколишнього середовища їх 

використовують як інструмент, що доповнює, узагальнює або деталізує інформацію з 

наземних джерел. Актуальність використання даних ДЗЗ в Україні перш за все 

обумовлено необхідністю якісного та наявного у вільному доступі джерела інформації про 

поточний стан ґрунтового покриву і рослинності та ступеня розвитку й поширення 

деградаційних процесів у ґрунтах тощо.  

 

3. Ґрунтові інформаційні системи світу  

 

Зазначений підхід до інформаційного забезпечення дослідження ґрунтового 

покриву підтверджено багатьма науковими джерелами. Зокрема, починаючи з 2005 року 

товариство ґрунтознавців Росії імені В.В. Докучаєва веде роботу над проектом «Ґрунтово-

географічна база даних Росії» [2]. На сьогодні розроблено структуру атрибутивних даних, 

створено програму локального введення ґрунтових даних SOIL-DB, модуль прийому та 

конвертації даних, що дозволило інформаційній системі стати не лише програмним 

продуктом, але й сучасним інтернет-ресурсом [3], призначеним для формалізованого 
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збирання ґрунтових профільних даних в автономному (локальному) й оперативному (on-

line) режимах. В цілому ж, ця інформаційна система дозволяє фахівцям у різних місцях 

країни здійснювати завантаження даних в автономному режимі на інтернет-ресурс і 

проводити експертне оцінювання їх достовірності для прийняття рішення про включення в 

базу даних. В оперативному режимі можлива корекція введених даних за допомогою 

інтерфейсу, що дозволило використовувати цю інформаційну систему для виконання 

широкого спектру прикладних завдань ґрунтознавства: ґрунтово-екологічного моніторингу, 

кадастрового оцінювання земель та розробки систем оптимального природо- та 

землекористування. Доречно використати цей досвід під час створення сучасної 

технології великомасштабних ґрунтових обстежень в Україні. 

У республіці Молдова також є цікавий для нас досвід застосування 

геоінформаційних систем для аналізу даних багатоспектрального космічного сканування, 

який набуто під час дослідження еродованості ґрунтового покриву країни [4]. За 

результатами цього дослідження створено базу даних і цифрову карту еродованих 

ґрунтів, а також віднайдено спосіб визначення загального вмісту гумусу та 

гранулометричного складу ґрунту за відбивною здатністю його поверхневого шару. 

Подібні результати здобули й ми досліджуючи спектральні характеристики еродованих 

орних земель у степовій зоні України [5, 6]. 

Важливим науковим здобутком є результати досліджень А.А. Савельєва та ін. [7], 

та запропонована ними технологія моніторингу родючості ґрунтів на 

сільськогосподарських землях на основі сукупного геоінформаційного аналізу даних 

космічної зйомки (середнього (Landsat) та детального (IKONOS) просторового 

розрізнення), матеріалів польових ґрунтових обстежень, результатів природно-

кліматичного районування земель та кадастрових даних.  

Особливості застосування геоінформаційних систем представлено в роботі 

В.М. Гончарова [8], як нові можливості для аналізування й оцінювання агрофізичних 

характеристик ґрунтового покриву та використання такої інформації в ландшафтному 

землекористуванні. Ці можливості реалізуються шляхом застосування геостатистичних 

методів, одержання топоізоплет характеристик і виділення зон з оптимальним, негативним 

і дуже негативним агрофізичним станом ґрунтового покриву. Подібні підходи до 

геостатистичної обробки даних мають бути застосовані під час великомасштабних 

ґрунтових обстежень, а які саме методи і в якому випадку мають бути використані, 

необхідно визначити в оновленій методиці. 

У 2015 році А.І. Павлова та А.Є. Фоміна представили інформаційну систему на базі 

ГІС MapInfo та ArcGIS-10, яка дозволяє автоматизувати процес обробки та аналізу 

топографічних карт М 1:10000, матеріалів польових досліджень, карти ґрунтів М 1:25000 і 

карти господарського землеустрою, створених за допомогою ГІС MapInfo та даних 

супутника Landsat-8, для оцінювання параметрів складності структури ґрунтового покриву: 

коефіцієнтів звивистості ґрунтових контурів, контрастності й неоднорідності [9].  

Таким чином, останні наукові тенденції в ґрунтознавстві свідчать про реальність 

переходу до діагностики ґрунтів суто на параметричній основі, що потребує глибокої 

автоматизації процесу кількісного описування та оцінювання властивостей ґрунту за 

даними ДЗЗ. Для позбавлення впливу суб’єктивних факторів на процес діагностування та 

оцінювання стану ґрунтового покриву необхідно більше використовувати методи 

комп’ютерної обробки вхідних даних та машинної інтерпретації здобутих результатів. Це й 

становить сутність нового, сучасного та діаметрально відмінного від традиційного, підходу 

до основ великомасштабних  ґрунтових обстежень.  

Оскільки основним завданням обстеження є збирання максимальної кількості 

актуальної інформації про ґрунти та їхні властивості, то актуальним питанням створення 

сучасної, вдосконаленої методики великомасштабних ґрунтових обстежень є організація 

здобутих даних у єдину інформаційну систему для їх подальшого аналізування, 

розповсюдження та обміну. Для вирішення цього питання важко переоцінити досвід 

провідних країн світу, в яких наразі вже працюють інформаційні системи на основі баз 

даних, що постійно оновлюються.  

Так, у Сполучених Штатах Америки, основною базою даних ґрунтових обстежень є 

Національна Ґрунтово-Інформаційна Система (NASIS), яку створено з метою переходу від 

статичних роздрукованих звітів ґрунтових обстежень до динамічного ресурсу ґрунтової 

інформації, який задовольняв би широке коло потреб [10]. 

Слід нагадати, що існують два основні підходи до збирання даних для ґрунтової 

інформаційної системи. Перший підхід полягає у залученні даних з різних ґрунтових 

обстежень, виконаних за різними методиками, з їх подальшою стандартизацією та 
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поєднанням у єдиній базі даних. Прикладом такого підходу є база ґрунтових профілів 

Світового Ґрунтово-Інформаційного Сервісу (WoSIS) [11]. Метою створення цієї бази було: 

- збереження світових ґрунтових даних у їх вихідному вигляді (особливо що 

стосується архівних даних); 

- обмін ґрунтовими даними (точковими, полігональними, растровими) після їх 

стандартизації та гармонізації; 

- оцінка якості ґрунтових даних для цифрового картографування ґрунтів та 

вирішення  завдань у сфері охорони навколишнього середовища. 

База WoSIS включає близько сто тисяч географічно прив’язаних точкових даних, 

яким відповідає більше 4 мільйонів записів параметрів властивостей ґрунтів у межах 

генетичних горизонтів. 

Інший підхід до створення ґрунтової інформаційної системи полягає у розробці 

єдиної методології ґрунтового обстеження та збиранні даних шляхом нового обстеження 

за цією методологією. Прикладом такого підходу є проект Європейської комісії зі 

Статистичного Обстеження Земної поверхні / Землекористування (LUCAS), який включає 

аналіз основних властивостей ґрунту у межах поверхневого шару [12]. Для збирання 

ґрунтових даних вибрано 20 000 точок у різних країнах Європейського союзу. При цьому, 

для визначення місць відбирання проб використано підхід багатоступеневої 

стратифікованої довільної вибірки [13] на основі двох шарів – рельєфу та 

землекористування. Це дозволило у подальшому використовувати дані LUCAS для 

цифрового картографування властивостей ґрунтів на території Європейського Союзу [14]. 

Крім цього, прикладом ефективного використання даних ґрунтових обстежень, які 

зібрано в інформаційній системі з метою глобального картографування, є проект SoilGrids, 

куратором якого є Міжнародний Центр Ґрунтової Інформації (ISRIC) [15]. SoilGrids є 

системою автоматизованого картографування ґрунтів, заснованого на глобальній базі 

профільних ґрунтових даних (WoSIS) та відкритих даних ДЗЗ. Це колекція періодично 

поновлюваних растрових карт ґрунтів та ґрунтових властивостей з роздільною здатністю 

1 км та 250 м, що створені за допомогою алгоритмів машинного навчання у період 2012 – 

2016 років на основі багатоспектральних супутникових знімків MODIS, цифрових моделей 

рельєфу SRTM та різноманітних кліматичних інформаційних продуктів. Починаючи з 2017 

року в обробку залучатимуться дані все більш і більш високої роздільної здатності 

(супутники Landsat, Aster, ALOS, Sentinel та інші).  

Перелічені вище приклади чинних ґрунтових інформаційних систем дозволяють 

констатувати, що на теперішній час відбувається перехід від ери, коли для індентифікації 

елементів ґрунтового покриву під час картографування ґрунтів ґрунтознавці вимушені 

були спиратися на визнання домінантної ролі рельєфу до ери, в якій картографування 

базується, перш за все, на даних дистанційного зондування [16]. 

 

4. Пропозиції з удосконалення національної методики обстеження ґрунтів 

 

Апробація описаного вище сучасного підходу у дослідженнях властивостей орних 

ґрунтів у різних природних зонах України дозволила співробітникам лабораторії 

дистанційного зондування ґрунтового покриву ННЦ «ІГА» розробити декілька 

результативних алгоритмів для обробки та інтерпретації даних багатоспектрального 

космічного сканування ґрунтової поверхні. Напрацювання, що засновані на зв'язку 

оптичних характеристик поверхні ґрунту з генетично обумовленими його 

характеристиками ‒ вмістом гумусу і гранулометричним складом, необхідно включити до 

сучасної методики великомасштабного обстеження ґрунтового покриву [17–19]. 

Зокрема, на основі сукупного аналізування результатів обробки та класифікації 

цифрової інформації космічного зображення поверхні ґрунтів та даних їх вибіркового 

польового обстеження і лабораторного аналізування розроблено кількісні оцінки 

латеральної неоднорідності ґрунтового покриву та здійснено її моделювання [20]. 

Використання цього алгоритму в ГІС дозволило провести всебічний аналіз структури 

скалярних полів окремих властивостей ґрунту, що застосовано для оптимізації системи 

відбирання проб ґрунту та обґрунтованої екстраполяції результатів тематичного 

дешифрування зображень ґрунтового покриву на значні території дослідних регіонів. 

Запропоновано та опрацьовано методичний підхід, який дозволяє значно 

розширити сферу практичного застосування даних багатоспектрального космічного 

сканування високого просторового розрізнення, для діагностики і моніторингу ґрунтів на 

землях сільськогосподарського призначення. Даний підхід базується на використанні 

системи спектральних індексів, якими характеризують особливості та стан культурних 
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рослин (методи листкової діагностики за допомогою космічної зйомки посівів). До того ж, 

використовуються добре відомі у світі методи обробки багатовимірних даних (кластерний 

та факторний аналізи) для визначення ґрунтових ареалів, які відрізняються за рівнем 

забезпеченості вологою та необхідними елементами живлення рослин, а також за 

деякими фізичними характеристиками ґрунту [21, 22]. 

Новітній підхід до великомасштабного обстеження ґрунтового покриву на основі 

сучасних ГІС-технологій багато в чому реалізовано під час розробки концептуальних 

основ інформаційного забезпечення дистанційного моніторингу ґрунтів в Україні. 

Концептуально визначено стратегічні напрями розвитку інформаційного забезпечення 

систем спостережень за ґрунтовим покривом. Зокрема акцентовано увагу на необхідності 

здійснення моніторингу ґрунтів сучасними оперативними методами збирання, зберігання 

та обробки інформації з залученням методів дистанційного зондування. Принципи 

дистанційного моніторингу спираються на існуючу базу сучасних наукових та 

технологічних здобутків у галузі моніторингу навколишнього природного середовища та 

дистанційного зондування Землі. Акцентується увага на тому, що використання матеріалів 

ДЗЗ та ГІС забезпечує ефективне вирішення завдань моніторингу ґрунтів не лише на 

різних територіальних рівнях, але й на всіх його етапах. Використання методів ДЗЗ 

дозволяє здійснити інформаційне забезпечення спостережень за змінами структури 

ґрунтового покриву та контролю землекористування (більше 18 показників). 

Концептуально визначено принципи реалізації моніторингових робіт методами 

дистанційного зондування щодо вибору об'єктів моніторингу, їхнього числа, масштабу та 

просторових одиниць контролю, виносу і закріплення об'єктів в натурі, вибору 

контрольованих показників, аналітичних методів, періодичності контролю, глибин 

відбирання проб ґрунту, автоматизації на всіх етапах моніторингу, метрологічного та 

математичного забезпечення, вимог до баз даних, питань надійності систем та інші. 

Перераховані питання стосуються як наземних, так і дистанційних методів контролю, а 

також їх узгодження і дешифрування. Разом з теоретичними концептуальними підходами 

до моніторингу ґрунтів опрацьовано окремі прийоми його реалізації, зокрема, контроль 

стану ґрунтового покриву в межах протиерозійних агроландшафтів [5], що також є 

невід’ємною частиною великомасштабних обстежень ґрунтового покриву.  

 

5. Заключення 

 
Отже, на наш погляд, сучасна методика великомасштабного обстеження ґрунтів 

має відповідати не лише викликам сьогодення (наприклад, вимогам землекористувачів 
щодо оперативної точної характеристики ґрунту їхньої земельної ділянки), а й сучасним 
світовим тенденціям: має бути узгодженою зі світовими та європейськими підходами до 
обстежень та моніторингу ґрунтів, гармонізованою з міжнародною класифікацією ґрунтів, 
номенклатурним списком, методами діагностики та лабораторно-аналітичних визначень 
ґрунтових параметрів, мати узгоджені системи виміру показників, застосовувати методи 
точного аналізу даних (педотрансферне моделювання, аналіз багатомірних даних, 
нейромережеве моделювання, прогнозування тощо).  

Наявні перспективи розвитку вітчизняних космічних засобів, а також значна 
кількість закордонних систем космічного спостереження забезпечують можливість 
отримання даних ДЗЗ на регулярній основі та з різним просторовим розрізненням. 
Міжнародний і вітчизняний досвід свідчать, що розвиток сучасних систем оперативного 
контролю просторової інформації, засобів і методів її обробки дає можливість своєчасно 
отримувати інформацію про структуру агроландшафтів, системи землекористування, 
структуру посівних площ, розвиток сільськогосподарських культур, прогнозувати їх 
продуктивність та валові збори, стан ґрунтового покриву, а також можливість виникнення 
кризових та деградаційних явищ в агроекосистемах. Такі дані мають накопичуватись в 
єдину базу, що буде складати інформаційну основу великомасштабного обстеження 
ґрунтового покриву. 

 
Список використаної літератури  

 

1. Великомасштабне дослідження ґрунтового покриву України – стратегічний захід ефективного 
збалансованого його використання /В.Ф. Петриченко, А.С. Заришняк, С.А. Балюк [та ін.]. Вісник аграрної науки. 
№5. 2013. С. 5-13. 

2. Технологии и стандарты в Информационной системе Почвенно-географической базы данных России / 
О.М. Голозубов, В.А. Рожков, И. О. Алябина [и др.]. Почвоведение. 2015. № 1. С. 3–13.  

3. Почвенно-географическая база данных России [Електронний ресурс]. URL http://www.soil-db.ru/. 

4. Кухарук Е., Корман Ю. Применение ГИС-технологий в исследованиях эродированных почв Молдовы для 



ISSN 0587-2596. Агрохімія і грунтознавство. 2017. 86. Трускавецький С.Р. та ін. (58-63)                                   63 

устойчивого развития сельских территорий. In: Lucrări şt., Univ. Agrară de Stat din Moldova. 2016. Vol. 46: Cadastru 
şi Drept. Р. 84–86. [Електронний ресурс]. URL http://dspace.uasm.md/bitstream/handle/123456789/1789/vol_46_84-
86.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

5. Studying the condition of soil protection agro-landscape in Ukraine using remote sensing methods. / 
S. Truskavetsky, T. Byndych, A. Sherstyuk [et al.]. Journal of Agricultural Science and Technology A. 2015. Vol.5, №4. 
Р. 235-240. 

6. Byndych T. Using Multispectral Satellite Imagery for Parameterisation of Eroded Chernozem. Soil Science 
Working for a Living: Applications of soil science to present-day problems. Part II. 2017. P. 57-65. [Електронний 
ресурс]. URL http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-45417-7_5 

7. Оценка почвенного плодородия по данным дистанционного зондирования Земли / А.А. Савельев, 
Б.Р. Григорян, Д.В. Добрынин [и др.]. Учен. зап. Казан. ун-та. Сер. Естеств. науки. 2012. № 3. [Електронный 
ресурс]. URL http://cyberleninka.ru/article/n/otsenka-pochvennogo-plodorodiya-po-dannym-distansionnogo-
zondirovaniya-zemli (дата обращения: 10.04.2017). 

8. Гончаров В.М. Применение ГИС технологий при агрофизической оценке территории. Вестник ОГУ. 2010. 
№6 (112). URL: http://cyberleninka.ru/article/n/primenenie-gis-tehnologiy-pri-agrofizicheskoy-otsenke-territorii (дата 
обращения: 11.04.2017). Научная библиотека КиберЛенинка: http://cyberleninka.ru/article/n/primenenie-gis-
tehnologiy-pri-agrofizicheskoy-otsenke-territorii#ixzz4dwsHhpfu 

9. Павлова А.И., Фомина А.Е. Разработка информационной системы для изучения неоднородности 
почвенного покрова. Science Time. 2015. №5(17). URL: http://cyberleninka.ru/article/n/razrabotka-informatsionnoy-
sistemy-dlya-izucheniya-neodnorodnosti-pochvennogo-pokrova (дата обращения: 08.04.2017). 

10. National Soil Information System (NASIS) [Електронний ресурс]. URL: 
https://www.nrcs.usda.gov/wps/portal/nrcs/detail/soils/survey/geo/?cid=nrcs142p2_053552 

11. WoSIS: providing standardised soil profile data for the world / N.H. Batjes, E. Ribeiro, A. van Oostrum [et al.]. 
Earth Syst. Sci. Data. 2017. Vol. 9. P. 1-14. doi:10.5194/essd-9-1-2017. 

12. Toth G., Jones A., Montanarella L.  The LUCAS topsoil database and derived information on the regional 
variability of cropland topsoil properties in the European Union. Environmental Monitoring and Assessment. 2013. Vol. 
185 (9). P. 7409-7425. 

13. McKenzie N.J., Webster R., Ryan P.J. Sampling using statistical methods. In: Guidelines for Surveying Soil and 
Land Resources. Second Edition. CSIRO Publishing, Melbourne, Australia. 2008, P. 317-326. 

14. Panagos P., Ballabio C., Yigini Y., Dunbar M. Estimating the soil organic carbon content for European NUTS2 
regions based on LUCAS data collection. Science of The Total Environment. 2013. Vol. 442. P. 235–246. 

15. SoilGrids250m: global gridded soil information based on Machine Learning / T. Hengl , J. Mendes de Jesus, 
G.B.M. Heuvelink  [et al.]. 2017. PLoS ONE 12(2): e0169748. doi:10.1371/journal.pone.0169748. 

16. SoilGrids — global gridded soil information. [Електронний ресурс]. URL: SoilGrids — global gridded soil 
information. http://www.isric.org/explore/soilgrids. 

17. Патент на корисну модель UA 27237 Спосіб аналізу інформативності даних космічної зйомки для 
ґрунтового картографування. Авт. Биндич Т.Ю. Дата публ. 25.10.2007. Бюл.№ 17. 

18. Деклараційний патент на корисну модель UA 37208 Спосіб визначення ґрунтових комбінацій. Авт. 
Биндич Т.Ю., О.А. Чічоткіна. Дата публ.25.11.2008. Бюл. №22 

19. Патент на корисну модель UA 46528 Спосіб аналізу структури ґрунтового покриву. Авт. Биндич Т.Ю. 
Дата публ. 25.12.2009. Бюл. №24. 

20. Живые и биокостные системы: Научное электронное периодическое издание Южного федерального 
университета. ISSN 2308-9709. 2016. №16. [Електронний ресурс]. URL: http://www.jbks.ru/archive/issue-16/article-5. 

21. Биндич Т.Ю. Вивчення ґрунтового покриву за даними космічної зйомки сільськогосподарської 
рослинності. Агроекологічний журнал. 2012. №3. С.17-20. 

22. Бындыч Т.Ю. Коляда Л.П., Трускавецкий С.Р. Современные подходы к дистанционной фитоиндикации 
состояния почвенного покрова. Почвоведение и агрохимия. № 2 (55). Минск. 2015. С. 30-38.  

 

UDC 631.445:631.47:631.471 

 

Progressive approach to traditional large-scale soil surveys 

 

S.R. Truskavetsky*, T.Yu Byndych, K.V. Viatkin, O.I. Sherstiuk, L.P. Koliada 

 

NSC “Institute for Soil Science and Agrochemistry Research named after O.N. Sokolovskyi”, Kharkiv, Ukraine 

*E-mail: starwalkerone@gmail.com 

 

In the article, the authors raise the problem of not understanding the need for a transition to a fundamentally new 
approach to the realization and awareness of the process of large-scale soil survey. The updated survey methodology, 
by its very nature, cannot be similar to the methodology of large-scale soil surveys of the 50th-60th. The authors of the 
article emphasize that the time has come to abandon the outdated approaches to the survey of soil cover. A modernized 
methodology should be based on operational constantly updated information systems. That up-to-date soil surveys 
need to be considered not as digging the soil pits in separate locations, but as a large-scale measure on the collection 
and processing of soil information and the creation of an appropriate database. The modern Ukrainian soil survey 
methodology should be consistent with world and European approaches to soil survey and monitoring, harmonized with 
the international classification of soils, their nomenclature list, diagnostic methods and laboratory and analytical 
definitions of soil parameters, it should have unified measurement systems, and use precision data analysis techniques. 
The current stage of soil cover studies is characterized by the widespread use of geoinformation systems and high-tech 
methods for solving soil science problems, and especially by the high degree of international exchange of experience 
and information about soils. 
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У статті розкриваються перспективи застосування сучасних ГІС-методів на 
прикладі аналізу даних цифрової моделі рельєфу (ЦМР) для оцінки деяких 
екологічних та господарських властивостей ріллі на локальному рівні. На 
території дослідного полігону «Стукалова балка» Слов’яно-Сербського району 
Луганської області із застосуванням аналізу даних ЦМР проведено 
оцінювання просторової неоднорідності рельєфу та відображено її зв'язок з 
показниками режиму і дефіциту зволоження ґрунту та умісту гумусу.  
Обраховано коефіцієнт кореляції Спірмена між крутістю схилу та умістом 
гумусу і деякими водно-фізичними властивостями ґрунтів полігону (чорноземи 
звичайні різного ступеню змитості) –коефіцієнтом зволоження та коефіцієнтом 
дефіциту вологи. Доведено, що аналіз даних ЦМР є ефективним попереднім 
заходом перед проведенням польових досліджень територій на локальному 
рівні (поле – група полів), хоча деякі технологічні аспекти формування масиву 
даних ще потребують додаткового вивчення та оптимізації. 
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1. Вступ  

 

Останніми десятиліттями відбувається неухильне зростання світового попиту на 

продовольчі товари, що пояснюється збільшенням чисельності населення Землі. Цей 

факт вимагає переосмислення відношення до головного засобу сільськогосподарського 

виробництва – ґрунтового покриву, у тому числі, з метою зниження темпів його деградації 

шляхом підняття на більш високий методичний рівень заходів із охорони ґрунтових 

ресурсів.  

Сучасне агроекологічне оцінювання земель, особливо для формування 

землекористування в руслі концепції «адаптивного землеробства», передбачає 

якнайбільш детальне вивчення всіх природних та господарських умов функціонування 

агроландшафту [1]. Таке оцінювання не може відбуватись без застосування 

геоінформаційних (ГІС) технологій, серед можливостей яких на перший план виступають 

дослідження характеристик рельєфу, що визначають закономірності територіальної 

організації агроландшафтів та особливості їх господарського використання за допомогою 

аналізу даних цифрової моделі рельєфу  ЦМР [2]. 

Останнім часом розроблено низку методик, що дозволяють аналізувати різні 

геоморфологічні показники рельєфу, на заміну традиційним картометричним методам [3]. 

Такі дослідження стосуються переважно великих територій (адміністративних районів, 

областей та басейнів річок). Досить успішними є поєднання даних ЦМР та дистанційного 

зондування Землі (ДЗЗ) [4, 5]. Методичний рівень таких робіт можна вважати високим. У 

той же час досліджень локальних територій – одного або декількох полів, порівняно мало; 

триває дискусія щодо методичних підходів до їх виконання.  

Метою даної роботи є дослідження просторового розподілу рельєфу локальної 

земельної ділянки за допомогою ЦМР та визначення господарської та екологічної 

ефективності результатів аналізу такого розподілу на прикладі зв’язку з показниками 

режиму і дефіциту зволоження ґрунту та умісту гумусу.  
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2. Об’єкти і методи досліджень 
 

2.1. Об’єкт  

 

Для складання ЦМР та проведення геоінформаційного аналізу рельєфу було 

обрано частину території дослідного полігону «Стукалова балка» у Слов’яно-Сербському 

районі Луганської області. 

Полігон площею 107 га розташований на схилових елементах балки північної 

експозиції; крутість схилів від 2° до 10°. Картосхема об’єкту та схема його розташування 

показані на рис. 1. 

Грунтовий покрив полігону представлений чорноземом звичайним малогумусним 

важкосуглинковим на лесоподібному суглинку, різного ступеня еродованості. Тип 

використання – рілля із чотирьохпільною сівозміною: пар – озимі зернові – зернобобові – 

соняшник.  

Вибір об’єкту був обумовлений рівнем дослідженості території і наявністю масиву 

архівних матеріалів з характеристики території та грунту.  

 

 

 
Рис. 1. Схема полігону і розміщення дослідних ділянок 1 і 2 (а) та місцезнаходження об’єкту  

на адміністративній карті України (б). 

 

2.2. Методи дослідження  

 

ЦМР було побудовано шляхом оцифрування топографічної карти М 1:10 000. 

Подальші операції здійснено у стандартних середовищах Esri® Map Viewer та Quantum 

GIS® з використанням методик і способів розрахунків, застосованих деякими 

дослідниками раніше [6-9]. 

Для визначення зв’язку характеристик рельєфу з екологічними та агрономічними 

характеристиками ґрунтового покриву території досліджень було використано базу даних, 

описану в роботі В.О. Белоліпського та М.М. Полуляха [10]. Імпортовані дані стосувалися 

просторового розподілу таких характеристик ґрунтового покриву: зволоження (коефіцієнти 

зволоження та дефіциту зволоження у певні періоди вегетації); вміст гумусу і щільність 

будови ґрунту у межах орного шару; коефіцієнт змитості. Оцінювання ступеню зв’язку 

виконано за допомогою методики порівняння карт Дж. Девіса у середовищі Quantum GIS® 

[11]. Було обчислено вибірковий коефіцієнт кореляції (при цьому задовольняються всі 

умови методики: проби мають однакове місце розташування й однаковий рівень значень) 

та таксономічну відстань. 

Гістограми та дані для таблиць було отримано після обробки матеріалів 

дослідження у програмному середовищі Statistiсa
®
. 
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3. Результати дослідження 

 

На рис. 2 представлено ЦМР рельєфу, 

що була побудована в результаті 

оцифрування топографічної карти. За 

допомогою Quantum GIS було імпортовано 

значення абсолютної висоти. Подальшу 

статистичну обробку масиву інформації 

проводили за допомогою програмного 

пакету Statistiсa. 

На основі первинного матеріалу було 

побудовано гістограми розподілу 

гіпсометричних даних території досліджень 

(Рис. 3). На рисунку зображено 

характеристику розподілу показника для 

всього полігону (гістограма ясно-сірого 

кольору) та окремо виділено гістограму для 

дослідної ділянки 2 (темно-сірого кольору). З 

огляду на попередній характер дослідження 

масштабом представлення даних було 

вибрано 1 м. Це дозволяє, крім іншого, 

зважати на недоліки технології створення ЦМР, рекомендувати шляхи її оптимізації. 

 

 

Рис. 3. Гістограма розподілу гіпсометричних показників (гіпсометрична крива) території 
полігону (ясно-сірого кольору) та дослідної ділянки 2 (темно-сірого кольору). 

