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АНТРОПОГЕННА ЗМІНА ТЕМНО-СІРИХ ҐРУНТІВ ЗАХІДНОГО  

ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ 

 

Стаття присвячена питанням зміни показників та властивостей темно-

сірого ґрунту Західного Лісостепу України під впливом багаторічного 

сільськогосподарського використання. Експериментально досліджено 

зміну морфологічних ознак ґрунту, багаторічну динаміку показників ре-
акції ґрунтового середовища, гідролітичної та обмінної кислотності, су-

ми увібраних основ, ступеня насичення основами, вмісту та запасів гу-

мусу. 

Ключові слова: агрохімічна деградація, система удобрення, реакція ґру-

нтового розчину. 

 

Статья посвящена вопросам изменения показателей и свойств темно-

серой почвы Западной Лесостепи Украины под влиянием многолетнего 

сельскохозяйственного использования. Экспериментально исследовано 

изменение морфологических признаков почвы, многолетнюю динамику 

показателей реакции почвенной среды, гидролитической и обменной ки-

слотности, суммы поглощенных оснований, степени насыщения основа-

ниями, содержания и запасов гумуса. 

Ключевые слова: агрохимическая деградация, система удобрения, реак-

ция почвенного раствора. 

 

The article deals with changes of parameters and properties of dark gray soil 

of Western Steppe of Ukraine under the influence of long-term agricultural 

use. Experimentally studied the change in morphological characteristics of the 

soil, long-term dynamics of the reaction of the soil environment, hydrolytic 

and exchangeable acidity, total absorbed bases, base saturation, content, and 

reserves of humus. 

Keywords: agrochemical degradation, fertilizing system, the reaction of the 

soil solution. 

 

Стан проблеми. Тривалий період інтенсивного сільськогосподарського 

використання переважаючої частини територій з високим техногенним нава-

нтаженням призвів до значних змін складу, властивостей та формування ре-

жимів орних ґрунтів [2]. 

Серед факторів антропогенного впливу на ґрунтовий покрив добрива були 

одним із найбільш значних. Разом з тим, добрива чинять значний вплив на 
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агроекологічний стан та властивості орних ґрунтів та створюють додатковий, 

часто важко прогнозований, тиск на агроекосистему вцілому. 

До агроекологічних наслідків тривалого застосування мінеральних та ор-

ганічних добрив відносять зміну агрохімічних, фізико-хімічних та інших вла-

стивостей удобрюваних ґрунтів. 

За дослідженнями науковців [3, 4] тривале застосування мінеральних доб-

рив призводить до зниження рН, росту обмінної та гідролітичної кислотності, 
зниження ступеня насиченості темно-сірого ґрунту основами.  

Такі негативні процеси на орних землях при систематичному і тривалому 

застосуванні добрив зумовлюються не лише фізіологічною кислотністю мі-
неральних добрив, а й інтенсифікацією виносу біофільних елементів з ґрунту 

(в т.ч. кальцію та магнію) внаслідок підвищення врожайності культур. 

Мінеральна система удобрення також посилює негативний вплив інтенси-

вного сільськогосподарського використання ґрунтів: руйнування структури, 

зростання щільності ґрунту, зниження пористості тощо [5]. 

За свідченнями авторів [6, 7, 8], негативний вплив мінеральних добрив на 

фізико-хімічні показники ґрунту можна компенсувати внесенням органічних 

добрив в органічних та органо-мінеральних сівозмінах. 

Сучасний економічний стан країни наклав додатковий відбиток на агрое-

кологічний стан ґрунтів.  

Загальні тенденції до зниження обсягів розвитку тваринництва та скоро-

чення поголів’я ВРХ, що спостерігались, починаючи з другої половини 90-х 

років, останніми роками набули катастрофічних масштабів. Занепад, а поде-

куди і повна ліквідація, потужних тваринницьких комплексів призвели до рі-
зкого зниження об’ємів внесення органічних добрив в сівозмінах.  

Нестача фінансових ресурсів у одних землекористувачів та недбале став-

лення до ґрунтів інших призвели до загального скорочення обсягів хімічних 

меліорацій, зокрема вапнування кислих ґрунтів. 

Внаслідок такого стану галузі проблеми агрохімічної та фізико-хімічної 
деградації ґрунтів ще більш загострились, а дослідження пов’язані з екологі-
єю та економікою застосування добрив набули ще більшої актуальності. 

Об’єкт та методи досліджень. Дослідження проводились на території Рі-
вненської області, досліджувані ґрунти – темно-сірі опідзолені легкосуглин-

кові. Польові спостереження проводились на території багаторічного польово-

го стаціонару Інституту сільського господарства Західного Полісся України. 

Лабораторні дослідження – на базі кафедри агрохімії, ґрунтознавства та зем-

леробства НУВГП. Реакція ґрунтового розчину визначалась потенціометрич-

но, гідролітична та обмінна кислотність – по Каппену, ступінь насичення ос-

новами – по Каппену-Гільковіцу,  вміст гумусу – по Тюріну.  

Мета  полягала у вивченні зміни фізико-хімічних показників темно-сірого 

ґрунту внаслідок активного сільськогосподарського використання впродовж 

1961–2010 рр. 
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Результати досліджень. Дослідження ґрунтових розрізів темно-сірого 

ґрунту на варіантах польового стаціонару показало, що в ґрунтах збереглись 

ознаки як дернового