 

Полімодальний характер гістограми підкреслює неоднорідність розподілу 

гіпсометричних позначок території полігону. Спосіб встановлення статистичних 

характеристик аналізом даних ЦМР показує більш високі якісні показники (дисперсія і 

коефіцієнт варіації (Табл.1) порівняно з даними В.О. Белоліпського [10]. 
 

Таблиця 1.  
Статистичний аналіз значень гіпсометричних показників території дослідного полігону 
 

Об’єкт 
Число 

спостережень 

Середнє 
арифметичне, 

м 

Стандартне 
відхилення,  

м 

Коефіцієнт 
варіації,  

% 

Абсолютна 
помилка 

середнього, м 

Полігон
1 

19 131,51 12,69 8,1 2,91 

Полігон 21238 125,01 9,97 7,8 0,053 

Ділянка 1 7974 130.34 7.70 5,9 0,086 

Ділянка 2 13268 121.94 9.85 7,4 0,085 
1
  За архівними даними В.О. Белоліпського 

 

У таблиці 1 показано статистичні характеристики розподілу гіпсометричних 

позначок. Дані ЦМР відрізняються від архівних даних, насамперед, за середнім 

 
Рис. 2. ЦМР території досліджень 
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арифметичним значенням – на 5 %. Коефіцієнт варіації ознаки ділянок 1 та 2 нижчий за 

загальний по полігону, що є додатковим підтвердженням необхідності розбивки території 

полігону на більш однорідні складові. 

Похідною від отриманої ЦМР є картограма кутів ухилу території полігону (Рис. 4). 

Розмір елементарної чарунки моделі не 

дозволив повною мірою обійти відому 

проблему «уявної терасованості» [3]. Проте 

картограма дає повне уявлення про 

проблемні в ерозійному аспекті частини. Для 

кращої візуалізації процесу на схемі подано 

також прилеглі землі. 

Як бачимо, територія полігону 

характеризується досить монотонним 

пониженням у північно-східному напрямку. За 

межі І та ІІ технологічних груп сільсько-

господарських земель виходять значення 

кутів ухилу обмежених територій в південно-

західній частині ділянки 1 та північній частині 

ділянки 2. Експлікацію площ за цим 

показником подано в таблиці 2. Середнє 

значення ухилу полігону – 2,19°, при 

стандартному відхиленні значень вибiрки 1,1. 

Границі вибiрки обчислено як 0,35 – 11,09 

градусів. 

Порівняння картограм за методом 

Д. Девіса (на основі аналізу значень параметрів ґрунту, визначених на 19 точках опорної 

мережі В. Белоліпського) показало існування додатного зв’язку між досліджуваними 

параметрами (Табл. 2). Звичайно, малий 

об’єм вибірки (а, відповідно, і довірчий 

інтервал) не дає змоги давати рекомендації 

загального характеру, проте ступінь зв’язку 

(Табл. 2) вказує на перспективність даного 

напряму досліджень. 

Ділянка 1 є більш крутосхилою ніж 

ділянка 2 (Табл. 3). Спираючись на архівні 

матеріали можна зробити попередній 

висновок про зниження вмісту гумусу у 

ґрунтах ділянки 1 порівняно з ділянкою 2. 
Таблиця 3  
Експлікація площ території полігону за кутом ухилу 

 

Кут ухилу, 
градусів 

Дослідний полігон Ділянка 1 Ділянка 2 

кількість 
точок 

% 
кількість 

точок 
% 

кількість 
точок 

% 

0 - 0,5 35 0,16 23 0,17 12 0,15 
0,5 - 1 1508 7,10 861 6,49 647 8,12 
1 - 2 9564 45,03 5561 41,92 4003 50,22 
2 - 3 6217 29,27 4133 31,15 2084 26,14 
3 - 5 3395 15,98 2360 17,79 1035 12,98 
5 - 7 445 2,09 269 2,03 176 2,21 

Понад 7 74 0,34 60 0,45 14 0,18 

 

Найбільш проблемними у господарсько-технологічному розумінні є частини 

території з кутом ухилу понад 5 градусів. Апріорі, маючи негативний прогноз ерозійного 

статусу вони також характеризуються підвищеними значеннями коефіцієнту дефіциту 

зволоження у травні-червні та липні-серпні; також слід відзначити тут зниження значення 

коефіцієнту зволоження у квітні [10]. На нашу думку найбільш важливими на 

попередньому етапі досліджень є особливості розподілу та статистичні характеристики 

показника гіпсометричних позначок рельєфу. Ці дані є джерелом інформації про ерозійний 

потенціал території, шорсткість мезорельєфу, диференціацію території. У проектах 

сучасних стійких агроландшафтів намагаються мінімізувати показники розмаху вибірки, 

дисперсії та коефіцієнта варіації значень гіпсометрії [12, 13]. 

 
Рис. 4. Картограма кутів ухилу території 

полігону та прилеглих земель 

Таблиця 2. 
Коефіцієнт кореляції Спірмена 

Фактори 
Гіпсометричні  

показники 
Коефіцієнт 
зволоження у різні 
періоди вегетації 

0,49 – 0,58 

Коефіцієнт дефіциту  
зволоження 

0,53 – 0,61 

Вміст гумусу 0,63 
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4. Висновки 

 

1. Аналіз даних ЦМР у даному випадку є ефективним засобом проведення 

передпольових досліджень територій на локальному рівні (поле – група полів), хоча деякі 

технологічні аспекти формування масиву даних потребують додаткового вивчення та 

оптимізації. 

2. На прикладі полігону «Стукалова Балка» відзначено суттєву кореляцію (на рівні 

картограм) показників просторового розподілу неоднорідностей рельєфу з деякими 

екологічними та агрофізичними показниками грунту – вмістом гумусу, коефіцієнтами 

зволоження (квітень) та дефіциту зволоження (літній період).  
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In article there are presented prospects of modern GIS-methods application (for example an analysis of digital elevation 
model (DEM) data for ecological and administrative evaluation arable land on a local territorial level). On a example of 
scientific plot "Stukalova balka" (Slaviano-Serbski district of Luhansk region) the trends of distribution of terrain 
heterogeneities of the relief and their relation with some ecological and economic characteristics of land are determined. 
A feature of such research is an investigation on the local territorial level "field-group of fields" (Area 107 hectares), that 
demands an application of new methodical approaches for building a DEM and analysing of data. DEM was built on a 
base of topography maps (Scale 1: 10000) and determination of some ecological and administrative evaluation soils 
indicators was conducted by literature sources and archive data. Further data construction and analysis were conducted 
in Esri® Map Viewer and Quantum GIS® program environments. On the basis of DRM the maps of slope relief 
gradients were also constructed. Provided cartogram gives a complete picture of the erosion in problem part of the 
polygon territory. Dispersion of hypsometric marks values of the relief can serve as a criterion for 
homogeneity/heterogeneity of the site. Defined connections between slope gradient and content of humus and some 
water and soil physic properties: coefficient of moisture and coefficient of moisture deficit (chernozems ordinary with 
different level of soil runoff). Analysis of DEM data in this case is an effective way of conducting preliminary field studies 
at the local level (field - group of fields), although some technological aspects of their formation require further studying 
and optimization. 

 
Keywords: chernozem ordinary; digital elevation model; DEM; soil properties; soil erosion. 
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ИНФОРМАЦИЯ  АННОТАЦИЯ 

 
Получено 20.01.2017 

 Исследование проведено с целью выявления связи пространственной вариации 
твердости почвы с факторами окружающей среды. Пространственная 
вариабельность твердости чернозема обыкновенного измерена по регулярной 
сетке (105 точек). Для получения информации о параметрах окружающей среды 
произведен экоморфический анализ растительности в каждой ячейке полигона. 
Установлена связь вариации твердости почвы по профилю с экологическими 
факторами. Кластерный анализ, проведенный на основе полученных 
статистических данных, позволил распределить имеющиеся профили 
изменения твердости почвы в три кластера с характерной для них, 
относительно однотипной динамикой свойства. Экологическое содержание 
разделения участков почвы на кластеры изучено с помощью дискриминантного 
и дисперсионного анализов. Показано, что различие кластеров является 
достоверно значимым для переменных шкал солевого режима, криорежима и 
режима освещенности. Индексы, основанные на экоморфах растений, 
показывают, что кластеры достоверно различимы по присутствию степантов и 
пратантов. Статистическая значимость изменений внешних признаков, 
сопряженных с пространственной неоднородностью почвенных участков, 
принадлежащих к разным кластерам, дает возможность их содержательного 
описания и подтверждает формирование экологического характера выявленных 
внегоризонтных почвенных образований. Обнаруженные почвенные структуры 
предложено называть почвенными экоморфами. Описанные элементы 
почвенного строения – почвенные экоморфы достоверно различаются по 
связанным с ними климатическим и эдафическим свойствам, а также по 
экологической структуре растительного сообщества. 
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1. Введение  

 

Центральной проблемой биогеоценологии является изучение природы и глубины 

взаимодействия между живыми и косными компонентами биогеоценоза. Связи между 

компонентами биогеоценоза определяют его структурно-функциональную организацию. 

Среди регулирующих механизмов основное значение имеют внутривидовые и 

межвидовые взаимосвязи растений, обусловленные трофическими зависимостями и 

трансформацией условий окружающей среды [1]. Как компонент биогеоценоза 

растительность выступает в качестве системы экоморф – определенных адаптаций 

отдельных видов к биоценозу в целом и к каждому из его структурных элементов. 

А.Л. Бельгардом детально разработана система экоморф для степи Украины, в которой в 

качестве эколого-ценотических групп выступают ценоморфы – приспособления видов к 

фитоценозу в целом [1; 2]. Одной из ветвей развития этого учения является разработка 

метода фитоиндикации биотопа, в основе которого лежит то обстоятельство, что 

фитоценоз формируется в определенном биотопе как результат адаптации к комплексу 

экологических факторов, а обилие и встречаемость определенных видов отражает 

приспособление к факторам среды, определяющим этот ценоз. Отнесение вида к той или 

иной ценоморфе определяется экспертно на основе анализа их встречаемости в 

различных типах фитоценозов. Так, например, виды растений, условия для проживания 

которых оптимальны в степи, названы степантами, на лугу – пратантами, в лесу – 

сильвантами и т.д. На практике используются унифицированные фитоиндикационные 

шкалы [2; 3], одной из которых является рабочая система ценоморф, предложенная в 

сводке флоры Днепропетровской и Запорожской областей [4]. Фитоиндикационные 

шкалы, построенные на основе данных о предпочтениях видов растений к климатическим 

и эдафическим характеристикам местности произрастания (температуре, освещенности, 
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наличия питательных веществ, влажности и т.д.), являются удобным инструментом в 

оценке условий окружающей среды, так как требуют гораздо меньше трудозатрат, чем 

прямое измерение ее климатических и эдафических параметров.  

Зоологами, в свою очередь, разработан метод зоологической диагностики почв, В 

нем таксономические группы крупных почвенных беспозвоночных используются в 

качестве надежных индикаторов состояния природных сообществ [5–8]. Экоморфический 

подход как в фитодиагностике так и в зоодиагностике основан на встречаемости видов в 

биогеоценозах разного типа и использует информацию о требованиях популяций к 

параметрам среды.  

Согласно учению о биогеоценозе, почва является полноправным его 

компонентом. Более того, почве принадлежит особый статус биокосного тела. Многие 

свойства (например, обмен веществ и энергии), принадлежащие живым существам, 

характеризуют и почву. Г.М. Миньковский разноуровневые морфоэлементы почвы 

предлагает рассматривать как части живого организма, которые составляют 

функциональное целое: их функционирование объединено в единый процесс. Ученый 

считает, что в структурных задачах распределение объектов на «живые» и «неживые» не 

имеет значения, понятие «живого» имеет моральный смысл. Поиск новых форм 

активности почвенного тела авторы [9, 10] предлагают вести на морфологическом уровне 

организации. Мы считаем, что неоднородность почвенных свойств – это то явление, при 

изучении которого можно постичь закономерности существования почвы как компонента 

биогеоценоза. Вышесказанное диктует необходимость разработки экоморфического 

подхода в изучении почвы, как компонента биогеоценоза. Критерием, по которому можно 

судить об изменениях, происходящих в почве под воздействием факторов 

почвообразования, является твердость почвы. Как показано в наших предыдущих 

работах [5, 11–14], пространственная и временная динамика твердости коррелирует с 

вариациями большинства почвенных характеристик, создающих условия для роста 

растений и местообитания почвенных животных. Поэтому твердость – это полноценный 

диагностический признак, который может выступать как интегрированный показатель 

состояния почвенного тела [15, 16]. 

Целью данной работы является оценка связи пространственной вариации 

твердости чернозема с факторами окружающей среды посредством использования 

фитоиндикационных шкал. 

 

2. Объекты и методы исследований  

 

Сбор данных твердости почвы и описание растительности проводили в апреле 

2014 г. на степном участке, находящемся на верхней части склона юго-восточной 

экспозиции балки «Камянистая» (южная окраина г. Днепр, 48°38'67" Ю.Ш., 35°09'05" З.Д). 

Полигон расположен вдоль склона уклоном 15°, сверху ограничивается лесополосой и 

примыкающим к нему сельскохозяйственным полем. Исследование проводили по 

регулярной сетке, которая состоит из 7 трансект по 15 точек измерения, расстояние 

между которыми составляет 3 м. Соответственно, размеры полигона составляют 42 м × 

18 м. 

Почва – чернозем обыкновенный эродированный сильнокарбонатный 

среднемощный тяжелосуглинистый на лессовидном суглинке. Данный участок в 

хозяйственной деятельности не используется. Фотография почвенного разреза и 

морфологическое описание были приведены ранее, в статье Задорожной Г.А. в выпуске 

85 настоящего сборника [17]. 

Твердость почвы измеряли с помощью ручного пенетрометра Eijkelkamp. Средняя 

погрешность результатов измерений прибора составляет ± 8 %. Измерения сделаны 

конусом поперечного сечения 2 см² в каждой точке полигона на глубину 50 см через 

каждые 5 см (10 показателей твердости в каждой из 105 точек полигона).  

Для оценки условий окружающей среды были использованы фитоиндикационные 

шкалы [3]. Они основаны на описании достатка растительности и дают возможность 

оценить условия окружающей среды по климатическим и эдафическим свойствам. Метод 

фитоиндикации использует данные представленности видов в растительном покрове 

изучаемого участка и границ толерантности видов к тем или иным факторам среды, то 

есть диапазон границ экологических минимумов и максимумов. К эдафическим 

фитоиндикационным шкалам относятся показатели почвенного увлажнения – шкала 

гидроморф (Hd), шкала переменности почвенного увлажнения (fH), которая учитывает 
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амплитуду изменения показателей влажности почвы, шкала уровня почвенной аэрации 

(Ae), кислотности почвенного раствора (Rc), общего солевого режима почвы (Sl), 

содержания карбонатов в почве (Ca) и содержания минерального азота (Nt) в почве. К 

климатическим шкалам относят показатели тепловых свойств почвы – терморежим (Tm), 

соотношения тепла и влаги (гидротермические свойства) – омброрежим (Om), степень 

промерзания почвы – криорежим (Cr) и континентальности климата (Kn), которая 

рассматривается как значение функции годовой амплитуды температуры воздуха. 

Помимо перечисленных, выделяется ещё шкала освещенности (Lc), которую 

характеризуют как микроклиматическую шкалу.  

Большое количество исследователей доказали, что растительные сообщества 

являются более точными и лучшими индикаторами свойств среды, чем отдельные виды, 

которые характеризуются более широкой экологической амплитудой и, как правило, 

принадлежат к разным типам сообществ. Поэтому, для более полной индикации в работе 

приведены шкалы ценоморф по А.Л. Бельгарду [1] и В.В. Тарасову [4]. Они дают 

возможность оценить биотоп в целом [2, 18] и по отношению к отдельным экологическим 

факторам [19]. Ценоморфы представлены степантами – степными видами растений, 

пратантами – луговыми видами растений, растениями песчаных почв – псаммофитами, 

лесными видами – сильвантами и сорными – рудерантами. Степанты и пратанты 

составляют основную часть растительного покрова, поэтому именно эти экоморфы 

использованы как предикторы твердости почвы (переменные St и Pr – проективное 

покрытие соответствующих экоморф в %).  

Количественные характеристики представленности экологических форм растений 

с разными предпочтениями к влажности условий обитания характеризуются шкалой 

гигроморф. Гигроморфы представлены ксерофитами (уровень влажности 1), 

мезоксерофитами (уровень влажности 2), ксеромезофитами (уровень влажности 3), 

мезофитами (уровень влажности 4), гигромезофитами (уровень влажности 5). Уровень 

влажности по гигроморфической структуре (Hygr) оценен как: 

100

)(
1







Ni

i iPi
Hygr , 

где i – уровень влажности; Pi – проективное покрытие растений соответствующей 

гигроморфы. 

Трофоморфы это экоморфы, приспособленные к определенным трофотопам. В 

растительном сообществе изученного участка они представлены олиготрофами (уровень 

трофности 1) мезотрофами (уровень трофности 2) и мегатрофами (уровень трофности 3). 

Уровень трофности по трофоморфической структуре (Troph_B) оценен как:  
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BTroph , 

где j – уровень трофности; Pj – проективное покрытие растений соответствующей 

трофоморфы. 

Гелиоморфы – экологические формы растений, обусловленные особенностями 

солнечного освещения, – представлены гелиосциофитами (уровень освещения 2), 

сциогелиофитами (уровень освещения 3), гелиофитами (уровень освещения 4). Уровень 

освещения по геолиоморфической структуре (Hel) оценен как: 

100

)(
1







Nz

z zPz
Hel , 

где z – уровень освещения; Pz – проективное покрытие растений соответствующей 

гелиоморфы. 

Оценка средних показателей, стандартной ошибки, доверительного интервала и 

коэффициента вариации (CV) произведена с помощью инструментов описательной 

статистики. Для определения уровня пространственной зависимости показателей твер-

дости почвы применялся геостатистический кригинг. Уровень пространственной зависи-

мости (SDL, spatial dependence level, пространственное отношение) рассчитан по формуле: 

100
10

0 



CC

C
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,  

где С0 – наггет-еффект, С1 – частичный порог. 
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Показатели С0 и С1 получены на основе моделирования вариограмм 

пространственной изменчивости твердости почвы.   

Для распределения експериментальных точек на группы с однотипной сменой 

твердости по профилю использован кластерный анализ. Дисперсионный и 

дискриминантный анализы применены для установления различий кластеров по внешним 

признакам. 

 

3. Результаты и обсуждения  

 

3.1 Изменения твердости почвы в вертикальном направлении 

 

Средние значения твердости изученной толщи почвы в пространстве полигона 

изменяются от 1,45 ± 0,04 МПа до 2,46 ± 0,06 МПа (Табл. 1). Наименьшими параметрами 

характеризуется поверхностный слой (0–5 см) и слой 25–30 см. При продвижении вниз по 

почвенному профилю твердость в целом имеет тенденцию к увеличению. Наивысшими 

показателями характеризуется нижний изученный слой. Однако, можно отметить наличие 

локальных максимумов в слоях 15–20 и 30–35 см, под которыми твердость почвы 

несколько снижается. Коэффициент вариации показателей (СV) наиболее высок в слое 

почвы 5–10 см от поверхности (33,09 %). Параметры твердости почвы в слоях, 

расположенных выше и ниже (0-5 и 10-15 см) тоже высоко вариативны, коэффициенты 

вариации составляют 26,91 и 32,21 % соответственно. Наименее вариативны данные 

слоя почвы на уровне 20–25 см вглубь от поверхности (20,63 %), в остальных случаях 

коэффициент вариации колеблется в пределах 22,45–24,74 %. 

 
Таблица 1 
Описательные статистики твердости чернозема 
 

Слой почвы,  
см 

Среднее, МПа  
± ст. ош. 
среднего,  

Доверительный интервал 
СV, % 

–95,00 % +95,00 % 

0–5 1,45 ± 0,04 0,34 0,45 26,91 

5–10 1,54 ± 0,05 0,45 0,59 33,09 

10–15 1,52 ± 0,05 0,43 0,57 32,21 

15–20 1,54 ± 0,03 0,31 0,41 22,92 

20–25 1,51 ± 0,03 0,28 0,36 20,63 

25–30 1,48 ± 0,03 0,29 0,39 22,45 

30–35 1,52 ± 0,04 0,32 0,42 24,07 

35–40 1,71 ± 0,04 0,36 0,48 24,14 

40–45 2,08 ± 0,05 0,45 0,60 24,74 

45–50 2,46 ± 0,06 0,52 0,69 24,28 

 

Описательная стадия исследования 

дает понятие об усредненном профиле, 

свойства которого слишком приблизитель-

ны, о чем свидетельствует разница 

коэффициентов вариации, относя-щихся к 

данным разных слоев почвы. Для более 

глубокого анализа распределения 

показателей твердости почвы были 

использованы инструменты геостатистики 

(Табл. 2).  

С помощью геостатистического 

анализа установлена степень пространст-

венной зависимости данных твердости 

послойно. Такие показатели вариограмм 

как порог и наггет-эффект являются 

вспомогательными и дают возможность 

вычислить пространственное отношение 

SDL, которое указывает на степень 

Таблица 2 
Геостатистистические параметры 
пространственного варьирования 
твердости чернозема 
 

Слой 
почвы, см 

Порог 
Наггет- 
эффект 

SDL
1
, % 

0–5  0,05 0,08 58,78 

5–10  0,09 0,12 56,83 

10–15  0,14 0,04 23,36 

15–20  0,08 0,02 19,70 

20–25  0,01 0,09 90,20 

25–30  0,07 0,02 24,51 

30–35  0,08 0,02 19,75 

35–40  0,13 0,01 7,47 

40–45  0,20 0,01 8,08 

45–50  0,21 0,04 16,14 
1 
SDL – уровень пространственной зависимости –  

пространственное отношение 
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пространственной зависимости. При интерпретации показателя пространственной 

зависимости SDL следует учитывать, что если его уровень находится в пределах 0–25 %, 

то речь идет о сильной пространственной зависимости; если в пределах 25–75 %, 

зависимость переменной является умеренной; если превышает 75 %, переменная 

рассматривается как слабо пространственно зависимая [20, 21]. Согласно результатам 

наших исследований, данные твердости чернозема обладают средней степенью 

пространственной зависимости в слоях 0–5 и 5–10 см вглубь от поверхности. Данные 

твердости почвы, расположенной ниже 10 см, характеризуются как сильно зависимые. 

Исключение составляет слой почвы расположенный на уровне 20–25 см, в котором 

значение SDL свидетельствует о слабой пространственной зависимости данных.  

 

3.2 Кластерный анализ профильных данных твердости   

 

Кластерный анализ, проведенный на основе полученных геостатистических 

данных, позволил условно распределить имеющиеся профили изменения твердости 

почвы (105 точек) в три кластера с характерной для них, относительно однотипной 

динамикой свойства. Это дало возможность организовать наблюдаемые данные в 

наглядные структуры, для содержательного описания различий между ними. Близость 

сайтов оценена с помощью Эвклидова расстояния. В качестве правила объединения 

использован метод Варда. 

Участки, принадлежащие одному кластеру, характеризуются однотипным 

изменением твердости с углублением. На рисунке 1 изображена динамика твердости 

почвы по профилю для каждого из выделенных кластеров.  

 

 
Рис. 1. Изменение значений твердости почвы с углублением по профилю, характерное для 

разных кластеров: по оси абсцисс – номера кластеров, по оси ординат – твердость почвы, Мпа; 
0-5 … 45-50 – глубина залегания слоя, см 

Кластер 1 представлен 

такими участками почвы, в которых 

твердость с углублением 

существенно не меняется и, в 

среднем, не принимает значений 

выше 1,5 МПа до уровня 40 см, 

после чего резко повышается до 

2,2 МПа. Почвенные участки, 

объединяемые кластером 2, 

характеризуются сравнительно 

высокими параметрами твердости 

поверхностного и следующего за 

ним (5–10 см) слоев почвы. Их абсолютные значения сравнимы со средними значениями 
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Рис. 2. Пространственное расположение кластеров 

твердости почвы на полигоне (расстояние, м) 
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самых глубоких изученных слоев кластера 1. При продвижении вниз по профилю 

твердость почвы участков кластера 2 на уровне 15–35 см имеет некоторую тенденцию к 

снижению, а ниже 35 см стремительно возрастает до максимальных значений. Кластер 3 

объединяет случаи, когда твердость почвы слоя 5–10 см от поверхности ниже твердости 

слоя, расположенного над ним (0–5 см). При движении вниз по профилю твердость почвы 

участков, относящихся к кластеру 3, увеличивается плавно, а после 35 см – резко.  

Кластеры располагаются достаточно компактно. Первый и второй занимают примерно 

одинаковую площадь изученного полигона, третий – существенно меньшую (Рис. 2). 

Экологическое содержание разделения участков почвы на кластеры изучено с помощью 

дискриминантного анализа.  

 

3.3 Дискриминантный анализ 

 

Основная идея дискриминантного анализа заключается в том, чтобы определить, 

отличаются ли совокупности по среднему какой-либо переменной или комбинацией 

переменных. В нашем случае он используется для обнаружения экологических факторов, 

связанных с определенными почвенными профилями, характерными для каждого из трех 

кластеров. Факторы внешней среды выражены через фитоиндикационные шкалы, 

определенные по количественному и качественному анализу растительного сообщества 

изученного участка [3, 4]. Правомерность такого подхода обсуждается в ряде работ [2, 3, 

22]. Результаты дискриминантного анализа представлены в таблице 3. 
 
Таблица 3  
Общие итоги дискриминантного анализа 

 

Фитоиндикационные 
шкалы 

Коэффициенты дискриминантного 
анализа 

Факторная структура первых 
двух дискриминантных функций 

Лямбда Уилкса F-критерий p-уровень Корень 1 Корень 2 

Фитоиндикационные шкалы 

Hd 0,58 0,29 0,75 -0,26 0,00 

ffl 0,58 0,10 0,90 -0,10 -0,01 

Rc 0,59 0,49 0,62 0,29 -0,08 

Sl 0,63 3,48 0,03 0,69 0,37 

Ca 0,59 0,48 0,62 -0,03 0,32 

Nt 0,58 0,31 0,73 -0,20 -0,04 

Ae 0,59 1,01 0,37 0,26 0,32 

Tm 0,61 2,05 0,13 -0,69 -0,25 

Om 0,61 2,49 0,09 -0,66 -0,37 

Kn 0,58 0,33 0,72 -0,18 0,08 

Cr 0,65 5,22 0,01 0,87 0,28 

Lc 0,65 5,78 0,00 0,33 -1,00 

Индексы, основанные на экоморфах растений 

Hygr 0,71 0,13 0,88 0,16 0,24 

Troph_B 0,73 1,52 0,22 0,36 -1,01 

St 0,82 7,99 0,00 0,94 0,28 

Pr 0,82 7,72 0,00 -0,95 0,24 

Hel 0,71 0,10 0,91 0,01 1,38 

Примечание. Hd – шкала гидроморф, ffl – переменность увлажнения, Rc – режим кислотности, Sl – солевой 
режим, Са – содержание карбонатных солей, Nt – содержание усваиваемых форм азота, Ае – аэрация, Tm – 
терморежим, Om – омброрежим, Kn – континентальность климата, Cr – криорежим, Lc – шкала освещения, Hyg – 
гигроморфы, Troph_B – трофоморфы, St – степанты, Pr – пратанты, Hel – гелиоморфы.  

 

Согласно данным, представленным в таблице 3, различие кластеров является 

достоверно значимым для переменных шкал солевого режима, криорежима и режима 

освещенности. Индексы, основанные на экоморфах растений, показывают, что кластеры 

достоверно различимы по присутствию таких ценоморф как степанты и пратанты.  

Корни дискриминантных функций, представленные в таблице 3, позволяют 

очертить факторную структуру и дискриминировать кластеры между собой по 

установленным различиям (Рис. 3). 
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Условные обозначения: 1,2,3 – кластеры 

Рис. 3. Диаграмма рассеяния для первых двух дискриминантных функций 

На рисунке 4 отчетливо видно обособление кластера 2 от кластера 3 по оси 

первой дискриминантной функции (корень 1) и первого кластера от второго и третьего по 

оси второй дискриминантной функции (корень 2). Различия кластеров по признакам, 

которые показали достоверность, иллюстративно показаны на рисунке 5.   

 

3.4 «Дисперсионный анализ» 

 

Наиболее отличающимся по выделенным характеристикам является третий 

кластер. Он характеризуется сравнительно низкими показателями по шкалам солевого 

режима, криоклимата, самыми высокими показателями по шкале омброклимата и 

наибольшим проективным покрытием пратантов. Второй кластер отличают от других 

наименьшие показатели шкалы омброклимата, самые высокие значения шкал 

криоклимата и освещенности территории и наибольшим представительством в 

растительном сообществе степантов. Первый кластер в большинстве случаев занимает 

промежуточное положение между вторым и третьим по вышеобозначенным показателям. 

Его отличительной особенностью являются самые низкие значения по шкале 

освещенности. 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание: По оси ординат – значение соответствующей шкалы, по оси абсцисс – номера кластеров. 

(Sl – солевой режим, Om – омброрежим, Cr – криорежим, Lc – шкала освещения, St – степанты, Pr – пратанты) 

Рис. 5. Результаты дисперсионного анализа различий кластеров по шкалам солевого режима, 

омброклимата, криоклимата, степантов и пратантов 
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Результаты исследования показывают, что твердость исследованной почвы в 

целом имеет тенденцию увеличиваться с глубиной, однако характер такого увеличения 

существенно отличается в разных точках опытного участка и формирует характерные 

профили по изменению твердости. Точки, в которых изменение твердости с углублением 

имеет одинаковый характер, связаны с определенными характеристиками внешней 

среды и достоверно отличаются по ним от точек, где характер изменения твердости иной. 

Кроме того, эти изменения связаны с распределением в растительном сообществе видов 

с отличающимися предпочтениями к влажности, трофности и освещенности среды. 

Профили с однотипной сменой твердости располагаются достаточно компактно, 

объединяясь в кластеры, которые занимают определенную территорию и формируют 

наглядные структуры. Связь изменения твердости в профиле почвы с конкретными 

экологическими характеристиками и экологическими формами растений говорит об 

экологическом характере формирования почвенного строения, а выделенные почвенные 

структуры – кластеры мы предлагаем называть почвенными экоморфами.  

Почвенные экоморфы – это элементы пространственной организации почвы 

надгоризонтного уровня, которые обладают собственными размерами, формой, 

определенными закономерностями распределения в пространстве. Для экоморф 

чернозема изученного участка, отличающихся снижением показателей твердости почвы 

на уровне 5–35 см ниже поверхности, характерно относительно небольшое содержание 

солей в почвенном растворе, наибольшее промерзание почвы и относительная 

гумидность микроклимата. В растительном сообществе таких участков представителей 

луговой растительности больше, чем на соседних. Почвенные экоморфы, которые 

отличаются высокими показателями твердости поверхностного и следующего за ним (5–

10 см) слоев почвы, характеризуют, напротив, степной микроклимат, сравнительно 

меньшее промерзание и наиболее интенсивная освещенность территории. На таких 

участках зафиксировано преобладание представителей степной растительности. Участки 

почвы, в которых твердость существенно не меняется и, в среднем, не принимает 

значений выше 1,5 МПа до уровня 40 см, после чего резко повышается, связаны с такими 

растительными условиями, которые характеризуются наименьшей освещенностью. Так 

как твердость почвы сильно зависит от характеристик растительного сообщества [13, 21, 

24], можно предполагать, что сами растения принимают активное участие в 

формировании почвенных экоморф. Различная способность к десукции и 

разноуровневость корневых систем моделирует почвенное пространство, неравномерно 

иссушая его слои и тем самым способствуя созданию неоднородности почвенных 

условий. 

Связь почвенного экоморфического строения с факторами среды доказывает их 

функциональную зависимость. Мы считаем, что формирование экоморфического 

строения – это способ взаимодействия почвы, как составляющей биогеоценоза, с другими 

его компонентами. Под экоморфическим строением мы понимаем особенности структуры 

(в широком смысле слова) почвенных экоморф и их взаимное расположение в 

окружающем почвенном материале как частей, составляющих одно целое – почвенное 

тело. Почвенные экоморфы выявлены в разных типах почв и отличаются по форме и 

строению [14, 15, 25–27]. Их можно называть элементами неоднородности, так как они 

отличаются по критерию твердости от смежных элементов организации – почвенного 

материала, в котором располагаются. Эти морфологические образования являются 

естественными элементами организации почвы как природного тела, так как они 

отделены от смежного почвенного пространства градиентными границами, которые 

относят к наиболее «естественным», поскольку их положение в почвенном пространстве 

в наименьшей степени обусловлено позицией и взглядами исследователя [28]. В течение 

сезона с изменением температурных условий, условий увлажнения, облика 

растительного сообщества конфигурация экоморф меняется [17]. Обнаружение 

почвенных экоморф решает классификационные задачи иерархии морфологических 

элементов, обозначенные рядом авторов [30, 31]. Кроме того, почвенные экоморфы могут 

оказаться одним из недостающих звеньев диатропической системы живого мира Земли 

[32], элементарной единицей организации которого является биогеоценоз. 

Результаты нашего исследования раскрывают некоторые механизмы 
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взаимодействия почвы, как компонента биогеоценоза, с другими его компонентами и 

обрисовывают интегрированную картину происходящих в ней процессов-посредников 

между факторами почвообразования и свойствами почв. Свойства почв определяют ее 

функции, важнейшей из которых является ее роль в сохранении биоразнообразия. Речь 

идет не о биоразнообразии, которое связано с таксономическим разнообразием почв в 

глобальных масштабах, а об обеспечении существования огромного количества видов 

живых существ в таксономически одинаковых почвах. Даже в пределах одного 

биогеоценоза в подавляющем большинстве случаев количество видов соизмеримо с 

числом видов почв, выделяемых почвоведами [28, 30, 31]. И растения, и животные, и 

микроорганизмы находят себе экологическую нишу, которая целиком или частично 

размещается в почвенном пространстве. Сосуществование видов с разными 

требованиями к почвенной среде возможно благодаря наличию почвенного 

экоморфического строения, которое обеспечивает благоприятные условия для жизни 

организмов с разными, порой противоположными требованиями к условиям 

существования. 

 

4. Выводы 

  

Твердость чернозема обыкновенного в целом увеличивается с глубиной, однако 

характер такого увеличения существенно отличается в разных точках опытного участка и 

формирует характерные профили по изменению твердости. 

Однотипные по признаку вертикального изменения твердости участки достаточно 

компактно объединяются в кластеры и названы нами почвенными экоморфами.  

Обнаруженные почвенные морфологические образования достоверно 

различаются по связанным с ними климатическим и эдафическим свойствам, а также по 

экологической структуре растительного сообщества. 
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Минуло більше 50-ти років з того часу, як в Україні було проведено суцільне, 

великомасштабне обстеження ґрунтового покриву земель сільськогосподарського 
використання на площі майже 45 млн га. Грандіозними були не лише територіальний 
розмах робіт, якими було охоплено практично весь землеробський земельний фонд 
держави, але й, що головне, їх методичне, наукове, інструментальне та організаційне 
забезпечення, яке бездоганно діяло як напередодні, так і під час проведення, у 1957-
1961 рр., територіальних великомасштабних (М 1:10000 та 1:25000) обстежень ґрунтів.  

У результаті держава отримала колосальний масив даних про ґрунти (землю) – 
головне національне багатство будь-якої країни, – їх географію і топографію, 
агровиробничу характеристику, технологію окультурювання і підвищення родючості та 
комплекс наукових рекомендацій з раціонального і найбільш продуктивного використання 
земель конкретних територій і господарських об’єднань. З позицій сьогодення сміливо 
говоримо, що без проведення цих епохальних робіт неможливо уявити сучасну земельну 
реформу, землевпорядкування і землепроектування, земельно-кадастрові роботи, 
бонітування, екологічне, економічне та грошове оцінювання, проведення природно-сільсько-
господарського, ґрунтового, агровиробничого та інших типів районувань території України. 

Унаслідок проведених ґрунтових обстежень кожне господарство (тоді – колгоспи і 
радгоспи) отримало всі необхідні матеріали і рекомендації щодо підвищення родючості 
ґрунтів, організації їх раціонального використання та посилення продуктивності природних 
кормових угідь. Господарствам було надано карти ґрунтів, відповідні картограми 
масштабів 1:25 000 і 1:10 000 та агроґрунтовий нарис, які в подальшому слугували основою 
для проектування землеустрою, а також використовувались у ході оцінювання земель. 

Наступним етапом узагальнення матеріалів великомасштабного обстеження 
ґрунтів стало створення карт ґрунтів адміністративних районів, областей і в цілому 
території України. Районні й обласні карти ґрунтів складалися в середньому масштабі 
(1:200 000), а республіканська карта – в дрібному (1:750 000 і 1:1500 000). До 
республіканської карти ґрунтів, яка зараз широко використовується, було укладено 
номенклатурний список ґрунтів із 196 одиниць. 

Цей короткий, фрагментарний огляд результатів проведених великомасштабних 
ґрунтових обстежень 1957-61 рр. показує, що держава отримала усі об’єктивні й необхідні 
дані про ґрунти, їх генезис, розвиток і родючість. Тепер добре відомо, що сучасний техно- і 
антропогенез суттєво впливають на структуру і характер ґрунтового покриву. Водна і 
вітрова (дефляція) ерозії, осушення, зрошення, засолення, осолонцювання, підтоплення і 
заболочування, ущільнення тощо є факторами, які обумовлюють зміни раніше виділених 
на картах конкретних типів і видів ґрунтів. Так, наприклад, за даними О.П. Канаша, які 
отримано в інституті «Укрземпроект» за 20 років (1962-1982 рр.), площа еродованих 
земель на території України щорічно зростала на 80-100 тис. га. Тільки один цей приклад 
свідчить, що створені під час великомасштабних обстежень земель України карти ґрунтів, 
тепер не є повною міроюі достовірними. Тому вони стали не зовсім придатними для 
еколого-економічного обґрунтування землекористування, розробки плану заходів з 
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охорони і підвищення родючості земель. У зв’язку з цим, повторне обстеження ґрунтів і 
складання нових карт ґрунтів в Україні, про що фахівці-ґрунтознавці активно говорять 
протягом останніх 20-30 років, вкрай необхідне. 

Для успішного проведення повторного великомасштабного ґрунтового обстеження 
території України на сьогодні потрібно мати: 

- національну класифікацію ґрунтів України; 
- номенклатурний список ґрунтів; 
- методику польового обстеження ґрунтів і складання карт ґрунтів відповідного 

масштабу на принципово нових засадах з використанням методів ДЗЗ і ГІС-технологій; 
- методику дешифрування ґрунтів на матеріалах аерофотозйомок і дистанційного 

зондування Землі (ДЗЗ); 
- методику діагностування профілю основних типів ґрунтів (дешифрування профілю) за 

показниками рентгенівського, радіаційного, інфрачервоного та інших типів 
випромінювання в ході ДЗЗ; 

- тісну співпрацю з аерокосмічним агентством, службами геодезії і картографії України. 
Короткий аналіз запропонованих пропозицій і знання сучасної тематики і резуль-

татів досліджень українських грунтознавців дає право зробити головний висновок: 
Національний науковий центр «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського» 
має ту мінімальну кількість якісних науково-виробничих напрацювань, які дозволяють 
ставити питання про повторне ґрунтове обстеження території України. 

Разом з тим, необхідно завершити розробку класифікації ґрунтів України. Для 
цього потрібно інтегрувати розроблені класифікації різних ґрунтів окремих вчених-
ґрунтознавців України, у пропозиції яких тип грунту трактується в класичному 
класифікаційному розумінні. 

Номенклатурний список ґрунтів потрібно використати із «Полевого определителя 
почв» (1981). Він складений відомими вченими-ґрунтознавцями України. Необхідно лише 
доповнити цей номенклатурний список сучасними класифікаційними розробками 
агрогенних, урбаногенних і рекультивованих ґрунтів. 

Що стосується розробок із ДЗЗ і ГІС-технологій, без яких повторне обстеження 
ґрунтів України неможливе, потрібно використати напрацювання відповідних лабораторій 
Інституту ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського. Великий досвід з 
обстеження мав також інститут «Укрземпроект» під час проведення робіт з «корегування 
ґрунтового покриву України» в 1969-1991 рр., якими було охоплено (за О.П. Канашем) 
84,6 % території України. Це де-факто було повторенням великомасштабного обстеження 
ґрунтового покриву країни, але на нових картографічних матеріалах, з використанням 
дешифрованих аерофотознімків.  

Потрібно скористуватися й іноземним досвідом. Великі напрацювання з 
використання ДЗЗ і ГІС-технологій в ході дослідження ґрунтів має служба охорони ґрунтів 
США та дослідницькі установи інших держав. 

Важливе питання, яке стоїть перед проведенням досліджень ґрунтового покриву 
України, – це підготовка і перепідготовка кадрів фахівців з ґрунтознавства. На превеликий 
жаль, єдиний спеціалізований факультет, який вів підготовку агрономів-ґрунтознавців у 
Харківському національному аграрному університеті, рік тому було ліквідовано. Кількість 
навчальних годин, що відводяться на вивчення «ґрунтознавства» в інших університетах 
країни, продовжують зменшувати. Але є надія, що ми зможемо подолати проблеми з 
підготовки ґрунтознавців, тим більше, що маємо прекрасний досвід вирішення кадрових 
питань, що був застосований у проведенні великомасштабних обстежень ґрунтів України 
1957-61 років. 
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Статтю присвячено аналізу причин, з яких під час минулого 
великомасштабного обстеження ґрунтів було допущено ряд помилок, що, на 
жаль, зменшили цінність виконаної роботи. Деякі помилки пояснюються 
зобов’язаннями виконавців суворо дотримуватися інструкції, в якій було 
недоопрацьовано специфіку діагностування ґрунтів у межах перехідної 
смуги між природними зонами. Ще до початку картографування було 
проведено умовну границю між Лісостепом і Степом по південній межі 
природних лісових масивів, які, на той час, ще залишилися. Інструкцією з 
великомасштабного обстеження (1957 р.) не дозволялось виділяти у Степу 
чорноземи типові, хоча допускалася наявність там чорноземів опідзолених і 
темно-сірих опідзолених ґрунтів. У дійсності ж в умовах розвиненого 
рельєфу в межах переходу Лісостепу у Степ на південних схилах 
формуються степові ґрунти, а на північних – лісостепові. На півдні Поділля 
було виділено великі масиви сірих опідзолених ґрунтів на лесі. В дійсності ж 
там відсутній лес і сформовані буроземні ґрунти.  
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1. Вступ 

 

Картографування ґрунтового покриву є великою складовою частиною процесу 

здобування інформації про навколишнє природне середовище, і насамперед, про ґрунт, 

як головний засіб сільськогосподарського виробництва. Залежно від якості проведеного 

обстеження можна давати оцінку землі, в тому числі і грошову оцінку, що тепер є 

особливо актуальним. А тому у період підготовки до нового великомасштабного 

обстеження ґрунтів України необхідно детально проаналізувати результати попереднього 

обстеження, особливо на предмет недопущення тих помилок, які мали місце у минулому, 

а також врахувати досягнення ґрунтознавчої науки останнього періоду. Зупинимось лише 

на кількох особливо важливих, з нашого погляду, помилках минулого обстеження. 

 

2. Причини помилок та їх пояснення  

 

В силу існуючої на той час (кінець п’ятдесятих років минулого століття) у країні 

суспільно-політичної ситуації розробники підготовчих до великомасштабного дослідження 

ґрунтів матеріалів не могли вільно використовувати здобутки попередників. Зокрема, 

відомо що питання межі між Лісостепом і Степом детально обговорювалось ще у період 

переходу сільськогосподарської галузі до планової системи господарювання. Відомі 

ботаніки (пізніше – академіки) Б.А. Келлер і Є.М. Лавренко стверджували, що межу між 

цими зонами неможливо встановити на підставі наявних залишків природної рослинності, 

а для цього необхідно використовувати результати досліджень ґрунтознавців. 

Г.М. Висоцький розділив чорноземи на звичайні й типові (глибокі) залежно від форми 

карбонатів і глибини їх залягання. Межа між чорноземами типовими і звичайними і є 

межею між Лісостепом і Степом.  

Рекогносцирувальні дослідження ґрунтового покриву України було здійснено під 

керівництвом професора Г.Г. Махова і їх результати були опубліковані 1930 року у 
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монографії “Ґрунти України” [1]. На картах 20-х – 30-х років минулого століття межу між 

Лісостепом і Степом показано на підставі досліджень Г.Г. Махова, вона проходила на 

географічній довготі Кропивницького, а саме, південніше міста на 15-20 км. Проте у 1932 

році було накладено заборону на користування науковими напрацюваннями Г.Г. Махова 

[2], а праця Є.М. Лавренка, у якій йдеться про межу між зонами, була опублікована саме у 

згадуваній вище монографії Махова. Тому й вона теж підпала під заборону.  

У 1951 році вийшла монографія “Почвы УССР” за редакцією професора 

М.М. Годліна [3], у якій межа між цими зонами була проведена по південній межі 

природних лісових масивів, які на той час ще залишилися на вододілах. На довготі 

Кропивницького цю межу проведено вже не південніше, а північніше міста на 15-20 км. Так 

відбувся перший відхід від наукового принципу. 

Перед проведенням великомасштабного обстеження ґрунтів 1957-1961 років було 

видано “Інструкцію і методичні матеріали…” [4], а також “Методику великомасштабного 

дослідження…”, [5], у яких вказано, що південніше лінії, яка розділяє Лісостеп і Степ, не 

можна виділяти чорноземи типові, хоча допускається виділення чорноземів реградованих, 

опідзолених і темно-сірих опідзолених ґрунтів. Якщо ґрунт за описом характеризувався як 

чорнозем типовий, то називався він чорноземом звичайним глибоким вилуженим. 

Відповідно північніше встановленої межі не дозволялося виділяти чорноземи звичайні. 

Так відбувся другий відхід від наукового принципу. 

Детальне дослідження ґрунтів у межах переходу Лісостепу у Степ у Буг-

Дніпровському межиріччі, яке характеризується розвиненим рельєфом, показало пряму 

залежність ґрунтового покриву від коефіцієнта зволоження окремих елементів рельєфу. 

Схили різної експозиції і крутості за однакової кількості атмосферних опадів по-різному 

прогріваються, а тому ґрунти характеризуються різними коефіцієнтами зволоження. На 

умовній лінії розмежування Лісостепу і Степу на південних схилах формуються чорноземи 

звичайні, а на північних – чорноземи типові, або опідзолені [6]. Ці дані суперечать 

загальноприйнятому у вітчизняному і російському ґрунтознавстві ствердженню про 

визначальну роль лісової рослинності у формуванні опідзолених ґрунтів. Проте вони 

добре узгоджуються із поглядами О.Г. Набоких, який був одним із учнів В.В.Докучаєва і 

ще за життя учителя опублікував ряд праць про класифікаційну проблему у 

ґрунтознавстві, у яких різко критикував докучаєвську багатофакторну концепцію 

ґрунтоутворення, протиставивши їй водно-режимну концепцію [7]. Ці погляди О.Г. Набоких 

отримали осуд від інших учнів В.В. Докучаєва, особливо з боку К.Д. Глінки, який був 

лідером докучаєвської школи ґрунтознавців у першій четверті ХХ століття [8]. Він 

звинуватив О.Г. Набоких в упередженості і некомпетентності. Тому ці ідеї, висловлені ще 

на початку минулого століття, не здобули подальшого розвитку і навіть не були відомими 

науковцям наступних поколінь, оскільки наукові праці жодного разу не перевидавались. 

Натомість, праці В.В. Докучаєва неодноразово перевидавались багатотисячними 

тиражами. Так у ґрунтознавстві на тривалий час встановилася однодумність, що є 

неприпустимим у науці. Це був третій відхід від наукового принципу. 

Інструкції, розроблені перед початком великомасштабного обстеження ґрунтів 

України, не передбачали виділення у зоні Лісостепу ґрунтів, подібних до буроземів. Проте 

ще В.В. Докучаєв вказував на наявність на півдні Поділля нетипових для того краю зовсім 

бурих ґрунтів [9]. На особливість ґрунтів півдня Тернопільської області вказував і 

Г.О. Андрущенко: “трапляються сірі опідзолені ґрунти, у яких … весь профіль має 

червонувато-бурий колір”. Для внесення ясності у природу цих ґрунтів ми провели 

спеціальні дослідження. 

Перше, на що звернули увагу, так це на значну строкатість ґрунтотворних порід, 

хоч на картах ґрунтів і у відповідних описах (нарисах) вказано, що ґрунтотворною породою 

виступає лес. Проте спеціальна література відзначає відсутність лесу в межах 

Подільського Придністров’я [10]. 

За спостереженнями у ґрунтових розрізах виявили наявність різних за хімічним 

складом переважно елювіально-делювіальних відкладів третинного віку, якими вкриті 

переважно схили. На вододільних плато домінує лес. А в межах Товтрового кряжу 

ґрунтотворною породою часто виступає щебенистий елювій вапняків, з якого складалися 

коралові рифи Сарматського моря, що існувало там у третинному періоді. На таких 

породах, часто навіть карбонатних, формуються нечорноземні ґрунти. На віддалі кількох 

кілометрів, де ґрунтотворною породою виступає лес, формуються чорноземи типові. 

Проблематичні ґрунти, які за своїми морфологічними ознаками не подібні до чорноземів, 
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ґрунтознавці під час великомасштабного обстеження ґрунтів відносили до сірих лісових, 

тому що “Інструкція” не дозволяла називати їх по-іншому. Це ще один приклад допущених 

помилок попереднього обстеження. 

Визначення фракційного складу гумусу чорноземів типових, ясно-сірих ґрунтів, 

генетична належність яких не викликає сумніву, і проблематичних ґрунтів Поділля дала 

підстави віднести останні до ґрунтів буроземного типу ґрунтоутворення, або до перехідних 

(Табл.). В чорноземах і ясно-сірих лісових ґрунтах основна маса гумусових кислот (як 

гумінових так і фульвокислот) представлена фракціями, зв’язаними з кальцієм, а у 

буроземах 2-га фракція гумінових кислот, яка зв’язується з кальцієм, представлена в 

абсолютному мінімумі. 

Великий подив був зумовлений наявністю ґрунтів червонувато-бурого 

забарвлення, сформованих на елювії вапняків, де на поверхні ґрунту видно уламки 

вапнякового щебеню. Фракційним аналізом гумусу таких ґрунтів виявили дуже малу частку 

другої фракції як гумінових, так і фульвокислот. Чому ж у ґрунті на карбонатному елювії у 

складі гумусу, фракція, яка зв’язана з кальцієм, знаходиться у мінімумі? 

Для відповіді на це питання було проведено дослід з визначення розчинності 

карбонату кальцію, який міститься у лесі й у крейді. Розмелені зразки лесу і крейди 

засипали у колби, заливали дистильованою водою, збовтували і, після відстоювання, у 

аліквотних частинах визначали вміст іону кальцію. Результати експерименту (багато разів 

перевірені) виявились несподіваними. Концентрація іону кальцію у насиченому розчині 

крейди становила 20-23 мг/л, що у переводі на карбонат кальцію дорівнює 50-57,5 мг на 

літр розчину. Згідно з довідником з аналітичної хімії [11], розчинність карбонату кальцію 

становить 65 мг на 1 літр. Тобто, насичений розчин вапняку може створити концентрацію 

кальцію не вище зазначених величин. 

У варіанті з лесом концентрація карбонату кальцію дорівнювала близько 100 мг на 

1 літр води. Таку велику розчинність карбонату кальцію у лесі ми пояснюємо лише 

захисною дією органічних колоїдів відносно кальцію, якими виступають гумусові сполуки 

лесу. Адже лес завжди містить в собі 0,2-0,5 % гумусу. Цей гумус і створює з карбонатами 

ґрунту гідрофільні колоїди, виконуючи щодо карбонату кальцію стабілізуючу функцію. 

Така підвищена концентрація кальцію у ґрунтовому розчині є достатньою для створення 

органо-мінеральних комплексів із гумусовими сполуками ґрунту. Ці органо-мінеральні 

сполуки забезпечують ґрунту ті риси і властивості, без яких ґрунт, незважаючи ні на вміст 

у ньому гумусу, ні на потужність гумусового горизонту і гумусового профілю в цілому, не 

може бути віднесеним до чорноземів.  

 
Таблиця  
Фракційний склад гумусу ґрунтів Поділля  

. 

Грунт 
Вміст 
гумусу 

% 

Вміст вуглецю, % від загального  
Сгк / 
Сфк 

Гумінові кислоти Фульвокислоти 

1 ІІ ІІІ Сума 1а І ІІ ІІІ Сума 

Чорнозем  
типовий 

4,6 0,5 39,6 4,1 44,2 3,3 0,6 12,8 5,7 22,4 1,97 

Ясно-сірий  
лісовий 

1,4 5,6 10,3 3,3 19,2 7,7 13,6 23,9 12,5 57,5 0,34 

Сірий лісовий  
буроземоподібний 

2,2 4,5 4,5 11,5 20,5 11,7 7,1 7,9 31,9 58,6 0,35 

Бурозем  
насичений 

2,4 4,1 2,3 11,2 17,6 7,8 1,9 11,1 23,8 44,6 0,39 

Бурозем  
кислий 

2,0 6,2 1,5 6,3 14,0 13,0 10,0 8,8 4,9 36,7 0,38 

 

Польовий визначник ґрунтів 1981 року [12] допускає виділення на Поділлі і 

Буковині бурувато-сірих лісових ґрунтів і чорноземів буроземоподібних, вважаючи їх 

фаціальними підтипами модальних ґрунтів. Буруваті і коричневі відтінки таких ґрунтів 

пояснювались поступовою зміною клімату від континентального східноєвропейського до 

перехідного до морського західноєвропейського. Цей чинник також слід враховувати, 

проте, якщо справа лише у кліматі, то чому буроземоподібні ґрунти не зустрічаються, 

наприклад, у межах Волинської височини?  
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Відсутність спорідненості до кальцію певних ґрунтів має не лише теоретичне, а й 
велике практичне значення. У вітчизняній, як і у колишній радянській агрохімії вважається, 
що всі кислі ґрунти є низькородючими і для ліквідації цього недоліку їх необхідно 
вапнувати. Дослідження показують, що вапнування ґрунтів, у яких відсутня спорідненість 
до кальцію, призводить до втрати структури і, відповідно, до зниження родючості [13]. 

 
3. Заключення 
 
1. Основною причиною помилок, допущених під час минулого великомасштабного 

обстеження ґрунтів України, слід вважати обмеження ґрунтознавців-картографів у їх 
роботі вимогами інструкції і методик, які необхідно було виконувати. 

2. У майбутньому директивні матеріали повинні бути більш демократичними, на 
зразок “Польового визначника ґрунтів” 1981 року [12], перероблені з урахуванням 
сучасного стану науки. 
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The article is devoted to the analysis of the causes through which in the past large-scale soil survey there were made 
some mistakes that reduced the value of the performed work. The main ones are the following. Before mapping it was 
carried boundary between Forest Steppe and Steppe on the southern edge of natural forests, which at that time still 
remained. The Instruction on large-scale soil survey did not allow distinguishing in the Steppe zone chernozems typical 
(1957), although allowed the presence of chernozems podzolized and dark grey podzolized soils. In fact, under 
conditions of developed relief, within the limits of the transition from the Forest-Steppe to the Steppe zone on the 

southern slopes are formed of Steppe soils, and to the north slopes – Forest-Steppe ones. In the south of Podillia, there 

are highlighted a large massifs of grey podzolized soils on the loess. In reality there is no loess and brown soils are 
formed. 
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У короткому повідомленні автор, на основі власного досвіду з проведення 
ґрунтових обстежень та результатів власних наукових досліджень, пов’язаних з 
діагностикою ґрунтів, висловлює пропозиції щодо оновлення методики 
майбутнього великомасштабного обстеження ґрунтового покриву України. Суть 
удосконалень автор вбачає у правильному складанні номенклатурних списків 
ґрунтів, з використанням як класичних традиційних визначників, так і сучасних 
наукових напрацювань, особливо тих, що стосуються ґрунтів у перехідних між 
природними зонами просторах. З упевненістю про обов’язковість використання 
для діагностики дистанційних методів обстеження, автор закликає ще раз 
провести додаткові дослідження ефективності дистанційного зондування з метою 
визначення ступеня вірогідності (істинності) результатів діагностування як 
генетичного, так і агрономічного статусу ґрунтів. Рекомендовано також 
удосконалити диференціацію результатів аналізу гранулометричного складу. 
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Враховуючи актуальність питання про необхідність нового великомасштабного 

обстеження і картографування ґрунтів України та маючи необхідний досвід виконання 

таких робіт, маю честь висловити деякі пропозиції, тим більше, що у цій проблемі, яка 

зараз широко дискутується, існують два протилежні теоретичні напрями розвитку подій і їх 

реалізації.  

Пропозиції зводяться до такого: 

1. В основу номенклатурного списку ґрунтів України необхідно покласти текст із 

«Полевого определителя почв Украины», 1981 року видання. Цей визначник написаний 

найдосвідченішими на той час ґрунтознавцями-польовиками, більше того, – командирами 

загонів з обстеження і польового знімання ґрунтів. Такий номенклатурний список 

забезпечить спадковість і наступництво в генетичному ґрунтознавстві і класифікації. 

Зрозумілим він буде і для сучасних користувачів. Для зони Степу слід також використати 

основні позиції з Методики великомасштабного обстеження ґрунтів, виданій у 1958 р. 

2. Текст згаданого «Полевого определителя» перекласти українською і додати до 

нього нову інформацію, здобуту в дослідженнях за останні більш як 50 років, зокрема, 

стосовно ґрунтів у перехідних зонах, у тому числі, між Лісостепом і Поліссям – щодо 

чорноземів і сірих лісових ґрунтів [1,2], Лісостепом і Степом [3], між Сухим і Середнім 

Степом [4], а також стосовно лучно-степових ландшафтів Західного Поділля [5]. Тобто, 

потрібно залучити нові наукові надбання, щодо підтипу вилужених чорноземів, різновидів 

опільських чорноземів та інших ґрунтів, у тому числі, з деградованим орним шаром. 

Останні, до речі, широко розповсюджені і в Чернівецькій Наддністрянщині. Є чимало 

нових надбань і у відділі ґрунтових ресурсів ННЦ ІГА імені О.Н. Соколовського, слід 

використати всі можливі засоби для уточнення межування між видами ґрунтів, 

запропоновані В.Б. Солов’єм. Слід звернути увагу на те, що до цього часу не відображені 

належним чином дреновані й осушені ґрунти. Сподіваємось на реальне використання 

можливостей дистанційного зондування тощо. Таким чином буде поліпшено і сам список 

ґрунтів, і методику картування.  
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3. Очевидно доведеться провести додаткові дослідження ефективності 

дистанційного зондування з метою визначення ступеня вірогідності (істинності) 

результатів діагностування як генетичного, так і агрономічного статусу ґрунтів. Тобто, 

потрібні переконливі експерименти. 

4. У зв’язку з економічними проблемами можна допустити визнання базовою 

основою картування не окремі види ґрунтів, а агровиробничі групи ґрунтів. 

5. Вважаю за потрібне гранулометричні фракції «Супісок» і «Легкий суглинок», у 

кожній з яких діапазон фізичної глини становить 10 %, поділити на підфракції з діапазоном 

5 %. Адже в легких грунтах збільшення чи зменшення вмісту фізичної глини на кілька 

відсотків, помітно відображається на їхніх властивостях. 

6. Щодо використання для діагностики даних стосовно вторинних мінералів – 

знову ж таки потрібно провести надійні експерименти з пошуку низьковитратних експрес-

методів. 

7. Вважаю неприйнятною пропозицію щодо введення терміну «агрогенні ґрунти» 

до методики картографування. Адже агрогенність не є стійкою ознакою. Так, наприклад, 

на час обстеження ділянка розорюється, або використовується в умовах нульового 

обробітку, але вже через кілька років може знаходитися під перелогом різного віку або 

потрапити під вирощування лісових культур. Характер використання земель змінюється в 

часі і тому на карті ґрунтів, яка буде існувати понад 50 років, немає сенсу відображати 

агрогенність. Це відображається на спеціальних картах використання ґрунтів, в тому 

числі, на землевпорядних схемах. 

8. Агрогенні різновиди, однак, можна виділяти в буроземній зоні, де в основному 

розповсюджені сильно кислі ґрунти. В цій зоні потрібно виділяти й окультурені ґрунти. 
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In a brief report, the author, based on his own experience in conducting soil surveys and the results of his own research 
on soil diagnostics, makes suggestions for updating the methodology for a future large-scale soil survey of Ukraine. 
The essence of the improvements the author sees in the correct compilation of nomenclature lists of soils, using both 
classical traditional determinants and modern scientific developments, especially those relating to soils in the transition 
between natural areas of space. 
With the assurance that the use of remote survey methods is mandatory, the author calls for additional studies on the 
effectiveness of remote sensing to be carried out in order to determine the degree of probability of the results of defining 
both genetic and agronomic status of soils. It is also recommended to improve the differentiation of the analysis results 
of granulometric composition. 
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Статтю присвячено аналізу результатів багаторічних досліджень у стаціонарних 
польових дослідах щодо розкриття особливостей участі грунтової біоти у процесах 
трансформації фосфоровмісних мінералів ґрунтотвірної породи і сприяння в 
утворенні вторинних фосфатів ґрунту: спочатку мінеральних форм, а потім, внаслідок 
обміну речовин, і органічних.  
Мета досліджень: встановити головні закономірності впливу ґрунтової біоти (рослин, 
мікроорганізмів і ферментів) на вміст і розподіл у профілі різних ґрунтів валового 
фосфору та його органічних і мінеральних форм, залежно від інтенсивності 
сільськогосподарського використання, на  перелогових та орних землях. У 
дослідженнях використано результати досліджень у багаторічному польовому 
досліді, закладеному у 1969 році на чорноземі типовому важкосуглинковому, 
протягом шести ротацій зернової просапної сівозміни, узагальнені матеріали з 
польових дослідів на чорноземах і опідзолених ґрунтах, а також публікації інших авторів. 
В результаті проведених досліджень виявлено, що у формуванні фосфатного фонду 
ґрунтів беруть активну участь біологічні фактори, під впливом яких з первинних 
фосфоровмісних мінералів утворюються вторинні фосфати у мінеральній та 
органічній формах. У процесі ґрунтоутворення фосфор материнських порід поступово 
накопичується у профілі ґрунтів завдяки перенесенню у верхні шари ґрунту. На 
прикладі профілю перелогового чорнозему типового показано існування тісного 
зв’язку між вмістом гумусу та мінеральних і органічних форм фосфатів, а також 
зростання вмісту фосфору у гумусі у напрямі від орного шару до материнської 
породи. За умови багаторічного екстенсивного використання чорнозему типового (без 
застосування добрив) валовий вміст фосфору і його органічних форм зменшується. 
На фоні запасного і систематичного внесення фосфорних добрив фосфатний фонд 
чорнозему поліпшується, зростає валовий вміст фосфору й органічних фосфатів. 
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1. Вступ 

 

Активність ґрунтової біоти визначає основні етапи формування фосфатного фонду 

ґрунтів: під впливом мікроорганізмів відбувається трансформація первинних 

фосфоровмісних мінералів материнської породи, чим забезпечується утворення 

вторинних неорганічних і органічних фосфатів; вторинні фосфати поглинаються 

рослинами і мікроорганізмами і залучаються у біологічний синтез; формується фосфатний 

профіль ґрунту шляхом перенесення фосфору з нижніх шарів до верхніх, де він 

накопичується після відмиранням кореневих і рослинних решток; одночасно активізується 

міграція у складі органо-мінеральних комплексів, в т.ч., під впливом генетичних 

особливостей ґрунтоутворення (як приклад, накопичення фосфору в ілювіальних 

горизонтах глибоко солонцюватих і підзолистих ґрунтів); забезпечується постійний 

кругообіг фосфору в процесах мінералізації органічних фосфатів і їх поглинання 

рослинами і мікроорганізмами; регулюються втрати фосфору, обумовлені його виносом у 

складі органо-мінеральних комплексів з поверхневим і внутрішньоґрунтовим стоком і його 

накопичення у понижених елементах ландшафту [1]. 

З узагальнень [2] відомо, що залежно від вмісту фізичної глини в головних 

ґрунтотвірних породах валовий вміст фосфору коливається від 20-35 мг Р2О5 на 100 г 

ґрунту до 105-125 мг за коливання вмісту фізичної глини від 6-10 до 56-65 %. Параметри 

біологічної акумуляції фосфору в орному шарі (0-30 см) у ґрунтах різного генезису 

відносно його вмісту в материнській породі змінюються від 109±3 % у дерново-підзолистих 

супіщаних і піщаних ґрунтах до 170±5 % у чорноземі типовому, досягаючи максимуму 

(600±30 %) у буроземах. 
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2. Аналіз результатів багаторічних досліджень 

 

Акумуляція валового фосфору в орному шарі ґрунтів стаціонарних дослідів, що 

розміщені у Лісостепу і Степу, коливається від 168 % у сірому лісовому ґрунті до 187 % у 

чорноземі типовому (на перелозі) (Табл.1). 

Беручи участь у трансформації фосфоровмісних мінералів, мікроорганізми 

сприяють утворенню мінеральних фосфатів і фосфорорганічних сполук, які стають 

прямим джерелом для живлення рослин. Частка органічного фосфору становить від 20 до 

80 % від загального вмісту фосфору у ґрунтах і, за даними Семенова В.М. і Лебедєвої Т.Н. 

[3], головним чином є залишками тіл мікроорганізмів.  

Мікробний пул фосфору у ґрунтах характеризується значною варіацією і 

становить, за різними оцінками, біля 10 % від валового вмісту фосфору, який бере участь 

у процесах обміну протягом доби [4]. Зменшення швидкості мінералізації органічного 

фосфору спостерігається за різних систем землеробства: біодинамічна > органічна > 

мінеральна. Це означає, що збільшення у ґрунті мікробної біомаси обумовлює збільшення 

вмісту органічного зв'язаного фосфору. Разом з тим, компоненти мікробного пулу 

фосфору характеризуються здатністю значно швидше залучатися у процеси обміну. У 

лісовому ґрунті частка компонентів з часом оберту менше 10 діб становить до 80 % 

мікробного фосфору, а швидкість потоку фосфору через мікробну біомасу досягає 

100 мг/кг ґрунту [3]. 

Наші власні мікробіологічні дослідження в стаціонарному досліді на чорноземі 

типовому показали, що загальна кількість мікроорганізмів на високо удобреному фоні 

(Р1200) порівняно з природним фоном зростає в 1,3-2,2 раза. При цьому кількість фосфору, 

що міститься у мікробній масі в шарі 0-20 см збільшується від 35 до 42 кг/га Р2О5 [5]. 

Органічні фосфати у ґрунтах є одним з головних резервів фосфору, адже за 

певних умов вони можуть мінералізуватися і стати доступними для рослин. Встановлено, 

що велике значення в цих процесах має співвідношення вмісту органічного вуглецю й 

органічних фосфатів. Відзначається, що чим меншим є значення відношення С:Рорг і 

вищим рН ґрунту, тим менш стійкими є фосфорорганічні сполуки, представлені у ґрунті. 

Навпаки, за широкого відношення С:Рорг утворюються більш стійкі важко гідролізні сполуки 

[6]. 

У досліджених нами найбільш поширених ґрунтах лісостепової і степової зон (всі 

грунти, крім сірого лісового, розміщені у Лівобережному Лісостепу) вміст органічних 

фосфатів коливається від 38 до 70 мг Р2О5 на 100 г ґрунту, збільшуючись разом із 

процентом органічного фосфору відносно валового в ряду «сірий лісовий ґрунт – темно-

сірий опідзолений – чорнозем опідзолений – чорнозем звичайний – чорнозем типовий 

(переліг)» (Табл.1).  

 
Таблиця 1.  
Валовий вміст фосфору і параметри біологічної акумуляції в орному шарі ґрунтів 

 

Ґрунт 

Вміст P2O5, мг на 100 г 
ґрунту 

Вміст валового 
фосфору в орному 

шарі,% відносно 
материнської породи 

Рорг,  
% від 

валового валовий 
органічні 
фосфати 

Сірий лісовий (Лісостеп 
правобережний) 

118,0 31,2 168 26,4 

Темно-сірий опідзолений 131,2 48,2 179 36,8 

Чорнозем опідзолений 107,9 55,2 174 51,5 

Чорнозем типовий (переліг) 112,2 62,9 187 61,8 

Чорнозем звичайний 121,0 50,4 176 41,7 

 
Профільний розподіл вмісту органічних фосфатів у ґрунті прямо залежить від 

профільного розподілу вмісту гумусу. У чорноземі типовому (70-річний переліг) кількість 

фосфатів знижується майже в три рази від поверхневого шару до нижньої точки 

досліджень (Табл. 2).  

При цьому коефіцієнт кореляції між вмістом органічного фосфору і вмістом гумусу 

становить 0.979, а залежність окреслюється прямою лінією згідно з таким рівнянням: 

y = 23.0 + 9.3x. Співвідношення між валовим і органічним фосфором також закономірно 
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змінюється з глибиною: частка органічних фосфатів від валового фосфору на глибині 140-

160 см становить майже вдвічі менше, ніж в орному шарі ґрунту. Але ще більш істотно 

зменшується з глибиною відношення Сорг:Рорг, тобто, вміст гумусу у профілі зменшується 

інтенсивніше, ніж вміст органічних фосфатів. 

 

Таблиця 2.  

Розподіл вмісту фосфатів і вуглецю у профілі чорнозему типового (переліг) 

 

Шар грунту, 
см 

Вміст Сорг, 
% 

Вміст фосфору, Р2О5, 
мг на 100 г ґрунту 

Рорг, 
% від 

валового 
Сорг:Рорг 

Вміст Р2О5 
у гумусі,  

% валовий 
органічні 
сполуки 

0-20 2,75 112,0 62,9 61,8 92 1,45 

20-40 2,13 108,7 59,6 54,8 82 1,62 

40-60 1,94 105,1 58,4 55,6 78 1,74 

60-80 1,43 97,0 49,6 51,1 65 2,0 

80-100 1,08 93,8 40,0 42,6 64 2,13 

100-120 0,74 83,6 34,8 41,6 49 2,74 

120-140 0,54 77,0 30,4 39,4 42 3,26 

140-160 0,42 73,0 27,8 38,1 35 3,80 

 

Вміст Р2О5 у гумусі досліджених ґрунтів залежить від їх генетичних особливостей і 

закономірно знижується від сірого лісового до чорнозему звичайного, а відношення 

Сорг:Рорг, навпаки, зростає (Табл. 3). Як вважає П.А. Дмитренко [7], порівняно з 

чорноземами органічна речовина кислих ґрунтів містить більше фосфору через те, що в 

них переважають процеси акумуляції органічних фосфатів завдяки їх стабілізації після 

взаємодії з гідрооксидами заліза та алюмінію. 

 

Таблиця 3.  

Вміст і співвідношення вуглецю і фосфору в орному шарі різних ґрунтів 

 

Ґрунт 

Вміст 

Сорг:Рорг гумус, 
% 

органічні фосфати, 
Р2О5, мг/100 г 

ґрунту 

Р2О5 у 
гумусі,% 

Сірий лісовий (Лісостеп 
правобережний) 

2,4 31,2 1,59 84 

Темно-сірий опідзолений 3,1 48,2 1,55 85 

Чорнозем опідзолений 3,9 55,2 1,42 94 

Чорнозем типовий (переліг) 4,0 56,0 1,39 97 

Чорнозем звичайний 4,4 50,4 1,14 116 

 

Зростання або зниження вмісту органічних фосфатів необхідно розглядати як 

результат певного співвідношення процесів мінералізації і синтезу органічної речовини 

ґрунту. Перетворення органічних сполук фосфору в мінеральні і навпаки відбувається 

багаторазово протягом одного вегетаційного сезону, і чим більше фосфору залучається в 

біологічний цикл, тим вищим є вміст у ґрунті лабільних фосфатів. У природних умовах 

ґрунтоутворення вміст органічних фосфатів (головним чином в орному і підорному шарах) 

тісно пов'язаний з кількістю гумусу. В інтенсивних системах землеробства важливим 

фактором зміни співвідношення між мінеральною й органічною формами фосфору є 

система удобрення культур. 

За результатами власних досліджень [8] у багаторічному досліді на чорноземі 

типовому виявили, що вміст і розподіл у профілі ґрунту органічних фосфатів залежить від 

інтенсивності його використання (Табл. 4). 

На ділянці перелогу (70 років) органічні фосфати ґрунту становлять близько 50 % 

валового вмісту фосфору з максимальними значеннями у шарах 0-20 і 20-40 см, які, 

відповідно, вирізняються і найбільшим умістом органічного вуглецю (Табл. 2). У варіанті 

абсолютного контролю, на якому протягом 39 років добрива не використовували, але 

систематично здійснювали необхідний за агротехнічними потребами культур сівозміни 

обробіток ґрунту, вміст органічних фосфатів у шарі 0-40 см є нижчим на 30-32 %. Істотно 

нижчим є вміст органічних фосфатів по всьому профілю до глибини 80-100 см, що 
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свідчить про високу інтенсивність процесів мінералізації та зменшення надходження цієї 

форми фосфатів з кореневими рештками через зниження темпів кругообігу фосфору у 

ґрунті на фоні його екстенсивного використання. 

 

Таблиця 4.  

Вміст і розподіл органічних фосфатів у профілі чорнозему типового за різного антропогенного 

навантаження  

 

Шар грунту, 
см 

Вміст органічних фосфатів, мг Р2О5 на 100 г ґрунту 

переліг 
(70 років) 

абсолютний контроль 
(без удобрення), щорічна 
оранка полицевим плугом 

Р1800 (в запас) + подвійна 
норма NPK 

систематично
1
 

0-20 62,9 38,8 117,6 

20-40 60,0 37,5 110,4 

40-60 58,4 33,1 103,4 

60-80 49,6 32,2 93,4 

80-100 40,0 32,2 84,8 
1 

На цьому варіанті за весь період (з 1969 до 2008) разом із запасним внесенням (Р1800), гною та 
систематичним застосовуванням добрив у сівозміні, всього внесено N3140 P4660 K2860, післядія з 1990 р. 

 

У варіанті з максимальним унесенням фосфору з мінеральними й органічними 

добривами (Р1800 + подвійна доза систематично на фоні гною під культури сівозміни) вміст 

органічних фосфатів збільшився порівняно з перелогом практично удвічі по всій глибині 

профілю, що свідчить про наявність процесів переміщення цієї форми фосфору з 

верхнього, найбільш гумусованого горизонту, у нижні шари, а також можливе більш 

інтенсивне накопичення органічних решток, збагачених фосфором. Це підтверджується 

параметрами вмісту рухомих органічних речовин, які зростають по всій глибині профілю і 

в шарі 80-100 см є вищими, ніж на перелозі і контрольному варіанті. 

В різних чорноземах вміст органічних фосфатів в орному шарі під впливом 

внесення в запас Р1200 зростає у різних пропорціях (Табл. 5). 

 

Таблиця 5.  

Вплив інтенсивного удобрення на органічні фосфати чорноземів (орний шар) 

 

Ґрунт 

Збільшення вмісту Р2О5, мг, в 
органічних сполуках 

на фоні Р1200 
Сорг:Рорг Вміст Р2О5 у гумусі, % 

на 100 г 
ґрунту 

на 100 г 
Р2О5  добрив 

природний 
фон 

Р1200 
природний 

фон 
Р1200 

Чорнозем 
опідзолений 

4,4 0,36 94 76 1,75 1,74 

Чорнозем 
типовий 

5,3 0,44 97 87 1,39 1,50 

Чорнозем 
звичайний 

10,4 0,87 116 90 1,21 1,44 

 

Разом з тим, спостерігається значне зменшення співвідношення органічного 

вуглецю й органічного фосфору у зв'язку з підвищенням вмісту Р2О5 у гумусі. Отже, ці 

ґрунти здатні активно залучати залишковий фосфор у біологічний кругообіг. 

До складу органічних фосфатів ґрунтів входять різні сполуки, які поділяються на 

неспецифічні (негуміфіковані) фосфорорганічні сполуки (нуклеїнові кислоти, фітин, 

фосфатиди) і специфічні, що виникли в процесі гумусоутворення (фульвокислоти, гумінові 

кислоти і гуміни). 

Різна природа цих сполук значною мірою визначає можливості використання 

фосфору, який входить до їх складу. В літературних джерелах [9,10] відзначається, що 

фосфор неспецифічних сполук рослини використовують ліпше, ніж фосфор гумінових і 

фульвокислот, через різну швидкість їх мінералізації. 

Органічні фосфати у ґрунтах на 30-80 % представлені неспецифічними сполуками 

(нуклеїнові кислоти, фітин, фосфатиди), а кількість органічних сполук фосфору 

індивідуальної природи у ґрунтах не перевищує 10-15 % від загального вмісту гумусу. 
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Встановлено, що вміст фосфору у фульвокислотах є значно вищим, ніж у гумінових: 

амплітуда відсоткового вмісту фосфору у фульвокислотах становить 1,83-3,6 %, а в 

гумінових кислотах – 0,10-0,33 % [11]. 

В інтенсивному землеробстві, в т.ч. у разі запасного застосування високих доз 

фосфорних добрив на різних типах ґрунтів, фосфор накопичується в органічних сполуках 

(табл.6). 

Як свідчать наведені результати досліджень, сполуки органічних фосфатів на фоні 

Р1200 в орному шарі сірого лісового ґрунту накопичуються у формі неспецифічних сполук 

(від 22,4 мг Р2О5 на 100 г ґрунту до 27,4 мг) і у фульвокислотах (з 11,1 мг Р2О5 до 16,6 мг), 

а на вміст фосфору в гумінових кислотах внесені добрива не впливають. 

 
Таблиця 6.  
Вплив добрив на фракційний склад органічних фосфатів 
 

Ґрунт 
Агрохімічний 
фон 

Шар 
грунту, 

см 

Вміст Р2О5 , мг на 100 г ґрунту у сполуках 

органічних фосфатів 

неспеци- 
фічні 

специфічні 

фульво-кислоти 
гумінові 
кислоти 

Сірий 
лісовий 

природний 
0-25 22,4 11,1 4,8 

25-40 11,7 10,6 2,7 

Р1200 
0-25 27,4 16,6 4,0 

25-40 13,6 9,7 3,1 

Чорнозем 
типовий 

природний 
0-20 23,1 20,9 2,4 

20-40 21,2 20,2 1,0 

Р1200 
0-20 27,6 22,1 2,3 

20-40 21,9 21,4 1,0 

 

У чорноземі типовому під впливом добрив зростає вміст, головним чином, 

неспецифічних сполук фосфатів на фоні Р1200, незначно збільшується вміст фосфору у 

фульвокислотах, і не впливають добрива на фосфор гумінових кислот. 

Таким чином, у ґрунтах різних типів органічні фосфати накопичуються в орному 

шарі переважно у формі неспецифічних сполук і фульвокислот. 

 

3. Висновки 

 

В результаті проведених досліджень виявлено, що у формуванні фосфатного 

фонду ґрунтів беруть активну участь біологічні фактори, під впливом яких з первинних 

фосфоровмісних мінералів утворюються вторинні фосфати переважно у мінеральній і 

органічній формах. У багатовікових процесах ґрунтоутворення фосфор материнських 

порід поступово накопичується у профілі ґрунтів у зв'язку з його перенесенням у верхні 

шари ґрунту. На прикладі перелогового чорнозему типового встановлено тісний зв'язок 

між вмістом у його профілі гумусу та мінеральних й органічних фосфатів. Разом з тим, 

вміст фосфору у гумусі закономірно зростає від орного шару до материнської породи. При 

багаторічному екстенсивному використанні чорнозему типового (без застосування 

добрив) валовий вміст фосфору і його органічних форм зменшується. На фоні запасного і 

систематичного внесення фосфорних добрив фосфатний фонд чорнозему поліпшується: 

зростає валовий вміст фосфору й органічних фосфатів. 
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The article is devoted to the analysis of the results of long-term research in stationary field experiments on the 
disclosure of the peculiarities of the participation of the soil biota in the processes of transformation of phosphorus-
containing minerals of soil-forming rock and promoting the formation of secondary soil phosphates: initially mineral 
forms, and then, as a result of metabolism, and organic ones. 
The purpose of the research is to establish the main laws of the influence of soil biota (plants, microorganisms and 
enzymes) on the content and distribution in the profile of various soils of gross phosphorus and its organic and mineral 
forms, depending on the intensity of agricultural use, on the perennial and arable lands. The research uses the results of 
a long-term field experiment laid out in 1969 on chernozem typical heavy-loamy, for six rotations of grain crop rotation, 
as well as generalized materials from field experiments on chernozems and podzolic soils and publications by other 
authors. As a result of the research, it was discovered that the biological factors involved in the formation of the 
phosphate base of soils are actively involved, with the formation of secondary phosphates in the mineral and organic 
forms from the primary phosphorus-containing minerals. In the process of soil formation, the phosphorus of the parent 
rock gradually accumulates in the soil profile due to its transfer to the upper layers of the soil. 
On the example of the profile of the transitional chernozem typical, the existence of a close relationship between the 
content of humus and the mineral and organic forms of phosphates, as well as the growth of phosphorus content in 
humus in the direction from the arable layer to the parent rock, has been shown. Given the long-term extensive use of 
chernozem typical (without the use of fertilizers), the gross content of phosphorus and its organic forms decreases. In 
the background of the replacement and systematic introduction of phosphorus fertilizers, the phosphate fund of 
chernozem improves, and the gross phosphorus and organic phosphate content increase. 
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1. Вступ  

 

Одним із головних завдань розвитку держави на сучасному етапі є завдання 

перетворення України на одного із світових лідерів виробництва продовольства. 

Природно-кліматичні умови більшості регіонів України є сприятливими для 

вирощування багатьох сільськогосподарських культур. Але можливість ефективного 

використання потенціалу родючості ґрунтів на значній частині території обмежена 

недостатнім рівнем природного вологозабезпечення [1]. Додатковим чинником, що 

впливає на дефіцит вологи є глобальні зміни клімату, єдиного погляду науковців на які в 

теперішній час не існує. Зокрема, Garrard [2], Dove [3] і Hulme [4] вважають наявність 

глобального потепління суперечливою. З іншого боку, Kaufmann та ін. [5] вважають 

доведеним факт зростання середньої світової температури повітря протягом 1998-2008 

років. Sen Gupta у 2013 році [6] наводить підсумки п’ятого етапу міжнародного проекту 

щодо співставлення моделей кліматичних змін, що також підтверджують тенденції 

потепління. Існують дані, що зміни клімату в останні десятиріччя для України 

проявляються переважно в зростанні температури повітря, як середньорічної, так і для 

окремих періодів року, та зростанні частоти тривалих посушливих періодів [7]. З огляду на 

це істотне збільшення обсягів виробництва сільськогосподарської продукції є неможливим 

без значного нарощування площ та підвищення ефективності використання зрошуваних земель. 

Найбільш перспективні території України для відновлення зрошення розташовані у 

Степу Південному, із зональними ґрунтами – чорноземами південними, і Степу Сухому з 

темно-каштановими і каштановими солонцюватими ґрунтами. Гідротермічний коефіцієнт 

Селянинова на цій території становить 0,45-0,67, що обумовлює посушливість навіть у 

роки із середньобагаторічними параметрами зволоження [1]. 

На теперішній час із наявних 2,2 млн га земель, які мають статус зрошуваних, 

фактично поливається щороку не більше 500-800 тис. га [2].  
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За відновлення зрошення особливу увагу слід приділяти якості зрошувальної води 

[8, 9]. Згідно з даними Lo та ін. [10] і Keys [11], зрошення необхідно відновлювати за 

безумовного дотримання вимог екологічної безпеки з максимальним урахуванням 

особливостей природних ландшафтів. Важливим є також урахування еколого-

меліоративного стану земель, спрямованості ґрунтових процесів та режимів, рівня 

родючості ґрунтів, можливості прояву процесів засолення, підлужування, осолонцювання і 

гідроморфізації земель (Baliuk та ін. [12], Nan та ін. [13]). Для запобігання названим 

процесам важливим заходом є поліпшення якості поливної води (Finley та ін. [14], 

Mohamed та ін. [15]). У першу чергу відновлювати зрошення необхідно на землях, 

оснащених системами дренажу, які характеризуються добрим еколого-меліоративним 

станом і за застосування для поливу вод першого класу якості за агрономічними та 

екологічними критеріями, згідно з нормативами [8, 9]. Відновлення зрошення на землях, 

які характеризуються задовільним еколого-меліоративним станом і за застосування вод 

другого класу якості має передбачатися лише за одночасного здійснення заходів із 

запобігання негативним наслідкам зрошення [16]. Ці заходи мають адаптуватися до 

мінливості природних та антропогенних факторів з метою одержання найвищого прибутку, 

але з обов’язковим дотриманням вимог збереження ресурсів, охорони ґрунтів і 

підтримання рівноваги природних процесів як у межах агромеліоративних ландшафтів, так 

і в біосфері в цілому. 

Обов’язковою умовою правильного планування і застосування агромеліоративних 

заходів є точне оцінювання еколого-меліоративного стану зрошуваних земель сучасними 

удосконаленими методами. Цим проблемам було присвячено низку розробок лабораторії 

родючості зрошуваних і солонцевих ґрунтів ННЦ ІҐА, представлених переважно у вигляді 

нормативних документів [8, 9, 17 – 19]. 

Метою статті є аналіз засад обстеження ґрунтово-меліоративного стану 

зрошуваних земель України, базованих на сучасній науковій методології та результатах 

багаторічних досліджень лабораторії, що включають перелік критеріїв та показників і є 

підставою для планування та застосування агротехнологій вирощування 

сільськогосподарських культур на цих землях, у тому числі, спеціальних 

агромеліоративних заходів. 

 

2. Об’єкти, матеріали і методи  

 

Об’єктами багаторічних досліджень лабораторії були якість зрошувальних вод і 

властивості, процеси і режими в зрошуваних і прилеглих до них ґрунтах різних природно-

кліматичних зон України (Лісостеп, Північний, Південний і Сухий Степ), система їх 

параметрів як основа обстеження ґрунтово-меліоративного стану. 

Місце проведення досліджень – польові та дрібноділянкові польові стаціонари, 

стаціонарні майданчики моніторингових спостережень, маршрути обстежень еколого-

агромеліоративного стану (ЕАМС) земель виробничого призначення, розташовані у межах 

зрошувальних систем (ЗС) Харківської (Лісостеп), Донецької, Луганської (Північний Степ), 

Запорізької, Одеської, Миколаївської (Південний Степ), Херсонської (Сухий Степ) 

областей. 

Загальною методологічною основою досліджень є структурно-функціональний 

аналіз, яким передбачено системне вивчення рівня внутрішньої організації ґрунтів і 

ґрунтового покриву, характеру їхнього функціонування, поширення та еволюції залежно 

від ландшафтних умов. 

Польові дослідження проводили за визнаними методиками проведення 

стаціонарних дослідів [20] і маршрутних обстежень (метод ключів-аналогів) [21]. 

Лабораторні аналітичні роботи включали визначення якості зрошувальної води, 

ґрунту і рослинної продукції. У пробах води визначали рН і склад водорозчинних солей, у 

пробах ґрунту – вміст і склад водорозчинних солей, обмінних катіонів, карбонатів, 

загальний вміст гумусу, вміст рухомих форм поживних елементів, рухомих форм важких 

металів, гранулометричний, мікроагрегатний та структурно-агрегатний склад. У рослинних 

зразках визначали вміст важких металів та поживних макро- і мікроелементів за 

стандартизованими методиками [22 – 46]. Обладнання, прилади і пристрої, які було 

використано в ході досліджень, схарактеризовано у відповідних методичних посібниках 

[22 – 46]. 

Обробку даних стаціонарних дослідів, режимних і маршрутних спостережень 



ISSN 0587-2596. Агрохімія і грунтознавство. 2017. 86. Балюк С.А. та ін. (93-99)                                                 95 

виконано за методами математичної статистики і кореляційного аналізу з використанням 

стандартного пакету програм за допомогою модулів Geostatistical Analist, Spatial Analist, 

середовища Arc GIS, Erdas imagine, Envi, GRASS та інших сучасних статистичних і 

геостатистичних комп’ютерних програм. 

 

3. Засади обстеження ґрунтово-меліоративного стану зрошуваних земель 

 

3.1 Система оцінювання якості води для зрошення  

 

Одним із найважливіших елементів контролю ґрунтово-меліоративного стану 

зрошуваних земель є моніторинг якості поливної води. Система оцінювання зрошувальних 

вод, очевидно, має базуватися на факторах, насамперед ґрунтових, від яких залежить 

вплив води на властивості зрошуваного ґрунту та еколого-агромеліоративний стан 

зрошуваного масиву в цілому. Таку систему, на основі узагальнення результатів 

багаторічних власних досліджень, вітчизняних і світових розробок, було створено 

колективом лабораторії. Складовими системи є критерії оцінки якості поливних вод за 

небезпекою засолення, осолонцювання і підлуження ґрунтів та за токсичністю впливу на 

рослини з урахуванням буферних властивостей ґрунтів і термодинамічних підходів. 

Методичною основою запропонованого варіанта експериментально-експертної оцінки 

стала аналітично узгоджена характеристика іонно-сольового складу (ІСС) води і ґрунту. 

Було виділено три класи придатності води для зрошення різних груп ґрунтів за їхньою 

буферністю: придатні, обмежено придатні і непридатні, граничні рівні яких було 

запропоновано визначати за сумою показників. Ця система оцінювання якості води для 

зрошення стала обов’язковою для застосування в Україні завдяки введенню в дію 

Державного стандарту України ДСТУ 2730 : 2015 «Якість довкілля. Якість природної води 

для зрошення. Агрономічні критерії» з 01.07.2016 року [8]. ДСТУ регламентує якість 

поливних вод за хімічними критеріями та їх параметрами, що впливають на сольовий 

склад твердої та рідкої фаз ґрунту. Стандарт призначено для виявлення небезпеки 

іригаційного засолення, осолонцювання, підлуження ґрунту, а також фізіологічно токсичної 

дії зрошувальної води на сільськогосподарські рослини, що вегетують. 

Іригаційне засолення ґрунтів трапляється у двох випадках: за підняття рівнів 

мінералізованих підґрунтових вод унаслідок зрошення; і за накопичення солей у шарі 

ґрунту, що зволожується, внаслідок привнесення солей з мінералізованою зрошувальною 

водою і подальшого їх пересування в нижні шари, інколи до підґрунтових вод.  

Токсичні солі, залежно від виду аніонів, мають різний ступінь токсичності для 

рослин. Найбільш токсичними є лужні солі аніона СО3
2-

, менш токсичні – солі аніона Сl
-
, 

ще менше – аніонів НСО3
-
 і SО4

2-
. Для позначення загального вмісту токсичних солей у 

ДСТУ 2730 : 2015 використовується одиниця – еквіваленти хлорид-іонів. Методика 

обчислення суми токсичних солей у зрошувальній воді в еквівалентах хлорид-іонів 

наводиться у відповідному додатку стандарту [8]. Перебіг процесу накопичення солей в 

результаті поливів також залежить від гранулометричного складу ґрунту в межах 

кореневмісного шару. Чим легшим є ґрунт, тим вищою швидкістю вертикальної фільтрації 

сольових розчинів і меншою здатністю адсорбувати солі з цих розчинів він 

характеризується. З огляду на викладені передумови запропоновано шість груп ґрунтів за 

гранулометричним складом з відповідним для цих ґрунтів граничним умістом у поливній 

воді солей в еквівалентах хлорид-іонів. 

Якість зрошувальної води за небезпекою підлуження ґрунту запропоновано 

визначати такими критеріями: рН; токсична лужність; лужність від нормальних карбонатів. 

Клас якості води визначають за двома гіршими з трьох параметрів. 

Оцінювання зрошувальних природних вод за небезпекою іригаційного 

осолонцювання ґрунтів найбільш важливе для умов України, оскільки цей процес є 

найпоширенішим і найнебезпечнішим. Істотним чинником, що впливає на процес 

іригаційного осолонцювання ґрунтів, є хімічний склад зрошувальної води, зокрема, частка 

катіонів лужних металів Nа
+
 і К

+
 у сумі всіх основних катіонів. Якщо вона досягає 30 %, у 

ґрунтах може розпочатися процес вторинного осолонцювання [47, 48]. 

Сприяють процесу осолонцювання і катіони магнію, що містяться в поливній воді  

а також лужність води і ґрунтового розчину (Smith et al.) [49]. З іншого боку, згідно з 

даними Sposito [50], гальмує процес осолонцювання буферність ґрунтів, обумовлена 

наявністю в них сполук кальцію різної розчинності (переважно карбонатів), а також активні 

концентрації катіонів кальцію в ґрунтовому розчині.  
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Відомо також, що навіть слабкий ступінь осолонцювання чорноземів призводить 

до деградації їхньої структури та до дегуміфікації, пептизації органо-мінеральних колоїдів 

з подальшою трансформацією гумусових речовин і перерозподілом їх по ґрунтовому 

профілю. Через це вимоги до якості води, призначеної для зрошення чорноземів, як 

найбільш цінних ґрунтів України, мають бути найбільш жорсткими. Усе вищезазначене 

відображено в системі оцінювання якості поливної води за небезпекою осолонцювання 

ґрунтів [8]. 

Якість зрошувальної води за небезпекою осолонцювання ґрунтів запропоновано 

визначати за відношенням вмісту суми катіонів натрію й калію (мекв/дм
3
) до вмісту всіх 

катіонів (мекв/дм
3
) з урахуванням основних типів зрошуваних ґрунтів, їх 

протисолонцювальної буферності та гранулометричного складу, величини перевищення 

вмісту в зрошувальній воді магнію над умістом кальцію і класу води за небезпекою 

підлуження ґрунтів. 

Якість звичайних, не забруднених специфічними сполуками, зрошувальних вод за 

небезпекою їх токсичного впливу на рослини запропоновано визначати за рН, вмістом 

лужності від нормальних карбонатів і вмістом аніону хлору. 

 

3.2 Система оцінювання ґрунтово-меліоративного стану зрошуваних земель 

 

Систему критеріїв та показників, за якими пропонується оцінювати і класифікувати 

ґрунтово-меліоративний стан зрошуваних земель наведено в таблиці. 

 

Таблиця   
Класифікація ґрунтово-меліоративного стану зрошуваних земель 
 

Показник 
Стан земель 

добрий задовільний незадовільний 

Якість зрошувальної води, клас 
1 (за всіма  
критеріями) 

1 і 2  
(за окремими 
критеріями) 

2 і 3 

Глибина залягання рівня підґрунтових вод 
(РПҐВ), середня за вегетаційно-поливний 
період відносно Нкр.

1
, м 

більше 5,0 від 5,0  до Нкр. менше Нкр. 

Мінералізація підґрунтових вод 
(оцінюється тільки за РПҐВ від 5,0 м до 
Нкр), г/дм

3
 

не виявлено менше 3,0 більше 3,0 

Ступінь засолення ґрунту (шар 0-100 см 
або зона аерації (за РПҐВ >5,0 м) 

незасолений слабкий 
середній  
і сильний 

Ступінь солонцюватості ґрунту  
(шар 0-30 см) 

несолонцюватий слабкий 
середній  
і сильний 

Ступінь підлуження ґрунту  
(шар 0-30 см) 

не підлужений слабкий 
середній  
і сильний 

Агрофізичні властивості ґрунту 
(шар 0-30 см): 

   

структурно-агрегатний склад:    
   вміст макроагрегатів (0,25-10 мм), % більше 60 40-60 менше 40 
   вміст водостійких агрегатів (>0,25 мм), % більше 35 25-35 менше 25 
рівноважна щільність будови:    
   важкі ґрунти, г/см

3
  менше 1,3 1,3-1,6 більше 1,6 

   легкі ґрунти, г/см
3
 менше 1,3 1,3-1,7 більше 1,7 

Гумусовий стан (шар 0-30 см)     

відносне зниження вмісту гумусу  
(від вихідного), % 

менше 10 10-20 більше 20 

Ступінь забруднення грунту  
(шар 0-30 см) 

незабруднений  
(фоновий вміст  

токсичних 
речовин) 

слабкий і  
середній  

(від 1до 3 ГДК
2
) 

сильний і  
дуже сильний 
(більше 3 ГДК) 

Ступінь забруднення рослинної продукції незабруднена 
від 1 до 3 ГДК  

і МДР
3
 

більше 3 ГДК 
 і МДР 

Урожайність сільськогосподарських 
культур відносно запрограмованої 

на рівні  
зниження  
до 15 % 

зниження  
більше 15 % 

1
Нкр. – критичний рівень залягання підґрунтових вод, м, згідно з ДСТУ [18]; 

2
ГДК – гранично допустима концентрація, згідно з ДСТУ [9]; 

3
МДР – максимально допустимий рівень, згідно з ДСТУ [9] 
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Згідно з класифікацією ґрунтово-меліоративного стану і показниками, якими його 

визначають, розробляється комплекс агромеліоративних заходів, спрямованих на охорону 

і поліпшення стану зрошуваних ґрунтів, збереження й підвищення їх родючості. 

Наприклад, якщо ґрунтово-меліоративний стан задовільний або незадовільний за якістю 

зрошувальної води, то заходи спрямовуються на її поліпшення або запобігання 

деградаційним процесам у зрошуваному цією водою ґрунті (внесення кальцієвих 

меліорантів, сорбентів важких металів та інших токсикантів у воду або ґрунт, розведення 

води тощо). Для оптимізації кожного показника реалізується певний набір заходів [16]. 

Номенклатурою показників забезпечується комплексність оцінювання ґрунтово-

меліоративного стану зрошуваних земель щодо високоефективного і стабільного 

функціонування агроекосистем, підвищення родючості ґрунтів, одержання максимальних 

урожаїв сільськогосподарських культур відповідної якості та охорони навколишнього 

середовища. 

Оцінювання ґрунтово-меліоративного стану зрошуваних земель виконують щороку 

для отримання поточної та оперативної інформації, необхідної для ведення обліку 

ґрунтово-меліоративного стану та еколого-агромеліоративного стану зрошуваних земель з 

використанням стандартизованого переліку показників і нормативних параметрів [17-19]. 

 

4. Підсумок 

  

Аналітичний огляд і узагальнення результатів попередніх багаторічних досліджень 

на зрошуваних землях України показує, що розроблено базовані на сучасній науково-

методичній основі та наявних напрацюваннях лабораторії засади обстеження ґрунтово-

меліоративного стану зрошуваних земель України. Вони включають системи оцінювання 

якості природної зрошувальної води за агрономічними та екологічними критеріями, 

порядок проведення ґрунтово-сольової зйомки земель, показники та параметри ґрунтово-

меліоративного стану зрошуваних земель, критерії та показники оцінювання еколого-

агромеліоративного стану зрошуваних земель. Результати обстежень, що мають 

проводитися на названих засадах є підставою для планування та застосування 

агротехнологій вирощування сільськогосподарських культур на цих землях, у тому числі, 

спеціальних агромеліоративних заходів. 

Засади обстеження ґрунтово-меліоративного стану зрошуваних земель викладено 

у введених у дію нормативних документах у вигляді Державних стандартів України щодо 

ґрунтово-меліоративного обстеження зрошуваних і прилеглих до них земель [8, 9, 17-19], 

які мають застосовуватися центральними органами виконавчої влади з питань водного 

господарства, земельних ресурсів, аграрної політики, навколишнього природного 

середовища, органами місцевого самоврядування, власниками землі та 

землекористувачами під час контролювання стану земель, якості земельних ділянок, 

обґрунтування комплексу природоохоронних і меліоративних заходів, проведення 

моніторингу та агрохімічної паспортизації земель сільськогосподарського призначення і 

створення інформаційних баз даних. 
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The aim of this article is to study the geochemical characteristics of halogenic 
technosoils within oil and gas fields. The chemical composition of both аssociated 
waters (AWs) types, from the Ignatіvske oil and gas-condensate field and the 
Svyrydivske gas condensate field, was determined in the course of the study. Based 
on the composition, both AWs types refer to chloro-sodium brines but they differ 
significantly in salinity and content of particular components. Two types of technosoils 
have been investigated - chernozem ordinary ang dark grey. The AWs entry into soils 
has caused formation of specific technogenic alkali soils with different degree of 
salinization at both of the sites under study. The increased solution concentrations of 
ions brought in with the saline waters are responsible for selective accumulation of 
mobile fractions of separate alkaline and alkaline-earth metals in the soils.It has been 
found that Na

+
К

+ 
has the highest concentration ratios in the profile of both the soil 

types concerned. Accumulation has been observed in the 30-60cm layer. With an 
increase in the distance to the focus, concentration ratios decrease. Li

+ 
has 

accumulated primarily in the arable layer of technosoils of dark grey soil. Destruction 
of the soil carbonates in response to acid waters has caused Rb

+ 
and Cs

+ 
leaching 

from the soil profile. Based on the ascending geochemical mobility, the triad of 
alkaline-earth elements in the impact focus is as follows: Sr→Ca→Mg and Mg → Ca 
→ Sr for the periphery. 
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1. Intrоduction  

 

Associated waters (AWs) produced when extracting oil and gas comprises the largest 

byproduct stream in terms of volume. They are one of primary environmental pollutants in oil 

and gas fields resulting from emergencies, pipeline leakages, repair operations and due to 

some other reasons [1]. The majority of papers dealing with the environmental impact of AWs 

focus on the impact on groundwater [2 - 5] and surface water quality [4, 6, 7]; however, there is 

much less information available as regards the impact of such liquids on soils [6]. AWs have 

unique polycomponent continuously changing composition, high geochemical reactivity and 

toxicity. They include oil products, complex salt mixture, radionuclides and heavy metals. 

Technogenic halos varying in chemical composition and intensity are formed at the AWs 

emergency spill sites. The peculiar salt composition of AWs rapidly changes the ion ratio in the 

original soil solutions and results in an increase in concentration of toxic salts which defines 

salinization, triggers respective transformations in soil’s absorbing complex and leads to 

formation of technogenic types of alkaline and sodic soils. The technogenic halogenesis is the 

most typical soil transformation process occurring within oil and gas fields as a result of 

emergency AWs spills [1]. AWs contain heavy metals the concentration of which varies 

depending on geological age [1, 2, 8]. Differences in the composition of AWs result in some 

additional chemical elements introduced into soils and/or encourage an increase in the content 

of chemical elements occurring in micro-quantities in natural, non-polluted soils or being 

completely uncharacteristic of such soils. The most frequently studied chemical elements 

detected in the AW-affected soils include Ba, Sr, Zn, Cd, Cr, Cu, Pb, Hg, Ni and Ag; however, 
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the content of Li
+
, Rb

+ 
and Cs

+
 has been virtually unstudied [1-10, 12-14].  

The issue of soil geochemical composition transformation has become particularly acute 

in the development zone of chernozem ordinary soils to which a significant fraction of Ukraine’s 

oil and gas production sites is confined. The losses caused by disusing the soil bodies affected 

by emergency AWs spills between 1980 and 2017 were quite significant. 

The objective - is to study the geochemical characteristics of halogenic technosoils 

within oil and gas fields. 

 

2. Materials and methods 

 

The soils were studied at two sites being emergency AWs spill locations. The layout of 

key sites was determined based on visual changes in colour and structure of the soil cover at 

the emergency spill locations. Control plots were selected in the near-by fields located beyond 

the impact zone.  

Site # 1 is located on a flat plot within the Ignatіvske oil and gas-condensate field in 

Poltava region. The emergency spill gave rise to the formation of a salinization located 

immediately above the formation water pipeline and taking the form of an elongated circle with a 

radius of up to 2.5 m. In an attempt to eliminate consequences of the spill, the halo was covered 

with a layer of control soil, however, due to the action of capillary lift and vertical salt transfer, 

there were white salt efflorescence spots visually observed on the soil surface in the axial part 

of the halo at the time of the research (May-June 2016).The soils under study are chernozem 

ordinary on deluvial loams. 

Site # 2 is located in trans-accumulative landscape environment of the Svyrydivske field 

in the north of Poltava region. The salinization formed as a result of air dissemination of 

emergency water and gas blow-out from the wellhead during a workover. The salinization has a 

more complex shape due to peculiarities of the relief and stretches out in the form of linear flows 

downslope the adjacent hollow. The soil is of dark grey leached sandy loam type on glacial 

deposits. 

Mixed soil samples were collected from the 0-30 and 30-60 cm soil layers at each site 

under study in compliance with DSTU (National Standard of Ukraine) 4287:2004. The soil 

samples were transported, dried and prepared for physical and chemical tests in compliance 

with DSTU ISO 11464. The salt composition of the soil water extract was determined in 

accordance to DSTU 7908, DSTU 7909, DSTU 7943 and DSTU 8346 in the certified laboratory 

of the National Scientific Centre "Institute for Soil Science and Agrochemistry Research named 

after O.N. Sokolovsky". Chemical composition of the soil and AWs samples was determined by 

the State Scientific Institution “Scientific and Technical Complex “Institutes for Single Crystals” 

of the National Academy of Science of Ukraine. Emission flame photometry was used to 

determine the content of Li, Na, K, Cs, Rb and Sr, while atomic absorption was used to 

determine the content of Mg and Ca. Measurements were taken using spectrometers iCE 3500 

and Saturn, and analytical lines Li, Na, K, Cs, Rb, Mg, Ca and Sr – 670.8; 589.0; 766.5; 852.1; 

780.0; 285.2; 422.6 and 460.7 nm respectively. The flame gas mixtures used in the process 

were air-acetylene and propane-butane-dinitrogen oxide. Calcium absorption was measured in 

the flame of propane-butane-dinitrogen oxide only. Optimal gas and oxidizer rates, as well as 

photometrically measured flame ranges were selected for each element.Filtrates of water and 

acid extracts from the soil samples prepared in accordance with DSTU 7944 and DSTU 7945 

were used for analysis. The obtained data was processed statistically following the conventional 

procedures. Based on the chemical composition determination results, concentration ratios (Kc) 

of chemical elements in technosoils as compared with the control soil [12] and log concentration 

ratios (log 10 Kc) were calculated. 

 

3. Results 

 

Once salt waters enter soil, a primary salinization halo is formed. Characteristics of this 

halo (the degree of soil salinization and the area occupied) depend on the scope and rate of 

AWs emission, water salinity and ion composition, as well as on the landscape features. The 

shape and size of the primary halo of soils polluted on surface depend to a large extent on the 

relief of a spill site [10, 11, 13, 14]. The studies have established that technogenic halogenesis 

in different parts of a salinization halo is characterized by quite a distinctive peculiarity [6, 7, 13, 

14]. The following three geochemical zones can be distinguished within a salinization halo: 1) 

salinization focus, 2) downslope landscapes directly adjacent to the salinization focus 
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(dispersion area) and 3) transaccumulative and accumulative landscapes in the path of 

technogenic flows migration. In terms of soil properties and dynamics, each of the above zones 

is relatively homogenous with rather clear boundaries which, however, may shift at different age 

stages [13]. 

The chemical composition of both AWs types, from the Ignativske oil and gas 

condensate field (geological period Devon-Carboniferous (DC)) and the Svyrydivske gas 

condensate field (geological period Carboniferous (C)), was determined in the course of the 

study. Based on the composition, both AWs types refer to chloro-sodium brines but they differ 

significantly in salinity and content of particular components (Table 1). The associated waters of 

oil accumulations are marked by significantly higher salinity and higher content of micro-

components (Sr
2+

, Li
+
, Cs

+
 and Rb

+
). 

 

Table 1 

Chemical composition of associated waters (AWs) 

 

AWs 
type 

рН 

Content, g/L 

HCO3
2-
 Cl

-
 SO4

2-
 Ca

2+
 Mg

2+
 Na

+
 K

+
 Sr

2+
 Li

+
 Сs

+
 Rb

+
 

dry 
residue 

AWs of the 
oil and gas 
condensate 
field (DC) 

5,2 0,16 95 0,002 13,0 1,66 43,0 0,54 0,15 0,0011 0,0001 0,00016 153,51 

AWs of the 
gas 

condensate 
field (C) 

5,5 0,48 24,8 0,02 2,3 0,95 11,5 0,51 0,0125 0,00035 0,00017 0,00007 40,57 

 
The study of makeup of the control soil water solution from both sites under study has 

revealed dominancy of calcium bicarbonate, the soils are non-saline, with the content of toxic 

salts equaling 0.01% (Table 2). 

 

Table 2 

Salt composition of the soil water extracts 

 

Site # 
Depth,  

cm 
рН 

Content of anions and cations, mmole/100 g 

НCO3
2

-
 

Cl
-
 SO4

2-
 Ca

2+
 Mg

2+
 Na

+
 K

+
 

Technosoils of chernozem  

ordinary(Site # 1) Impact focus 

0-30 8,7 0,63 6,47 0,01 0,64 0,10 5,82 0,38 

30-60 8,3 0,30 30,14 2,16 3,40 0,86 27,83 0,51 

Technosoils of chernozem  

ordinary (Site # 1) Dispersion area 

0-30 9,3 1,10 0,57 0,25 0,41 0,07 1,15 0,29 

30-60 9,0 0,61 1,54 0,01 0,33 0,08 1,70 0,05 

Chernozem ordinary,  

(Site # 1) control 

0-30 8,3 0,18 0,18 0,01 0,20 0,05 0,05 0,02 

30-60 8,7 0,50 0,11 0,01 0,44 0,08 0,06 0,10 

Techosoils of dark grey soils 

(Site # 2) Impact focus  

0-30 7,4 0,18 14,63 1,97 1,63 0,37 14,57 0,21 

30-60 6,45 0,05 28,16 3,69 4,78 1,73 25,22 0,17 

Technosoils of dark grey soils 

(Site # 2) Dispersion area 

0-30 7,95 0,20 3,23 1,14 0,18 0,05 4,24 0,10 

30-60 9,2 0,58 6,82 1,53 0,30 0,07 8,48 0,08 

Dark grey soils, 

(Site # 2) control 

0-30 6,5 0,08 0,07 0,15 0,21 0,04 0,03 0,02 

30-60 6,8 0,10 0,04 0,08 0,10 0,08 0,03 0,01 

 
When salt waters enter clean soils, soil solutions are the first to undergo changes. 

There is an increase in the content of all cations and anions, with a rapid increase in the role of 

sodium chloride especially in the spill focus. Associated waters with acid рН reaction cause 

destruction of CaCO3, as a result of which the content of bicarbonate-ions in soil solution 

increases and рН rises toward alkali.  

The AWs entry into soils has caused formation of specific technogenic alkali soils with 

different degree of salinization at both of the sites under study.The salinization degree rises 

based on both total salt and toxic salt amount. 
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The technosoils of chernozem ordinary in the focus of spill of AW with the salinity of 

153.5 g/dm
3
 (Site # 1), even after the spill halo was covered with a layer of non-saline control 

soil, due to the vertical salt 

transfer under action of capillary 

lift, have demonstrated a 40-fold 

increase in the content of toxic 

salts in the 0-30 cm layer and a 

200-fold increase in the 30-60 cm 

soil layer as compared with the 

control soils. The content of toxic 

salts decreases 3 to 3.5 times in 

the dispersion area and equals 

0.08 and 0.12 % respectively (Fig. 

1). In technosoils of dark grey 

soils (Site # 2) the ingress of AWs, 

with the salinity of 40.5 mg/dm
3
, 

has resulted in a 100 times 

increase in the total toxic salts in 

the 0-30 cm soil layer and a 180 

times increase in the 30-60 cm 

one as compared with the control 

soils.There is also a 3 to 3.5 times 

decrease in the content of toxic 

salts in the technosoils profile 

farther from the spill focus (Fig. 2). 

In both cases under study, it has 

been noted that there is a 

prevalence of sodium chlorides in 

the cation-and-anion composition 

of the technosoils water extract 

(Table 2). Based on the salt 

concentration distribution over the 

profile, there is a clear 

differentiation with salts tending to 

primarily accumulate in the 30-

60 cm soil layer. Based on the salt 

amount, the soils under study are 

highly salinized. The chemical 

composition changes in the AW-

affected soils. The chemical 

elements under study belong to 

Groups 1 and 2of the Periodic 

Table. Their natural occurrence 

varies widely and there are quite 

different compound forms. The elements commonly occurring in soils in the greatest amounts 

are Na
+
, Мg

2+
, K

+
 and Ca

2+
.
 
The content of other elements under study varies in micro-quantities 

[15]. The soils under study are not an exception with the content of chemical elements being in 

line with the general trend. The chernozem ordinary are richer in chemical elements (Table 3). 

 

Table 3 

Content of chemical elements in the soils (control) 

 

Soil type 
Depth, 

cm 

Content of chemical elements, mg/kg of soil 

Na
+
 K

+
 Li

+
 Rb

+
 Cs

+
 Ca

2+
 Мg

2+
 Sr

2+
 

Chernozem 
ordinary 

0-30 36,0 13,0 0,020 0,05 0,17 125,0 15,0 0,85 

30-60 20,0 3,0 0,025 0,40 0,19 100,0 15,0 0,50 

Dark grey 
soil 

0-30 17,0 7,0 0,015 0,10 0,50 75,0 12,0 0,23 

30-60 15,0 7,0 0,015 0,11 0,15 125,0 19,0 0,55 

 
Fig. 1 Content of toxic salts in chernozem ordinary and 

technosoils at Site # 1 

 

Fig.2 Content of toxic salts in dark grey soils and  

technosoils at Site 2 
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The increased solution concentrations of ions brought in with the saline waters are 

responsible for selective accumulation of mobile fractions of separate alkaline and alkaline-earth 

metals in the soils. Most of the elements under study at both sites accumulate in the 30-60 cm 

soil layer; however, there are some differences in their distribution. 

It has been found that Na
+ 

has the highest concentration ratios in the profile of both the 

soil types concerned. Sodium is an active migrant in any geochemical environment; it forms 

readily soluble salts and can accumulate in soils in significant amounts [12]. Sodium 

accumulation has been observed in the 30-60 cm layer. Within the spill focus, the Na
+ 

concentration ratio rose with 

depth from 45 to 400, by more 

than 6 times, in the profile of 

technosoils of chernozem 

ordinary at Site # 1, and it rose 

from 6.3 to 23.5, a 3.5 times 

increase, in the dispersion area 

(Fig. 3A). The technosoil profile 

of dark grey soils at Site # 2 

demonstrated similar patterns 

but the concentration ratios 

were somewhat lower due to a 

lower salinity of AWs (Fig. 3B). 

With an increase in the 

distance to the focus, sodium 

concentration ratios decrease 

by 5 times in the arable soil 

layer and by 7 times in the 

subsurface layer. 

There is an intensive 

accumulation of К
+
 primarily in 

subsurface layer of technosoils 

of chernozem ordinary in the 

spill focus at Site # 1. The K
+
 

concentration ratio in the spill 

focus area increased by more 

than 6 times (from 7.7 to 300) 

when measured at a deeper 

point, and it increased 1.5 

times in the dispersion area 

(from 7.7 to 11.7) (Fig. 3A). In 

contrast, the dark grey soils at 

Site # 2 showed that K
+
 

accumulates primarily in the 

arable soil layer in the spill 

focus. However, there was 

minor variance between the concentration ratios measured in the arable layers of soil types 

both from the spill focus and dispersion area.  

The content of Li
+ 

Rb
+
 Cs

+
 in soils has been underexplored and thus, is of a particular 

interest. Li
+
 is marked by weak mobility in any environment and accumulates primarily on an 

evaporation geochemical barrier [12]. This explains why it has accumulated primarily in the 

arable layer of technosoils of dark grey soil at Site # 2,both in the focus and area of dispersion 

of chemical elements after drying of the soil. It is likely that a similar trend was recorded for the 

chernozem ordinary (Site # 1) prior to covering the AWs spill area with a layer of control 

soil.However, under the action of capillary lifting, the content of Li+,just as of the other chemical 

elements under study, has gradually increased in the 0-30cm layer of technosoilsof chernozem 

ordinary. 

A common characteristic of Rb
+
andCs

+
is their ability to migrate in acid environment and 

accumulate on sorption geochemical barrier. The AWs under study did not have high content of 

the given chemical elements as compared with the lithosphere clarke. However, destruction of 

the soil carbonates in response to acid waters has caused Rb
+ 

and Cs
+ 

leaching from the soil 

profile. The technosoils under study contain Rb+mostly in the arable layer of the dipersion area. 

A. Technosoils of chernozem ordinary 

 

B. Technosoils of dark grey soil 

 
Fig. 3. Log concentration ratios of the Group 1 chemical elements 

in technosoils of chernozem ordinary and dark grey soil 
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A minor accumulation of Cs
+
 is noted only in the AWs impact focus in both soil types under 

study. 

Сa
2+

, Mg
2+ 

and Sr
2+ 

of Group 2, being similar in geochemical behaviour, differ in 

mobility. Strontium is the most active migrant leaving behind both calcium and magnesium in 

terms of geochemical mobility. As a result, under the conditions of steppe landscapes strontium 

can reach abnormal concentration in salinization halo focus soils only. With an increase in 

distance from the halo focus to periphery, the content of this element decreases drastically [12]. 

The researches have established that the Sr
2+

 concentration ratio equaled 24 for technosoils of 

chernozem ordinary in the arable soil layer in the spill focus and 5 for technosoils of dark grey 

soil, and it decreased by 5-10 times with an increase in distance to the focus. Strontium was 

noted to accumulate in the 

30-60 cm layer (Fig. 4). With 

an increase in depth the Sr
2+ 

concentration ratio increased 

by 17 times (from 5.1 to 90) 

in the profile of common 

black technosoil at Site # 1 

in the spill focus and it 

increased by 7 times (from 

24 to 160) in that of 

technosoils of dark grey soil 

at Site # 2.  

Under the conditions 

of technogenic halogenesis, 

calcium appears to be 

similar to strontium and it 

has also accumulated rather 

intensively in the soil water 

solutions from the spill focus 

[12, 13]. Magnesium is 

characterised by slightly 

lower mobility but it also 

shows a trend to higher 

accumulation in the spill 

focus. The supergene 

migration of magnesium is 

caused by good solubility of 

its sulfates and chlorides to 

a large extent; however, as 

part of such compounds 

Mg
2+

 can form temporary 

concentrations on an 

evaporation geochemical 

barrier in the soil humus 

horizon [12]. Based on the 

ascending geochemical 

mobility, the triad of alkaline-earth elements in the impact focus is as follows: Sr→Ca→Mg. The 

triad is Mg – Ca – Sr for the periphery of the Site # 1 halo and it is Sr–Mg – Ca for that of Site # 

2.The Ca/Sr ratio equals 0.2-0.4 in the spill focus and 0.9 in the periphery. 

 

4. Conclusions 

 

The study completed has established that the entry of AWs into soils caused formation 

of specific technogenic alkaline soils with varying salinization degrees at both sites under study, 

and the salt accumulation is observed mainly in the 30-60 cm soil layer. There is a 

differentiation in the accumulation and enleaching of alkaline-earth and alkaline metals 

depending on the AWs properties, ways of the AWs entry into soil and distribution by 

technogenic zone. The results obtained may be used to assess the impact of emergency spills 

of associated waters on soils, with the chernozem ordinary and dark grey soil being of frequent 

occurrence in Ukraine. 

A. Technosoils of chernozem ordinary 

B. Technosoils of dark grey soil 

Fig.4. Log concentration ratios of chemical elements of Group 2 

in technosoils of chernozem ordinary and dark grey soil 
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Мета роботи – дослідити геохімічні особливості галогенних техноземів територій нафтогазових родовищ. 
Визначено хімічний склад двох видів супутніх пластових вод (СПВ) Ігнатівського нафтогазоконденсатного та 
Свиридівського газоконденсатного родовищ. За складом обидва типи СПВ є хлоридно-натрієвими розсолами, 
але суттєво відрізняються за рівнем мінералізації та вмістом окремих компонентів. Досліджено техноземи двох 
типів ґрунту – чорнозему звичайного і темно-сірого лісового. Надходження у ґрунти СПВ зумовило утворення 
специфічних техногенних солончаків з різним ступенем засолення на обох досліджуваних об’єктах. Збільшення 
концентрації іонів у розчинах за рахунок їх привнесення у складі мінералізованих вод, обумовлює селективне 
накопичення у ґрунтах рухомих форм окремих лужних та лужноземельних металів. Встановлено, що найвищі 
коефіцієнти концентрації в ґрунтовому профілі обох досліджуваних типів ґрунту спостерігаються для Na+ та К+. 
Акумуляція спостерігалася у шарі 30-60 см. З віддаленням від епіцентру виливу СПВ коефіцієнти концентрації 
натрію в орному шарі ґрунтів знижуються. Li+ переважно накопичувався в орному шарі техноземів темно-сірого 
ґрунту. Руйнування карбонатів ґрунту під впливом кислих вод зумовило вилуговування Rb+ та Cs+ з ґрунтового 
профілю. За ступенем зростання геохімічної рухомості в зоні епіцентру впливу тріада лужноземельних елементів 
виглядає таким чином Sr→Ca→Mg, а на периферії ореолу Mg → Ca → Sr. 
 
Ключові слова: галогенні техноземи; фонові ґрунти; супутні пластові води; СПВ; геохімічний склад; 
коефіцієнт концентрації. 
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ІНФОРМАЦІЯ  АНОТАЦІЯ 

 
Отримано 11.04.2017 

  
Проведено визначення параметрів мікробіологічних показників ґрунтів територій 
нафто- і газовидобувних свердловин Руденківського та Ігнатівського родовищ 
(Полтавська область) різної давності рекультивації й аналогічних фонових ґрунтів. 
Надано порівняльну оцінку стану мікробних угруповань ґрунту. Встановлено 
відхилення більшості досліджуваних мікробіологічних показників ґрунту на 
майданчику свердловини № 23, рекультивованого більше 20 років тому, від фонових 
характеристик ґрунту в несприятливий бік і констатовано середній ступінь його 
деградованості згідно з розробленою авторами раніше шкалою. Причиною такого 
стану є забруднення ґрунту компонентами бурового розчину. Встановлено також 
суттєве зниження чисельності мікроорганізмів окремих груп та активності 
дегідрогенази та інвертази у щойно рекультивованому ґрунті на ділянці свердловини 
№ 140 Ігнатівського родовища, що класифіковано як порушення біологічних 
властивостей ґрунту середнього ступеня. Суттєвих відхилень параметрів 
рекультивованих ґрунтів на майданчиках свердловин № 103 Руденківського 
родовища і № 134 Ігнатівського родовища, технічну рекультивацію яких проведено 
відповідно 2,5 і 7 років тому, від фонових не виявлено; їх стан оцінено як 
задовільний. Виявлено, що ступінь порушення стану мікробних угруповань залежить 
від давності проведення технічної рекультивації і тривалості біологічного етапу 
рекультивації, а також від наявності або відсутності забруднення ґрунту. 
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1. Вступ 

 

Території нафто- і газопромислів охоплюють значні площі. На період буріння 

розвідувальних свердловин та експлуатації видобувних ділянок, де ведеться діяльність 

компаній, землі тимчасово виключаються із сільськогосподарського використання. Після 

проведення технічної рекультивації ділянки, землі повертаються власнику і починається 

біологічний етап рекультивації ґрунту.  

Через значну розораність земель у Полтавській області (63,61 %) 

нафтогазовидобувним підприємствам для постійного або тимчасового користування 

відводяться найбільш родючі й цінні орні чорноземи, яким належить майже дві третини 

території Полтавщини [1]. Буріння й експлуатація свердловин, як і заходи з технічної 

рекультивації земель, призводять до істотних порушень фізичних, хімічних і біологічних 

властивостей ґрунту, навіть попри відсутності забруднення. Негативні наслідки 

спостерігаються в усіх компонентах агроекосистеми. Незважаючи на зусилля держави, яка 

на законодавчому рівні зобов’язує нафтогазовидобувні компанії здійснювати екологічний 

моніторинг навколишнього середовища, зокрема ґрунтів, проблема охорони земель на 

Полтавщині, як і в інших регіонах України, де ведеться видобуток вуглеводнів, 

залишається актуальною [2]. 

Рекультивація земель, що є обов’язковою складовою технологічних процесів, 

пов’язаних з відновленням порушених земель, згідно з галузевим стандартом України 

«Рекультивація земель під час спорудження нафтових і газових свердловин» [3], повинна 

здійснюватися двома послідовними етапами. Перший, технічний етап рекультивації, 
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включає підготовку ділянки для подальшого цільового використання, а наступний, 

біологічний етап складається із комплексу агротехнічних і фітомеліоративних заходів, 

спрямованих на відновлення родючості порушеного ґрунту. Земельні ділянки в період 

здійснення біологічної рекультивації під час сільськогосподарського використання повинні 

проходити стадію меліоративної підготовки з вирощуванням однорічних, багаторічних 

злакових і бобових культур для відновлення і формування кореневмісного шару та його 

збагачення органічними речовинами [3]. 

Технологія виконання бурових робіт передбачає на початку будівництва 

свердловин пошарове зняття й окреме складування трьох верхніх горизонтів ґрунту (Н, Нр 

Рhk). По закінченню робіт має бути виконана технічна рекультивація – очищення 

земельної ділянки від виробничих конструкцій, будівельного сміття, металобрухту, 

хімічних реагентів та інших сторонніх предметів, очищення і засипання комор, виконання 

меліоративних робіт, знешкодження та захоронення промислових відходів, знешкодження 

нафтового забруднення ґрунту, ліквідація засоленості ґрунту. Після цього здійснюється 

зворотне пошарове повернення складованої маси ґрунту з місць зберігання на ділянку, 

вирівнювання поверхні механізованим способом з помірним ущільненням ґрунту [3].  

Основними очікуваними негативними наслідками робіт з будівництва та 

експлуатації нафто-газових свердловин, які, як правило, з’являються після рекультивації 

та повернення земельних ділянок власникам, є такі: переущільнення ґрунту; зменшення 

вмісту гумусу у верхньому шарі ґрунту; зменшення вмісту мінерального азоту та рухомих 

сполук фосфору і калію; зміна кислотності ґрунту через розсіювання компонентів бурових 

розчинів; аномальне локальне накопичення важких металів (Pb, Ba, Zn, Mo та інших); 

локальне засолення ґрунту через витоки бурових розчинів [4].  

Переущільнення відбувається через надмірний тиск на ґрунт ходових систем 

транспортних засобів та іншої важкої техніки і значно посилюється у разі виконання 

земляних робіт за підвищеної вологості ґрунту. Помітили, що надмірне ущільнення 

поширюється не лише у верхньому, кореневмісному шарі ґрунту, але й глибше [4]. 

Зменшення вмісту гумусу і поживних речовин у верхньому шарі ґрунту виникає через 

часткове перемішування з нижнім шаром під час повернення маси знятих шарів ґрунту на 

ділянку і подальшої культивації поверхні [5]. Зміна кислотного стану ґрунту може бути 

наслідком розсіювання компонентів бурових розчинів у процесі їх приготування та 

використання в технологічних процесах буріння [5]. Це призводить до порушення 

фізичних, хімічних і мікробіологічних характеристик ґрунту і може знижувати доступність 

поживних елементів рослинам. 

Таким чином, технологічні процеси буріння, експлуатації свердловин і 

рекультивації ґрунту після припинення видобувних робіт можуть суттєво впливати на 

біологічну якість ґрунту, порушувати структуру та функціонування ґрунтових 

мікробоценозів, обмежувати їх участь у перетворенні органічної частини ґрунту, 

формуванні й підтримці його родючості.  

Згідно з уже згадуваним галузевим стандартом [3], яким регламентовано 

рекультивацію, велика роль у відновленні стану і родючості ґрунту має належати 

біологічному етапу рекультивації, відповідальним за який є землевласник. При цьому, 

якість біологічної рекультивації буде визначатися не лише часом, що минув після 

завершення технічного етапу, але й агротехнічними факторами (сівозміна, культури, 

удобрення, меліорація тощо). Особливо важливим для відновлення біологічної активності 

і структури ґрунту є застосування органічних добрив, вирощування багаторічних трав і 

внесення кальцієвмісних речовин. 

Здійснення моніторингу ґрунтів з метою контролю якості рекультивації бурових 

майданчиків є необхідним засобом гарантування екологічної безпеки діяльності нафто-

газовидобувних підприємств. Невід’ємною складовою екологічного моніторингу 

рекультивованих ґрунтів у місцях видобутку нафти й газу повинен бути моніторинг їх 

мікробіологічного стану – контроль змін у структурі і функціонуванні мікробних угруповань 

ґрунту, які є найбільш чутливими індикаторами зміни ґрунтово-екологічних умов. Але, 

незважаючи на відому ключову роль мікроорганізмів у функціонуванні та стійкості 

природних та агроекосистем, застосування мікробіологічних показників для оцінки стану 

ґрунтів у зонах впливу нафтогазовидобувних підприємств ще не набуло належного 

поширення. Відсутні мікробіологічні індикатори контролю якості рекультивації земель і у 

згадуваному нормативному документі [3]. 

Мікробіологічні показники використовуються в деяких програмах моніторингу 

ґрунту в Європі, зокрема, на забруднених важкими металами землях [6]. Дискусії, що 
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ведуться у сучасній науковий літературі, в основному зосереджені не на придатності тих 

чи інших мікробіологічних індикаторів для моніторингу ґрунтів, а на практичних аспектах їх 

застосування та інтерпретації отриманих даних. Багато фахівців відзначають необхідність 

використання мікробіологічних показників для характеристики якості ґрунту за 

антропогенного впливу разом з хімічними та фізичними показниками [7 – 9]. Зазвичай, для 

контролю якості рекультивації забруднених ґрунтів використовують три групи біологічних 

показників: таких, що характеризують кількість мікроорганізмів у ґрунті; таких, що 

відображують рівень біохімічної активності ґрунту, та таких, що свідчать про наявність або 

відсутність фітотоксичної активності ґрунту [10, 11]. До першої групи показників належать 

мікробна біомаса, яку визначають різними методами та чисельність мікроорганізмів 

головних еколого-функціональних або таксономічних груп [12 – 14]. 

Численними дослідженнями встановлено, що ферментативна активність ґрунтів є 

одним з об’єктивних критеріїв сумарної біологічної активності, що відображають 

інтенсивність і спрямованість біохімічних процесів та може застосовуватися не лише для 

біодіагностики природних ґрунтів і ґрунтів агроекосистем, а й для моніторингу 

забруднених територій [15 – 18]. З метою біодіагностики пропонується використовувати 

показники активності ферментів двох класів – гідролаз і оксидоредуктаз [19 – 21]. 

Згідно з результатами досліджень багатьох авторів, активність інвертази, краще за 

активності інших ферментів, відображає рівень родючості і біологічної активності ґрунту. 

Зниження активності інвертази вказує на наявність дії фактору, що пригнічує 

функціональну активність мікробного ценозу ґрунту. 

Фітотоксичність ґрунту (токсичний вплив на проростання насіння, ріст і розвиток 

рослин) – інформативний показник, який доцільно використовувати за моніторингу ґрунту 

з метою оцінювання антропогенного впливу на екосистеми [22]. 

Загальну оцінку якості ґрунту за мікробіологічними показниками звичайно 

проводять з використанням інтегрованого показника, наприклад, показника 

мікробіологічної деградації ґрунту [23], який розраховують шляхом узагальнення декількох 

найбільш важливих індикаторів. 

Метою проведення моніторингових спостережень і досліджень стану ґрунтів із 

застосуванням мікробіологічних і біохімічних показників є перевірка й підтвердження 

безпеки для навколишнього середовища розробки надр, своєчасне інформаційне 

забезпечення раціонального природокористування під час розробки родовищ вуглеводнів, 

яке складається з отримання даних про стан, сучасну динаміку та темпи відновлення 

порушених властивостей ґрунтів для підвищення екологічної безпеки нафтогазодобувної 

галузі. 

Мета досліджень – оцінити поточний екологічний стан ґрунтів на майданчиках 

нафто- і газовидобувних свердловин шляхом визначення стану мікробних ценозів 

рекультивованих ґрунтів різної давності проведення технічної рекультивації і різної 

тривалості біологічного етапу рекультивації, тобто, оцінити якість рекультивації за 

мікробіологічними і біохімічними показниками. 
 

2. Об’єкти і методика досліджень 

 

Дослідили чотири об’єкти різної давності технічної рекультивації у Полтавській 

області, загальну характеристику яких представлено у табл. 1. Мікробіологічні та біохімічні 

дослідження проводили в лабораторії мікробіології ґрунтів ННЦ «Інститут ґрунтознавства 

та агрохімії імені О.Н. Соколовського» у зразках ґрунту, відібраних на рекультивованих і 

фонових ділянках.  

 

Таблиця 1 

Характеристика об’єктів дослідження 

 

Родовище 
Свердловина,  

№ 

Дати виконання робіт 

буріння 
Закінчення 
технічної  

рекультивації 

відбирання  
зразків 

Ігнатівське 23 1980-і роки до 1994  05.2015  

Ігнатівське 134 12.2007-01.2008 05.2009 04.2016 

Ігнатівське 140 10.2014-12.2014 04.2016 04.2016 

Руденківське 103 04.2010-11.2010 11.2013 04.2016 
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Для оцінювання якості рекультивації відбирали по 5 індивідуальних проб 

рекультивованого ґрунту і по 5 проб аналогічного фонового ґрунту (з того ж поля, де 

розташована свердловина, але на значній відстані від бурового майданчику) із шару 0-

25 см. Розташування точок відбирання проб ґрунту показано на рисунку 1. Окремі точки 

ґрунту поблизу свердловини № 23 характеризувалися забрудненням орного шару компо-

нентами бурового розчину (барієм, свинцем, цинком), ознаки якого добре видно на знімку. 

 

 

а) свердловина № 23, Ігнатівське родовище, 2015 р. 

 

б) свердловина № 140, Ігнатівське родовище, 2016 р. 

 

в) свердловина № 103, Руденківське родовище, 2016 р. 

 

г) свердловина № 134, Ігнатівське родовище, 2016 р. 

 

Рис. 1. Точки і рік відбирання проб рекультивованого і фонового ґрунту 

 

Стан мікробних ценозів визначали за такими біологічними показниками (Табл. 2): 

(1) чисельність основних груп мікрофлори методом мікробіологічного посіву ґрунтової 

суспензії відповідного розведення на тверді живильні середовища [24-27], (4-кратне 

повторення: кожен ґрунтовий зразок висівали на кожне живильне середовище у 4 

паралельні чашки Петрі); (2) біохімічна активність ґрунту за активністю трьох ферментів 

фотоколориметричними методами: інвертази – методом, викладеним Д.Г. Звягінцевим із 

співавторами [24, с. 157-158]; дегідрогенази – за А.Ш. Галстяном [28]; поліфенолоксидази 

– за Л.А. Карягіною та Н.А. Михайловською [29]; (3) ступінь токсичності ґрунту – методом 

замочування насіння тест-культури (кукурудза і редис) у водній витяжці з ґрунту [24, 

с. 203-204].  

 

Таблиця 2 
Перелік контрольованих процесів і показників 
 

Процес, що контролюється Показник 

Зміна чисельності мікроорганізмів основних 
еколого-функціональних груп 

Кількість КУО в 1 г сухого ґрунту 

Зміна ферментативної активності ґрунту 
Активність інвертази, дегідрогенази, 
поліфенолоксидази 

Зміна фітотоксичної активності ґрунту Ступінь інгібування ростових процесів рослин 



ISSN 0587-2596. Агрохімія і грунтознавство. 2017. 86. Журавель М.Ю., Найдьонова О.Є. та ін. (107-115)      111 

Достовірність отриманих у 

ході досліджень даних 

оцінювали із застосуванням 

дисперсійного аналізу з викорис-

танням стандартного пакету 

програм «Statistica 7.0». 

Стан мікробних угруповань 

оцінювали згідно з розробленою 

раніше [30] шкалою за ступенем 

відхилення параметрів мікро-

біологічних показників від 

еталону (Табл. 3).  

 

3. Аналіз результатів досліджень 

 

3.1. Чисельність мікроорганізмів основних груп 

 

Мікробіологічні дослідження ґрунту на території свердловини № 103, 

рекультивованого за 3 роки до відбирання проб, показали відсутність негативних 

відмінностей між чисельністю в ньому мікроорганізмів основних груп і їх чисельністю у 

фоновому ґрунті, відібраному на тому ж полі (Рис. 2). Лише кількість актиноміцетів у 

рекультивованому ґрунті була статистично достовірно нижчою (в 1,9 раза) порівняно з 

фоновим ґрунтом. На думку багатьох фахівців зниження кількості актиноміцетів є 

чутливим індикатором негативних змін ґрунту в разі забруднення важкими металами, 

зрошення мінералізованими водами, тощо [31-33]. 

 

  

  

Умовні позначення:        у рекультивованому грунті;        у фоновому грунті 
1 – бактерії, що засвоюють органічний азот; 2 – бактерії, що засвоюють мінеральний азот;  

3 – актиноміцети; 4 – оліготрофи; 5 – евтрофи 

Рис. 2 Чисельність мікроорганізмів основних еколого-функціональних груп  

25,3 

46,4 

7,2 

55,0 

78,9 

19,2 

41,0 

13,6 

36,6 

73,8 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

1 2 3 4 5

м
л

н
 К

У
О

/г
 с

у
х
о

го
 ґ

р
у
н
ту

 

Свердловина № 103 
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Свердловина № 134 
Ігнатівського родовища 
(рекультивація 2009 року) 
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Свердловина № 140 
Ігнатівського родовища 
(рекультивація 2016 року) 
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Свердловина № 23 
 Ігнатівського родовища 

(рекультивація до 1994 року) 

Таблиця 3 
Оцінка ступеню деградованості ґрунту за 
мікробіологічними показниками  

Ступінь 
деградованості  

ґрунту 

Відхилення параметрів  
мікробіологічних показників  

від еталону в несприятливий бік 

0 – недеградований < 10 % 

1 – слабкий 10 – 25 % 

2 – середній 26 – 50 % 

3 – сильний 51 – 75 % 

4 – дуже сильний 
(екстремальний) 

>75 % 
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Мікробіологічними дослідженнями зразків рекультивованого ґрунту на території 

розвідувальної свердловини № 134, також виявлено відсутність негативних відмінностей у 

чисельності мікроорганізмів досліджуваних груп, отже рекультивований ґрунт можна 

вважати недеградованим. Технічну рекультивацію ґрунту на території цієї свердловини 

було проведено більше 7 років тому, після чого він знову був залучений в 

сільськогосподарське виробництво і відтоді відбувався етап його біологічної рекультивації, 

завдяки чому біологічні властивості ґрунту встигли відновитися. 

Чисельність мікроорганізмів усіх досліджуваних груп у зразках щойно 

рекультивованого ґрунту території свердловини № 140 є значно нижчою, ніж у зразках 

аналогічного фонового ґрунту: кількість органотрофних бактерій на 48 % менше (в 1,9 

раза); мікроорганізмів, що утилізують мінеральний азот – на 58 % (в 2,4 раза); 

мікроскопічних грибів – на 40 % (в 1,7 раза); оліготрофів – на 57 % (в 2,3 раза); евтрофних 

мікроорганізмів – на 55 % (більше, ніж удвічі). За ступенем відхилення чисельності 

мікроорганізмів у рекультивованому ґрунті від показників фонового ґрунту стан ґрунту 

свердловини № 140 відповідає сильному ступеню біологічної деградації. 

Чисельність мікроорганізмів майже усіх досліджуваних груп у рекультивованому 

ґрунті свердловини № 23, незважаючи на найбільший термін від етапу технічної 

рекультивації, була істотно нижчою, ніж у фоновому, наприклад, мікроорганізмів, що 

засвоюють мінеральні форми азоту – на 32-47 %. В точках, де виявлено забруднення 

ґрунту (підвищені концентрації у ґрунті як рухомих, так і міцнозв’язаних та валових форм 

важких металів, значне забруднення барієм) зниження чисельності актиноміцетів відносно 

фону було суттєвим: на 28-32 %. Відомо, що актиноміцети є індикаторами забруднення 

ґрунту важкими металами і, можливо, пригнічення актиноміцетів обумовлено цим 

фактором. Чисельність мікроміцетів у рекультивованому ґрунті була значно нижчою, ніж у 

фоновому в усіх досліджуваних точках.  

 

3.2. Ферментативна активність ґрунту 

 

Рівень дегідрогеназної активності у зразках рекультивованого ґрунту свердловини 

№ 103 майже не відрізнявся від рівня фонового ґрунту, середнє значення було лише на 

7 % меншим, хоча ця різниця є статистично достовірною (Табл. 3). Інвертазна ж активність 

рекультивованого ґрунту була помітно нижчою, ніж фонового. Середнє її значення для 

точок рекультивованого ґрунту на 34 %, або в 1,5 раза було меншим, ніж середнє 

значення активності цього ферменту для точок фону.  
 
Таблиця 3 
Ферментативна активність ґрунту на досліджуваних ділянках 

 

Свердло-
вина,  

№ 

Ґрунт  
(1 – рекульти-  

вований;  
2 – фоновий)  

Активність ферментів 

Дегідрогеназа,  
мг ТФФ/1 г ґрунту 

за 24 години 

Інвертаза,  
мг глюкози/1 г 

ґрунту  
за 24 години 

Поліфенолоксидаза,  
мг 1,4-n-бензохінону/ 100 г 

ґрунту за годину 

103 1 127,80 3,30 1665,60 

103 2 136,80 5,00 849,60 

 НІР0,05 3,35 0,52 74,15 

134 1 153,52 4,06 1507,20 

134 2 141,30 4,38 964,80 

 НІР0,05 13,54 0,17 81,31 

140 1 143,10 4,83 2001,60 

140 2 157,80 6,94 552,00 

 НІР0,05 3,95 0,12 62,67 

23 1 231,00 1,19 3096,00 

23 2 231,00 4,73 1128,00 

 НІР0,05 6,31 0,39 30,10 

 

За показником інвертазної активності ступінь біологічної деградації 

рекультивованого ґрунту майданчику свердловини № 103 слід позначити як середній 

(зниження відносно фону становить 34 %). Середнє значення інвертазної активності у 

зразках рекультивованого ґрунту на території свердловини № 134 було, хоч і не набагато 

(7 %), але статистично достовірно меншим, ніж середнє значення для точок фонового 

ґрунту, а дегідрогеназна активність рекультивованого ґрунту була недостовірно вищою, 



ISSN 0587-2596. Агрохімія і грунтознавство. 2017. 86. Журавель М.Ю., Найдьонова О.Є. та ін. (107-115)      113 

ніж фонового. Середні значення дегідрогеназної та інвертазної активностей 

рекультивованого ґрунту на території свердловини № 140 були достовірно нижчими, ніж 

фонового – на 9 % і на 30 % відповідно. За ступенем зниження активності інвертази ґрунт 

ділянки свердловини № 140 є середньодеградованим. 

Інвертазна активність ґрунту свердловини № 23 була майже у 4 рази (на 75 %) 

нижчою за фоновий ґрунт. Істотно і статистично достовірно нижчий рівень активності 

інвертази, імовірно, пов’язаний з умістом важких металів, що узгоджується з численними 

літературними даними, згідно з якими саме інвертазна активність найбільш чутливо 

реагує на хімічне забруднення, зокрема, на забруднення важкими металами [31, 33]. 

Поліфенолоксидазна активність у зразках рекультивованого ґрунту усіх об’єктів, 

навпаки, була вдвічі вищою за значення у зразках фонового ґрунту.  

Таким чином, можна констатувати, що найбільш чутливими й інформативними 

показниками ферментативної активності рекультивованих ґрунтів є показники активності 

інвертази і дегідрогенази, що дозволяє рекомендувати їх застосування для моніторингу 

ґрунтів сільськогосподарського використання після рекультивації. 

 

3.3. Фітотоксичність ґрунту 

 

У середньому водні витяжки з проб ґрунту з усіх точок ділянки свердловини № 103 

викликали пригнічення росту корінців проростків кукурудзи на 29 %. Середні значення 

інших показників токсичності ґрунту свердловини (схожість, середня довжина ростків) 

переважно збігалися з середніми значеннями показників фонового ґрунту. Середнє 

значення зведеного показника токсичності ґрунту з використанням насіння кукурудзи 

відхиляється від водного контролю на 14 %. Згідно зі шкалою, наведеною у відповідній 

методиці [12, с. 202-203], такий ґрунт не вважається токсичним. Результати, отримані із 

застосуванням як тестової культури редису, також показали відсутність токсичного впливу 

витяжок з рекультивованого ґрунту на схожість насіння.  

Ґрунт свердловини № 134 виявився не токсичним. Витяжки з рекультивованого 

ґрунту свердловини № 140 пригнічували схожість насіння кукурудзи порівняно з водним 

контролем на 28-38 % і не пригнічували схожості і розвитку рослин редису. 

Водні витяжки з рекультивованого ґрунту свердловини № 23 негативно впливали 

на ріст і розвиток проростків кукурудзи, пригнічуючи їх на 30-50 % порівняно з витяжками із 

фонового ґрунту. 

 

3.4. Тривалість біологічної рекультивації 

 

Поточний екологічний стан ґрунтів у місцях розроблюваних родовищ нафти і газу, 

оцінюваний за мікробіологічними і біохімічними показниками, виявився залежним від 

давності проведення рекультиваційних робіт. 

Так, від проведення технічної рекультивації ґрунту на ділянці, де знаходилась 

свердловина № 103, до відбирання проб ґрунту минуло лише 2,5 роки. За цей період 

біологічні властивості рекультивованого ґрунту відновилися не повною мірою, про що 

свідчить низька чисельність актиноміцетів та низька інвертазна активність порівняно з 

аналогічним фоновим ґрунтом.  

Кращий стан біологічних властивостей рекультивованого сім років тому ґрунту 

свердловини № 134 пояснюється більш тривалим (на відміну від свердловини № 103) 

періодом біологічної рекультивації ґрунту.  

Удвічі нижча чисельність основних еколого-функціональних груп мікроорганізмів і 

більш низька активність інвертази (на 30 %) у ґрунті свердловини № 140, 

рекультивованому в квітні 2016 року, порівняно з фоновим, зумовлені тим, що на момент 

відбирання проб ґрунту на цій ділянці було проведено лише технічну рекультивацію. 

Очікувати відновлення чисельності мікрофлори і біологічної активності ґрунту можна лише 

після декількох років вирощування на цій ділянці сільськогосподарських культур з 

дотриманням комплексу рекомендованих [3] агротехнічних заходів. 

Раніше авторами статті було показано, що мікробіологічні показники 

рекультивованого ґрунту добре корелюють із даними щодо мезофауни, за якими також 

було констатовано відсутність суттєвих відмінностей між фоновим ґрунтом і ґрунтом 

ділянки свердловини № 134 після 7 років біологічної рекультивації [34]. Найбільше ж 

зниження чисельності та біорізноманіття мезофауни відносно фонового ґрунту так само 

спостерігали у нещодавно рекультивованому ґрунті свердловини № 140.  
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4. Висновки 

 

1. Заходи з технічної рекультивації ґрунтів не забезпечують відновлення 

порушеного перебігу ґрунтово-біологічних процесів і чисельності мікроорганізмів головних 

еколого-функціональних груп та структури мікробних ценозів до рівня стану фонового 

ґрунту. 

2. Після проведення технічної рекультивації рівень інвертазної та дегідрогеназної 

активностей ґрунту залишається нижчим, ніж в аналогічному фоновому ґрунті. 

3. У ґрунті, де щойно завершено технічний етап рекультивації, виявлено 

фітотоксичні властивості. 

4. Ступінь відновлення стану мікробних угруповань залежить від тривалості 

біологічного етапу рекультивації, а також від наявності або відсутності забруднення 

ґрунту. 
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Завдяки потужному розвитку молекулярно-біологічних методів з’явилася можливість 
досліджувати видову структуру змішаних культур та асоціацій мікроорганізмів у 
таких складних природних середовищах, як вода та ґрунт, не виділяючи їх у чисту 
культуру. За останні десятиліття розроблено низку підходів, що засновані на аналізі 
нуклеїнових кислот після прямого екстрагування із зразків ґрунту. Тому, метою 
роботи було характеризувати сучасні молекулярно-біологічні методи та підходи, 
застосування яких відкриває нове розуміння щодо філогенетичного та 
функціонального різноманіття мікробних угруповань у ґрунтах аграрного 
використання. Такі молекулярні підходи, як генетичний фінгерпринтінг, скринінг 
бібліотек клонованих генів, ДНК-мікрочіпи та метагеноміка вкрай важливі для 
об'єктивної, комплексної оцінки складу та структури мікробних угруповань ґрунту, що 
формуються під впливом різних агрозаходів. У статті коротко охарактеризовано 
досягнення останніх десятиліть у галузі молекулярної мікробної екології з акцентом 
на нових методах і підходах, що дозволяють виявляти реальне таксономічне 
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1. Вступ 

 

Мікробні угруповання ґрунту є складними системами взаємодіючих організмів, 

надзвичайно різноманітними і численними за кількістю видів, функціональною складовою 

та екологічною роллю у навколишньому середовищі. Визначення структури мікробних 

комплексів є невід'ємною частиною детальної характеристики ґрунтів, включаючи процеси 

та фактори, що прямо, чи опосередковано впливають на їх особливості. Швидка реакція 

мікробного різноманіття (зміна видового складу, зниження видового різноманіття, 

диференціація чисельності різних фізіологічних груп) на фактори впливу є надійним 

діагностичним показником моніторингу стану ґрунтів за різних агрозаходів та погіршення 

якості екосистеми в цілому [1]. 

Класичні мікробіологічні методи, засновані на культивуванні мікроорганізмів, є 

важливими для дослідження екології ґрунтових мікроорганізмів, їх функціональної 

активності в природних екосистемах та агрофітоценозах, але вони мало інформативні в 

оцінці мікробного генетичного різноманіття шляхом відбору певної популяції 

мікроорганізмів [2].  

З урахуванням останніх досягнень у галузі геноміки та технологій секвенування 

аналіз мікробного угруповання з використанням незалежних від культивування 

молекулярних методів поклав початок новій ері дослідження екології ґрунтових 

мікроорганізмів. Молекулярно-біологічні дослідження показали, що форми, які 

культивуються на поживних середовищах становлять 1–10 % від загальної кількості 

прокаріотних видів, присутніх у будь-якому окремому зразку ґрунту. На фоні невідомих 

видів, недостатнього вивчення пулу мікробних генів та генних продуктів функції більшості 

мікроорганізмів залишаються нез’ясованими [3]. 

Наразі існує багато молекулярних методів, заснованих на прямій екстракції та 
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аналізі нуклеїнових кислот, білків та ліпідів із зразків ґрунту, що дозволяють досліджувати 

видову структуру змішаних культур та асоціацій мікроорганізмів, виявляти повне 

біорізноманіття та таксономічний поліморфізм всіх компонентів ґрунтового мікробного 

біому, незалежно від можливості їх культивування на поживних середовищах [4]. 

Останніми десятиліттями розроблено нові молекулярно-біологічні методи 

ідентифікації мікроорганізмів і створено філогенетичну систематику їх класифікації [5, 6]. 

Разом з цим, з'явилася можливість досліджувати якісну та кількісну структури мікробних 

угруповань у таких складних природних середовищах, як вода та ґрунт, не виділяючи їх у 

чисту культуру [7]. 

Якщо взяти до уваги колосальний розмір ґрунтового мікробного біому (до 10
9-12 

клітин на г ґрунту) і його таксономічне різноманіття (до 10 тис. операційних таксономічних 

одиниць), стає очевидним, що ґрунтова мікробіологія тільки сьогодні отримала доступ до 

реального вивчення мікробіоти у всій її повноті [8, 9].  

Одним із наймасштабніших світових проектів з вивчення різноманіття природних 

мікробіомів є проект "Earth Microbiome Project", що спрямований на аналіз ґрунтового 

мікробного біому по всьому світу та створення міжнародної "мікробної біокарти" [10].  

Молекулярні підходи, такі як генетичний фінгерпринтинг, метагеноміка, 

метапротеоміка, метатранскриптоміка і протеогеноміка є життєво важливими для 

виявлення і характеристики великого розмаїття мікроорганізмів і розуміння їх взаємодії з 

біотичними та абіотичними факторами навколишнього середовища [2]. 

Але дослідження структури біому та метагеному мікробних угруповань ґрунтів 

аграрного використання із застосуванням молекулярно-біологічних методів мають 

здебільшого фрагментарний характер, оскільки на сьогодні методичне забезпечення є 

недостатнім. Тому у більшості робіт відсутня характеристика типу ґрунту, рослинного 

покриву, ландшафту, природно-кліматичних умов та агротехнічних прийомів обробітку 

сільськогосподарських культур, що обумовлює функціонування та формування мікробних 

угруповань, їх структури та біорізноманіття. У зв'язку з цим, важко провести будь-який 

порівняльний аналіз даних за таксономічної та філотипової структури прокаріотних 

комплексів ґрунтових мікроорганізмів в агроекосистемах, отриманих різними 

дослідниками. Таким, чином, виникає необхідність організації комплексних системних 

досліджень структури та біорізноманіття метагеному угруповань ґрунтових 

мікроорганізмів, що формуються в умовах різних природно-кліматичних зон, пов'язавши їх 

з характерними особливостями біогеохімічних процесів ґрунтоутворення та 

особливостями вирощуваних культур [11]. 

Зважаючи на вищевикладене, метою роботи було характеризувати сучасні 

молекулярно-біологічні методи та підходи, застосування яких відкриває нове розуміння 

філогенетичного та функціонального різноманіття мікробних угруповань ґрунтів аграрного 

використання. Навести переваги і недоліки загальноприйнятих молекулярних методів, 

перспективи застосування кожної молекулярної методики і способи їх комбінування для 

більш повної оцінки біому та метагеному мікробних угруповань ґрунту. 

 

2. Виклад основного матеріалу 

 

Мікроорганізми забезпечують істотний внесок у формування органічної речовини 

нашої планети та її біомаси; їх частка становить близько 0,001 – 0,300 % від усіх 

відповідних видів діяльності, в яких вони беруть участь [12]. Здебільшого не враховується 

той факт, що прокаріоти є найбільш різноманітними представниками живих істот на Землі 

[13]. Однак більша частина природних угруповань бактерій та архей не здатна рости в 

лабораторних умовах на елективних живильних середовищах. Це відбувається з 

декількох причин: відомі види, для яких не підходять застосовувані умови культивування 

або вони вступили в латентну фазу; невідомі види, які ніколи не культивувалися, перш за 

все через відсутність методичних підходів [12]. Тому основним джерелом інформації для 

видів, що не культивуються є їх біомолекули (нуклеїнові кислоти, ліпіди та білки). 

Підходи, що засновані на дослідженні нуклеїнових кислот, включають аналіз цілих 

геномів, окремих генів (16S і 18S рибосомальної РНК – рРНК) або внутрішньогенних 

регіонів (ІТS-фрагменти). Ґрунтуючись на порівняльному аналізі цих сигнатур рРНК, 

біорізноманіття клітинних організмів поділяється на три первинних домени: один 

еукаріотичний (Eukarya) і два прокаріотичних (Bacteria та Archaea) [14]. 

За останні кілька десятиліть у сфері мікробної екології було досягнуто величезного 

прогресу, для опису і характеристики філогенетичного і функціонального різноманіття 
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мікроорганізмів розроблено різноманітні молекулярні методи (рис. 1). У широкому сенсі їх 

можна класифікувати за двома основними категоріями залежно від їх здатності 

розкривати структуру і функції: методи аналізу окремих елементів угруповання та методи 

аналізу всього угруповання [2]. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 1. Незалежні від культивування молекулярно-біологічні методи вивчення структурного та 

функціонального різноманіття мікроорганізмів унавколишньому середовищі 

 
Сучасні роботи з вивчення структури та біорізноманіття ґрунтової мікрофлори 

базуються на виділенні нуклеїнових кислот (рДНК та рРНК) всіх живих організмів із різних 

типів ґрунтів та подальшому їх аналізуванні [3].  

Стратегії вивчення окремих елементів мікробного біому зазвичай включають 

методи на основі полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР), у яких загальна ДНК/РНК, 

екстрагована із зразка ґрунту, використовується як матриця для характеристики 

мікроорганізмів. Продукт ПЛР, отриманий таким чином, відображає суміш сигнатур генів 

всіх мікроорганізмів, присутніх у зразку. ПЛР-ампліфікація окремих консервативних генів, 

таких як 16S рРНК, використовується найбільш часто, оскільки ці гени є масовими, тобто, 

присутні у всіх прокаріот, структурно і функціонально зберігаються, містять варіабельні і 

висококонсервативні регіони [14]. Крім того, відповідний розмір гена (~ 1500 п.н.) і постійно 

зростаюче число доступних для порівняння в базах NCBI, RDP-II, Greengenes 

послідовностей гену 16S рРНК, роблять його «золотим стандартом» вибору в екології 

мікроорганізмів. Оцінюючи філогенетичні зв’язки з відомими мікроорганізмами, засновані 
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на гомології послідовностей16S рРНК, ідентифікується найближча приналежність нового 

ізоляту або молекулярної послідовності [15].  

Продукти ПЛР, ампліфіковані із загальної ДНК, аналізуються в основному за 

допомогою генетичного фінгерпринтингу, скринінгу бібліотек клонів, мікрочіпів ДНК або 

комбінацією цих методів. 

 

2.1. Методи генетичного фінгерпринтінгу  

 

Генетичний фінгерпринтінг формує профіль мікробних угруповань на основі 

прямого аналізу продуктів ПЛР, ампліфікованих із загальної ДНК [16]. Ці методи 

включають в себе DGGE/TTGE, SSCP, RAPD, ARDRA, T-RFLP, LH-PCR, RISA, RAPD і 

створюють відбиток прокаріотного комплексу, що ґрунтується на поліморфізмі 

послідовностей, або на поліморфізмі довжин фрагментів. Загалом, методи генетичного 

фінгерпринтінгу є швидкими та дозволяють проводити одночасний аналіз кількох зразків. 

Розроблені підходи для демонстрації впливу на мікробні угруповання відмінностей між 

ними без прямої таксономічної ідентифікації. 

Денатуруючий та температурний градієнтний гель-електрофорез. Д 

ва аналогічні методи для вивчення мікробних угруповань. У денатуруючому 

градієнтному гель-електрофорезі (DGGE) продукти ПЛР отримують з використанням 

універсальних праймерів на послідовності рибосомальних генів 16S або 18S рРНК і 

піддають електрофорезу на поліакриламідному гелі, що містить лінійний градієнт 

денатуруючої ДНК у суміші сечовини і формаміду. Гель-електрофорез з градієнтом 

температури (TTGE) ґрунтується на тому ж принципі, що й DGGE-метод, але замість 

хімічної денатурації застосовується градієнт температури. Зміна послідовності серед 

різних ПЛР-ампліконів визначає поведінку плавлення, і тому амплікони з різними 

послідовностями припиняють мігрувати в різних положеннях у гелі [11]. 

За обох методів використовується прямий праймер, що містить на 5′-кінці GC-

кламп розміром 30–50 пар нуклеотидів [17]. Це необхідно для запобігання повної 

дисоціації дволанцюгової ДНК на окремі ланцюги під час електрофорезу. Теоретично 

методом DGGE можна розділити ДНК з відмінностями в 1 парі нуклеотидів. 

Для філогенетичної ідентифікації фінгерпринтів DGGE/TGGE смуги вирізають з 

гелю, повторно ампліфікують та секвенують або промочують на нейлонових мембранах і 

гібридизують з молекулярними зондами, специфічними для різних таксономічних груп [18]. 

Перевагами методів DGGE/TGGE є їх надійність, здатність повторно 

відтворюватись, швидкість проведення і доволі доступна вартість. Можливе проведення 

аналізу декількох зразків одночасно, що дає змогу стежити за змінами в мікробних 

популяціях [16]. 

Недоліками методів DGGE/TGGE є можливість деяких відхилень у проведенні 

ПЛР, трудомістка підготовка зразків, що може потенційно впливати на зміни у мікробних 

угрупованнях, і різна ефективність виходу ДНК під час її виділення [2].  

Вважають, що DGGE- аналізом можна визначати тільки 1–2 % мікробної популяції, 

які є представниками домінантних видів мікроорганізмів, і існують у природних зразках 

[18]. Крім того, фрагменти ДНК із різними послідовностями можуть мати подібний 

характер рухливості у поліакриламідному гелі. До того ж одна смуга у гелі необов’язково 

може відображати один вид бактерій і у зразках з одним видом бактерій, можуть 

з’являтися декілька бендів через чисельність генів 16S рРНК з незначними відмінностями 

у послідовностях ДНК [18]. 

Профілі DGGE ґрунтових мікробних угруповань, отримані з використанням 

універсальних бактеріальних праймерів, як правило, дуже складні. Щоб подолати цю 

проблему, використовують груповий ПЛР-DGGE зі специфічними праймерами, 

націленими лише на певні фізіологічні/філогенетичні групи [19]. 

Випадкова ампліфікація поліморфної ДНК (RAPD). Метод ґрунтується на ПЛР-

ампліфікації з коротким (зазвичай десятинуклеотидним) праймером, за допомогою якого 

випадково реплікуються фрагменти в декількох сайтах на геномній ДНК за низької 

температури відпалу, зазвичай ≤ 35 °C [20]. Таким чином отримуються продукти суміші 

фрагментів різної довжини в одній реакції, які розділяють в агарозному або 

поліакриламідному гелі залежно від генетичної складності мікробних угруповань. Завдяки 

високій швидкості та простоті використання RAPD широко застосовують для вивчення 

загальної структури мікробних угруповань та диференціації близькоспоріднених видів і 
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штамів бактерій [20]. 

Метод досить чутливий до експериментальних умов (температури відпалу, 

концентрації MgCl2), якості та кількості матричної ДНК і праймерів. Таким чином, для 

порівняння мікробних цензів та отримання найбільш відмінних моделей між видами або 

штамами необхідно оцінити кілька праймерів і умов реакції [21]. 

 

Поліморфізм довжин рестрикційних фрагментів (RFLP). Метод засновано на 

варіабельності послідовностей ДНК, присутніх в ПЛР-продуктах генів 16S рРНК. 

Ампліфікат ДНК, зазвичай розщеплюється ендонуклеазами рестрикції (наприклад, AluI і 

HaeIII), отримані фрагменти розділяються на вагарозному або поліакриламідному гелі. 

Якщо два організми різняться за відстанню між сайтами рестрикції, то фрагментація 

певною рестрикційною ендонуклеазою буде проявлятися у розмірі отриманих фрагментів. 

Для оцінювання розміру фрагмента використовують стандартні маркери молекулярних 

мас [22].  

RFLP-метод найбільше підходить для досліджень на внутрішньовидовому рівні 

або порівняльного аналізу між тісно пов'язаними таксонами. Цей метод також є корисним 

для швидкого моніторингу динаміки структури мікробних угруповань з плином часу або 

для порівняння мікробного різноманіття в ґрунті за зміни умов навколишнього середовища 

[11].  

Одним з основних обмежень RFLP є те, що отримані з мікробних угруповань 

профілі занадто складні для розділення гель-електрофорезом, оскільки один вид може 

мати від 4 до 6 рестрикційних фрагментів [18]. 

Поліморфізм довжини термінально мічених рестрикційних фрагментів (T-RFLP). 

Метод практично є аналогічним RFLP, за винятком однієї суттєвої відмінності, що полягає 

у використанні флуоресцентно-міченого праймера під час реакції ПЛР. Це дає змогу 

виявляти тільки термінально-позначені рестрикційні фрагменти (T-RFs), які розділяють на 

автоматизованому ДНК-секвенаторі [23]. Своєю чергою, це зменшує кількість бендів у 

зразках і спрощує картину діапазонів, що дозволяє проводити аналіз складних мікробних 

угруповань ґрунту, а також надавати інформацію про мікробне різноманіття, оскільки 

кожний T-RF є єдиною оперативною таксономічною одиницею (ОTU). Біорізноманіття 

оцінюється шляхом аналізу розміру, кількості і висоти отриманих піків флуоресценції [24]. 

Дослідження показали, що метод «дуже чутливий і швидкий» для ідентифікації 

широкого спектра видів бактерій [11]. Велика база даних послідовностей гена 16S рРНК 

робить його ідеальним кандидатом для цих цілей. З урахуванням останніх досягнень в 

області біоінформатики розроблено комп’ютерні програми аналізу T-RFLP, що 

дозволяють дослідникам проводити швидку ідентифікацію ОТU на основі баз даних 

фрагментів генів 16S рРНК, 18S рРНК та ITS-послідовностей [2]. 

Метод T-RFLP застосовувався для аналізу філотипової структури прокаріотного 

комплексу чорнозему типового в агроценозі пшениці озимої за різних систем 

землеробства. За результатами досліджень показано філогенетичну структуру 

прокаріотного комплексу за інтенсивної, екологічної та біологічної систем землеробства та 

виявлено відповідно 101, 394, 459 ймовірних таксономічних кандидатур, що належали до 

філ Actinobacteria, Proteobacteria, Acidobacteria, Bacteroidetes, Firmicutes, Spirochaetes, 

Verrucomicrobia. Частка таксономічних одиниць, що не культивуються на поживних 

середовищах становила до 58 % [25].  

Один важливий недолік методу T-RFLP полягає в тому, що він може 

недооцінювати різноманіття мікробного угруповання оскільки кількість смуг, що можуть 

бути розділені на гелі обмежена (зазвичай <100), і різні бактеріальні піки можуть мати 

однакову довжину T-RF (відбувається перекриття або гомоплазія OTU) [2]. Проте, цей 

метод забезпечує надійний індекс різноманіття мікробних угруповань ґрунту, результати 

T-RFLP, як правило, дуже добре корелюють з результатами з бібліотек клонів [18]. 

 

2.2. Скринінг бібліотек клонів  

 

Серед методів, які вимагають ампліфікації специфічних послідовностей ДНК, 

широко використовується метод формування бібліотек клонів генів 16S рРНК на основі 

Escherichia coli з подальшим секвенуванням окремих фрагментів гена. Отримані 

послідовності порівнюються з відомими в базах даних, таких як GenBank, RDP та 

Greengenes. Зазвичай клоновані послідовності відносять до типу, класу, порядку, родини, 
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роду чи виду за значеннями критерію подібності послідовностей – 80, 85, 90, 92, 94 або 

97%, відповідно [2, 11]. 

При аналізі ДНК бібліотеки потрібна робота з кожним з відібраних клонів. Скринінг 

бібліотеки генів 16S рРНК є коштовним і трудомістким процесом. Стандартна процедура 

скринінгу складається з вивчення ряду клонів з використанням методів молекулярної 

біології, наприклад, DGGE/TTGE. Хоча бібліотеки клонів генів 16S рРНК дозволяють 

провести початкову характеристику різноманіття та ідентифікувати нові таксони, 

дослідження показали, що для ґрунтових зразків може знадобитися більше 40 000 клонів 

для документування 50 % мікробного ценозу [18, 19]. Однак типові бібліотеки клонів генів 

16S рРНК містять менше 1000 послідовностей і тому вдається оцінити лише невелику 

частину мікробного різноманіття, присутнього в зразку. 

Незважаючи на трудомісткий та вартісний фактор, метод бібліотек клонів, як і 

раніше, вважають «золотим стандартом» для попередніх обстежень мікробного 

різноманітності. З появою нових і недорогих технік секвенування в цьому методі аналізу 

мікробного біому ґрунтів очікується значний прогрес [2]. 

 

2.3. Мікрочіпи ДНК (DNA microarrays)  

 

Мікроматриці ДНК використовують, в основному, для забезпечення 

високопродуктивного і всебічного аналізу мікробних угруповань у зразках із 

навколишнього середовища. Продукти ПЛР, ампліфіковані із загальної ДНК, 

безпосередньо гібридизують з відомими молекулярними зондами, які прикріплюються на 

мікрочіпах. Після того, як флуоресцентно-мічені ПЛР-амплікони гібридизуються із 

зондами, позитивні сигнали оцінюють за допомогою конфокальної скануючої мікроскопії. В 

цілому інтенсивність сигналів гібридизації на мікрочіпах прямо пропорційна кількості 

цільового організму [26]. 

Перехресна гібридизація є основним обмеженням технології мікрочіпів, особливо 

при роботі зі зразками навколишнього середовища. Крім того, мікроареї не придатні для 

ідентифікації та виявлення нових прокаріотних таксонів. Певні роди можуть бути повністю 

проігноровані якщо на мікрочіпі немає відповідного зонда. Мікроматриці ДНК, що 

використовуються в екології мікрорганізмів, можна розділити на дві основні категорії 

залежно від зондів: мікрочіпи генів 16S рРНК(PhyloChips) і функціональні генні масиви 

(FGA) [2]. 

Універсальний мікрочіп 16S з високою щільністю містить близько 30000 зондів гена 

16S рРНК, націлених на декілька культивованих мікробних видів і «кандидатів 

філогенетичних груп». Ці зонди призначені для всіх 121 розмежованих порядків прокаріот і 

дозволяють одночасно виявляти 8741 бактеріальних і архейних таксонів [26].  

На відміну від PhyloChips, що призначені для виявлення якісного складу 

мікробного угруповання і як зонди містять гени 16S рРНК, FGA призначені в першу чергу 

для виявлення специфічних груп бактерій за метаболізмом. Таким чином, FGA не тільки 

розкриває структуру угруповання, але й дає уявлення про метаболічний потенціал 

мікробного ценозу in situ. FGA містять зонди для генів з відомими функціями. Наприклад, 

функціональний генний масив GeoChip, містить більше 24 000 зондів від усіх відомих 

метаболічних генів, залучених у різні біогеохімічні, екологічні процеси та такі як окиснення 

аміаку, окиснення метану і фіксація азоту та ін. [27]. 

 

2.4. Методи повногеномного секвенування  

 

Вивчення мікробних біномів ґрунту за допомогою аналізу всього геному є 

комплексним підходом до розуміння екології і функцій мікроорганізмів. Повногеномне 

секвенування включає екстракцію ДНК з чистих культур; випадкову фрагментацію 

отриманої геномної ДНК на невеликі фрагменти ~ 2 т.п.н., лігування і клонування 

фрагментів ДНК у плазмідному векторі; двонаправлене секвенування фрагментів ДНК. 

Отримані нуклеотидні послідовності опрацьовують шляхом фільтрації, вирівнювання, 

відбору та класифікації за допомогою спеціалізованих комп'ютерних програм (MEGAN, 

QIIME та ін.) [2, 4]. Послідовності анотують у відкритих рамах зчитування (ORF) для 

прогнозування закодованих білків (функцій). Повногеномне секвенування забезпечило 

безпрецедентне розуміння мікробіологічних процесів на молекулярному рівні і має 

потенційне широке застосування в біотехнології, індивідуальній та загальній екології, 



122                                 ISSN 0587-2596. Агрохімія і грунтознавство. 2017. 86. Патика М.В. та ін. (116-124) 

грунтовій мікробіології, біоремедіації, біоенергетиці [11]. 

Сучасні розробки методів зчитування коротких послідовностей, таких як 

піросеквенування, значно скоротили час і витрати, необхідні для проектів повногеномного 

секвенування мікробних біомів. Величезний обсяг даних, зібраних з програм секвенування 

геномів, доступний для еволюційних досліджень, порівняльної геноміки та протеоміки у 

пошукових базах даних IMG, NCBI, GOLD. Наприклад, NCBI є публічною базою даних для 

проектів секвенування і містить понад 1000 повних геномів прокаріот [10, 28]. 

Розвиток методів секвенування нового покоління, в тому числі технології 

піросеквенування, істотно розширили можливості масштабного вивчення біорізноманіття 

складних багатокомпонентних екосистем, особливо ґрунту та лягли в основу нової області 

в мікробіології – метагеноміки (дослідження сукупних мікробних геномів, отриманих 

безпосередньо із зразків навколишнього середовища) [11, 29]. 

Метагеномні методи засновані на концепції, що весь генетичний склад мікробного 

біому (метагеном) може бути секвенований і проаналізований таким же чином, як і 

сиквенсигеномів окремих чистих бактеріальних культур. Піросеквенування є найбільш 

сучасним та потужним методом, що дозволяє вивчення мікробного метагеному ґрунту [1]. 

Платформи секвенування нового покоління Roche/454, Illumina/Solexa, Life/APG, 

HeliScope/HelicosBioSciences, набагато швидші та дешевші, ніж традиційне секвенування 

клонованих ампліконів за методом Sanger. Компанія 454Life Sciences розробила метод 

піросеквенування, що дозволяє проводити масове паралельне високопродуктивне 

зчитування гіперваріабельних ділянок генів 16S рРНК. Ці фрагменти досить короткі (100-

350 основ), але забезпечують достатню філогенетичну інформативність, що дозволяє 

виявляти реальне таксономічне різноманіття компонентів ґрунтового мікробіому, 

незалежно від функціональної спрямованості, трофізму та культивування на поживних 

середовищах [3,4]. 

Одна з переваг використання техніки піросеквенування полягає в одночасному 

аналізуванні декількох зразків ґрунту за один прохід шляхом присвоєння зразкам 

нуклеотидних «штрих-кодів» (додавання олігонуклеотидних ідентифікаторів (MID) під час 

ПЛР). В останньому випуску платформи третього покоління 454 GenomeSequencer XLR 

(GS FLX Titanium) можна отримати близько 400 мільйонів високоякісних сиквенсів 

розміром ≥ 450 п.н. протягом 10-годинного піросеквенування з точністю 99,96 % [28]. 

За допомогою методу піросеквенування авторами проведено аналіз структури 

метагеному та таксономічного складу прокаріотного комплексу чорнозему типового в 

агроценозі пшениці озимої за різних систем землеробства. Кількість прочитаних 

послідовностей у пробах варіювала від 2941 до 3792 залежно від варіантів досліду із 

середньою довжиною 252 п.н. В загальному було отримано 1708 ОТU. Атрибутування 

метагеномних нуклеотидних послідовностей на відповідність таксономічним одиницям 

дало можливість ідентифікувати 335 таксонів, з яких 6 належали до домену Archaea, 329 – 

до домену Bacteria. При цьому 67 % таксонів були ідентифіковані на рівні родини й 33 % – 

на рівні роду. Кількість некласифікованих бактерій становила 18 % (296 OTU) [29]. 

 

2.5. Недоліки та обмеження методів молекулярно-біологічного аналізу  

 

Молекулярно-біологічні методи, так само як і методи культивування, мають свої 

недоліки та упередження на певних етапах [5]. Після екстрагування «тотальної» ДНК з 

ґрунтових зразків можливим є неповний лізис певних мікробних клітин, що призводить до 

спотворення структури та різноманіття мікробного угруповання за його оцінки [2, 11]. 

Обмеження при проведенні ПЛР пов’язані з пригніченням реакції гуміновими 

кислотами, які, як правило, екстрагуються з ґрунту разом із ДНК. Колективом авторів 

адаптовано та відпрацьовано методику екстракції «тотальної» ДНК ґрунтових організмів з 

різних типів ґрунтів на основі СТAB-буфера та методику очищення екстракту від гумінових 

кислот за допомогою сорбції на оксид кремнію. Дана методика дозволяє отримати 

високоочищені препарати тотальної ДНК ґрунтових організмів чорнозему розміром ≥ 10 

тис. п.н. в концентрації необхідній для подальшої ампліфікації гену 16S рРНК [1, 3, 4].  

Гібридизація та специфічність праймерів іноді викликають переважаючу 

ампліфікацію окремих матриць ДНК, що впливає на кількісну оцінку мікробного 

різноманіття. Виникнення ПЛР артефактів (химерні молекули, делеції та точкові мутації) 

також можуть призводити до помилкових результатів [2, 11]. 
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3. Заключення 

 

Таким чином, для розуміння біогеохімічних процесів ґрунтоутворення та розкриття 

механізмів взаємодії в системі ґрунт – мікроорганізми – рослина основним завданням 

мікробіології є об'єктивна, комплексна оцінка якісного складу та функціональної 

спрямованості мікробних цензів, що формуються під впливом різних агрозаходів. 

На сьогодні ґрунтова мікробіологія отримала доступ до комплексного вивчення 

мікробіоти у всій повноті завдяки потужному розвитку молекулярно-біологічних методів 

аналізу, що дозволяють виявляти реальне таксономічне різноманіття компонентів 

ґрунтового мікробного біому, незалежно від можливості їх культивування на поживних 

середовищах. У результаті застосування для оцінки генетичних ресурсів мікроорганізмів 

сучасних методів виділення тотальної ДНК, скринінгу бібліотек клонованих генів, 

генетичного фінгерпринтінгу, повногеномного секвенування можливо отримати унікальні 

дані щодо складу, структури і, відповідно, функцій мікробних угруповань ґрунту. 

Створення сучасних платформ піросеквенування та стрімкий розвиток біоінформатики 

обумовили формування нового напряму в дослідженні мікробних систем – метагеноміки. 

У той же час усі молекулярні підходи, що доступні для оцінки структури та 

функціонального різноманіття мікробних угруповань мають свої таксономічні і 

методологічні переваги та обмеження. Оскільки досі немає точного уявлення про видове 

різноманіття мікроорганізмів, тому не можна вибрати метод для його визначення, який був 

би найкращим і забезпечував повний доступ до генетичного і функціонального 

різноманіття складних мікробних угруповань ґрунту. Для комплексної оцінки слід 

застосовувати поєднання декількох методів. Вкрай важливим є розвиток інструментів 

біоінформатики, необхідних для оцінки величезної кількості інформації, що генерується на 

основі повногеномного, метагеномного і метатранскриптомного підходів. 

Для України залишається актуальним і важливим створення бази даних 

метагеномного різноманіття та таксономічного складу прокаріот різних типів ґрунту за 

різних систем землеробства з метою біокартування та пошуку індикаторних видів у 

розробці методів біоіндикації щодо впливу агротехнічних заходів на стан ґрунту та 

показники його родючості. 
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Assess the species structure of mixed cultures and associations of microorganisms without separating them in pure 
culture in such complex environments, like water and soil made possible by the development of powerful molecular-
biology techniques. Over the past decades was developed a series of approaches based on direct extraction and 
analysis of nucleic acids from samples of soil. So, aim of the work was characterization modern molecular-biological 
methods and approaches which application opens a new understanding of the phylogenetic and functional diversity of 
microbial communities of agrarian soils.Molecular approaches such as genetic fingerprinting, screening of clone 
libraries, DNA microarrays, metagenomics are extremely important for objective, complex evaluation of the qualitative 
composition and structure of soil microbial communities that are influenced by different farming practices. In manuscript 
have been briefly described latest advances in molecular microbial ecology with a focus on new methods and 
approaches to identify the real taxonomic diversity of component of soil microbial biome and new functional genes of 
microorganisms. This will help in understanding the biogeochemical processes of soil formation and uncovering the 
mechanisms of interaction in the system soil - microorganisms - plant. 
 

Keywords: microorganisms; microbial biome; metagenome; DNA; soil; biodiversity; molecular-biological methods. 

mailto:O.kolodjazhny@i.ua


ISSN 0587-2596. Агрохімія і грунтознавство. 2017. 86. Лісневич Л.О. та ін. (125-128)                                       125 

ІСТОРІЯ НАУКИ 
HISTORY OF SCIENCE 

 
 
УДК 631.82:581.133:001.58 
 

Основи фізіології живлення рослин та застосування мінеральних 
добрив у працях професора О.Д  Хоменка 

 

Л.О. Лісневич, В.А. Вергунов 
 
Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН, Київ, Україна 

 
ІНФОРМАЦІЯ  АНОТАЦІЯ 

 
Отримано 25.09.2017 

 У статті висвітлено основні етапи життєвого і творчого шляху вченого ‒ 
фізіолога рослин і агрохіміка професора Олексія Денисовича Хоменка. 
Основний напрям його наукової діяльності полягає у дослідженні фізіологічних 
та агрохімічних особливостей дії на рослини і ґрунти комплексних мінеральних 
добрив із добавками мікроелементів, синтетичних полімерів, пестицидів та 
місцевих ресурсів добрив для поліпшення умов кореневого живлення рослин і 
підвищення врожайності. Представлено розроблені вченим наукові основи 
сірчаного живлення, а також новий інтеграційний метод оптимізації 
мінерального живлення рослин.  
Зазначено, що у багатьох своїх розробках О.Д. Хоменко долав догми й 
стереотипи, порушував важливі теоретичні питання, давав їм змістовні 
пояснення, займався розв’язанням проблем, які мали важливе значення для 
розвитку сільського господарства за його життя та залишаються актуальними 
донині. Творча спадщина вченого налічує більше 270 наукових праць, навіть 
ознайомлення з їх списком дає уявлення про вагомість його наукового доробку. 
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Наукова громадськість України невдовзі відзначатиме 100 років від дня 

народження доктора сільськогосподарських наук, професора Хоменка Олексія 

Денисовича, знаного у фаховому середовищі з питань агрохімії та фізіології живлення 

рослин, і не тільки в межах нашої країни. Плідна і багатогранна спадщина вченого налічує 

понад 270 опублікованих праць з теоретичних основ живлення й удобрення культурних 

рослин та практичного їх використання, які й донині привертають увагу науковців і 

практиків сільського господарства. 

Ключові питання, навколо яких розвивалися наукові ідеї вченого, були такими: 

розробка теоретичних основ фізіології живлення й удобрення культурних рослин, 

дослідження фізіологічних та агрохімічних особливостей дії на рослини і ґрунти 

комплексних мінеральних добрив із добавками синтетичних полімерів, мікроелементів і 

пестицидів, а також місцевих ресурсів добрив для поліпшення умов кореневого живлення 

рослин та багато інших. 

Народився Олексій Денисович Хоменко 15 лютого 1919 р. в с. Шестеринці 

Лисянського району Черкаської області у родині сільського вчителя. Батько – Денис 

Мефодійович, був розстріляний німцями за відверту патріотичну позицію та участь у 

боротьбі з німецькими окупантами. 

Свій трудовий шлях Олексій Хоменко розпочав у 13 років, працюючи на 

сільгоспроботах у рідному селі. В 1933–37 рр. юнак навчається в Козачанському технікумі 

зернових культур, після закінчення якого молодий фахівець здобуває освіту в Уманському 

Трудового Червоного прапора сільськогосподарському Інституті імені О.М. Горького (до 

1941 р.). Студентом мав активну громадську позицію, був Ленінським стипендіатом [1]. 

У всіх своїх діяннях Олексій Денисович є справжнім патріотом України. Із самого 

початку Великої Вітчизняної війни він захищав Батьківщину як доброволець Радянської 

армії, незважаючи на відстрочення до закінчення інституту. Юнак бере активну участь у 

кривавих боях з німецько-фашистськими загарбниками, за що його відзначено шістьма 

урядовими нагородами. Після закінчення війни Олексій Хоменко продовжує навчання в 

Уманському сільськогосподарському інституті, який закінчує в 1946 р. з відзнакою. 

В 1946–49 рр. за рекомендаціями викладачів навчається в аспірантурі Інституту 

фізіології рослин і агрохімії АН УРСР. У перших наукових роботах, проведених під 

керівництвом знаного вченого академіка АН УРСР і ВАСГНІЛ П.А. Власюка, молодий 

дослідник показав, що рослини використовують адсорбовані форми мінеральних 

елементів з відходів буровугільної промисловості, як добрива. На підставі цих досліджень 
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О.Д. Хоменко пропонує новий метод сукупного застосування мінеральних добрив і 

сорбентів рядковим способом під час сівби цукрових буряків. Для сільського господарства, 

що на той час потерпало від нестачі мінеральних добрив, такий спосіб удобрення 

виявився надзвичайно ефективним. Згідно з наказом Міністерства сільського 

господарства УРСР № 161 від 18.11.1949 р., запропоновану молодим науковцем методику 

було запроваджено на площі 8,5 тис. га посівів цукрових буряків. Вчена рада Інституту 

фізіології рослин і агрохімії представила роботу О.Д. Хоменка для участі у Всесоюзній 

виставці досягнень народного господарства у Москві, що було надзвичайним визнанням. 

Ці матеріали стали основою для кандидатської дисертації: «Влияние адсорбентов на 

улучшение условий корневого питания сельскохозяйственных растений», яку науковець 

успішно захищає в грудні 1949 року [1]. 

Наполеглива праця і бурхлива енергія О.Д. Хоменка – організатора різнобічних 

наукових розробок і талановитого дослідника, характеризують увесь творчий шлях 
ученого. Характерною особливістю наукової діяльності Олексія Денисовича була постійна 

творча співдружність із працівниками сільського господарства в колгоспах і радгоспах 
країни. Відмінна риса його досліджень – це комплексність, поєднання основ фізіології 

живлення рослин з агрохімією, ґрунтознавством, землеробством і рослинництвом. 
У 1950 – 51 рр. О.Д. Хоменко працює в Інституті фізіології рослин і агрохімії АН 

УРСР у відділі фізіології живлення, очолюваному академіком П.А. Власюком. У вересні 
1951 р. на виконання постанови Президії АН УРСР молодого науковця переведено на 

роботу до новоствореного Інституту агробіології Львівського філіалу АН УРСР з метою 
зміцнення кадрів західноукраїнських інститутів та сприяння розвитку нових наукових 

напрямів. Після реорганізації означеного Інституту в Науково-дослідний інститут 
землеробства і тваринництва західних районів УРСР ПВ ВАСГНІЛ вченого призначено 

завідувачем лабораторії агрохімії та фізіології рослин. Тут він розробляє (1951-58 рр.), 
теоретичні основи і пропонує практичні рекомендації раціонального використання 

місцевих ресурсів добрив (торфу, фосфоритів, каїнітів, вапняку, мергелю, гіпсу тощо) з 
урахуванням ґрунтово-кліматичних умов регіону. Узагальнюючи результати власних 

багаторічних досліджень та існуючу наукову літературу, Олексій Денисович публікує 
монографію (1961 р.) і на її основі захищає докторську дисертацію за темою: «Місцеві 

ресурси добрив західних районів УРСР та їх використання» [2]. 
Від 1958 р. О.Д. Хоменко очолює лабораторію фізіології живлення рослин 

Українського НДІ фізіології рослин у Києві, згодом, в 1961-64 рр. – лабораторію 
застосування полімерів у сільському господарстві, а в 1964–68 рр. – відділ біомінеральних 

та комплексних добрив цього ж Інституту. Наукові розробки вченого у цей період 
розкривають фізіологічні та агрохімічні особливості дії на рослини й ґрунти складних 

мінеральних добрив з додаванням синтетичних полімерів, мікроелементів і пестицидів, що 
стало підґрунтям для удосконалення системи принципів щодо створення комплексних 

мінеральних добрив за іонним складом [2]. 
У наукових працях цього періоду основну увагу приділено вивченню дії фосфатів 

амонію, діамонітрофоски, нітроамофоски, нітрофоски та мішаних комплексних добрив; 
проведено дослідження рідких складних добрив, капсульованих та комплексних 

мінеральних добрив, що містять гербіциди та інсектофунгіциди. За умов сукупного 
застосування мінеральних добрив і пестицидів встановлено підсилене надходження 

елементів мінерального живлення і метаболітів у рослини та зростання ефективності 
добрив, що сприяло очищенню ґрунту від бур’янів, загибелі шкідників і призводило до 

підвищення продуктивності вирощуваних культур. 
У 1969 р. професор О.Д. Хоменко стає завідувачем відділу фізіології живлення 

рослин  Інституту фізіології рослин (ІФР) АН УРСР і до кінця 1980 р. очолює науковий 
напрям з вивчення процесів асиміляції поживних речовин, способів регуляції й оптимізації 

умов кореневого живлення рослин, як провідних ланок подальшої розробки теорії і 
практики мінерального живлення та ефективного застосування мінеральних добрив 

нарівні з місцевими ресурсами [3,4,5,6,7]. 
Від 1973 р. під керівництвом О.Д. Хоменка здійснюється розробка наукових основ 

сірчаного живлення культурних рослин, як фактора підвищення їх продуктивності. 
Визначено вміст сірки в ґрунтах і винос цього елементу різними сільськогосподарськими 

культурами та ефективність використання сірчаних добрив у різних регіонах України. 
Доведено, що сірка, у сполученні з іншими поживними елементами, суттєво впливає на 

характер метаболізму та інтенсивність продукційного процесу рослин; оптимізація 
азотного і сірчаного живлення є важливим фактором, що дає змогу проявити потенційні 

можливості генотипу. Встановлено також, що наявність сірки сприяє кращому засвоєнню 
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азоту рослинами, а співвідношення вмісту N і S в органах є індексом забезпеченості нею 

рослин. Вчений рекомендував додаткове внесення сірчаних добрив лише на тих ґрунтах 
України, де вміст сірки становить не більше 30 мкг/кг ґрунту [7]. 

Для цього науковцями відділу, на чолі з О.Д. Хоменком, був створений новий вид 
комплексного мінерального добрива – нітроамосіркофоска, внесення якого в ґрунт у 

дослідах з кукурудзою, соєю, цукровими буряками, картоплею, озимою пшеницею і 
ячменем збільшувало врожай на 7-10 % з одночасним поліпшенням його якості [7]. 

Узагальнюючи результати багаторічних досліджень вчений розробив наукові 
основи нового інтеграційного методу оптимізації мінерального живлення рослин, що 

базується на регуляції вмісту в поживному середовищі та рослині 13-ти обов’язкових 
елементів, з урахуванням рівня інших факторів, таких як особливості сорту, 

водозабезпеченість, світловий і тепловий режими тощо [5]. 
У 1983 р. професор О.Д. Хоменко залишає ІФР АН УРСР і очолює кафедру 

агрохімії, фізіології рослин та ботаніки відомого освітнього закладу – Кам’янець-
Подільського сільськогосподарського інституту, де читає лекції з агрохімії та фізіології 

рослин, проводить лабораторно-практичні заняття, керує науковою роботою здобувачів 
кандидатського ступеня та дипломників, готує наукові праці та методичні рекомендації [8]. 

Протягом багаторічної дослідницької роботи в Академічних установах країни 
професор О.Д. Хоменко особисто та у співавторстві опублікував 277 наукових праць у 

журналах, тематичних збірках та окремими виданнями, серед яких сім монографій, 
дев’ять інструкцій-рекомендацій, чотири наукові брошури, три авторські свідоцтва на 

винаходи, що впроваджені у виробництво. 
Основні результати багаторічних досліджень, проведених особисто О.Д. Хоменком 

та, за його ініціативи і керівництва, спільно зі співробітниками відділу фізіології живлення 
рослин ІФР АН УРСР, викладені у семи монографіях: «Місцеві ресурси добрив західних 

районів УРСР та їх застосування» (1961); «Комплексні мінеральні добрива і особливості  
їх застосування» (1967); «Транспорт питательных веществ и продуктивность растений» 

(1974); «Корневое минеральное питание и продуктивность растений» (1976); «Пути 
регуляции процессов и способов корневого питания растений» (1978); «Совместное 

применение минеральных удобрений и гербицидов» (1981), «Серное питание и 
продуктивность растений» (1983). 

Аналізуючи власні результати вчений виділяє основні оригінальні наукові 
розробки, які підсумовують його багаторічні дослідження: 

1. Поліфосфати як джерело фосфорного живлення рослин, використання 
фосфоритного борошна з Незвиських родовищ як добрив. 

2. Наукові основи сірчаного живлення рослин, пристосовані до умов України. 
3. Основні принципи оптимізації мінерального живлення рослин. Інтеграційно-

біологічний метод оптимізації для різних культур. 
4. Нові способи виготовлення та ефективність комплексних мінеральних 

добрив з добавкою пестицидів. 
5. Нові види комплексних мінеральних добрив, виготовлених із застосуванням 

полімерів пролонгованої дії. Вивчено їх фізіологічну дію на рослини,встановлено значну 
ефективність запропонованих добрив. 

6. Визначення ассортименту сірковмісних мінеральних добрив в Україні. 
Розробка параметрів виготовлення та випробування нового виду комплексних 

мінеральних добрив – нітроамосіркофоски. 
7. Принципи і методи застосування «флотаційних хвостів» сірчаного 

виробництва як вапняно-сірчаних добрив. 
8. Розробка методів компостування та використання місцевих добрив у західних 

районах  України для поліпшення їх ефективності. 
9. Визначення «вільного простору» в рослинах (апопласт) та фізіологічно-

активні речовини, як атрибути іонного транспорту в рослинах. 
Важливо, що О.Д. Хоменко репрезентував не тільки теоретико-методичне 

підґрунтя своїх розробок, але й надавав конкретні рекомендації щодо їх використання у 
практиці вітчизняного сільського господарства. 

У 2016 році побачив світ біобібліографічний покажчик наукових праць «Професор 
Хоменко Олексій Денисович (1919–1994)» за науковою редакцією академіка НААН 

В.А. Вергунова. Важко переоцінити значущість видання, оскільки в ньому вперше 
акумульовано весь науковий доробок відомого вченого [1]. У покажчику поєднано в одне 

ціле різножанрові частини (біографія, вітання, бібліографічні описи друкованих праць 
вченого та праць про нього, іменний та предметний покажчики наукового доробку). Цей 

різноманітний матеріал висвітлює важливі аспекти складного процесу наукового 
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становлення особистості професора О.Д. Хоменка, 
відображає основні риси портрета людини, повністю 
відданої своїй справі, з великим багажем знань, 
зосередженої на науково-дослідній діяльності і, водночас, 
відкритої для спілкування, яка була вдячним полемістом, 
співрозмовником, критиком і натхненним порадником. 
Цінними є спроби укладачів окреслити важливу роль 
професора О.Д. Хоменка у розвитку вітчизняної фізіології 
живлення рослин та агрохімії. 

Прикметною рисою покажчика є те, що наукові 
теорії, розгорнуті, зокрема у ранніх працях дослідника, 
проаналізовано й оцінено з позиції не лише тогочасного 
стану науки, а й досягнень сучасності. У багатьох випадках 
О.Д. Хоменко долав догми й стереотипи, порушував 
важливі теоретичні питання, давав їм змістовні пояснення. 
Він займався розв’язанням тих проблем, які мали велике 

значення для розвитку сільського господарства за його життя та є актуальними нині [1]. 
Біобібліографічний покажчик слугуватиме надійною основою для подальших досліджень у 
царині зазначеної і суміжних галузей знань, спонукатиме до нових досліджень та 
розширення кола питань наукового пошуку. 

Незважаючи на те, що 13 січня 1994 р. О.Д. Хоменко пішов з життя, він назавжди 
залишиться у пам’яті його послідовників як невтомний науковець і пристрасний дослідник, 
який зумів поєднати дослідження теоретичних проблем фізіології рослин й агрохімії з 
розробкою та впровадженням рекомендацій для вітчизняного сільськогосподарського 
виробництва. Наукові праці вченого слугують сучасним науковцям надійною базою й 
невичерпним джерелом інформації для розвитку нових напрямів у науці. 
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Bases of nutrition plants physiology and use mineral fertilizers in the publications  
of Professor Dr. O. Khomenko 
 
L. Lisnevych*, V. Vergunov 
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The basic stages of life and career plant physiologist and agrochemist scientist, Professor O. Khomenko are present. 
The main direction of his scientific work was to study the physiological and agrochemical features to action in plants and 
soils complex mineral fertilizers with trace elements additives, synthetic polymers, pesticides and fertilizers local 
resources to improve the conditions of root nutrition of plants. Presented by scientists developed the scientific basis of 
sulfur supply and new integration method for optimization of mineral nutrition of plants. 
As shown, O. Khomenko overcame many dogmas and stereotypes in his numerous works, solved problems of great 
importance for development of agriculture. His scientific legacy includes more 270 works. 
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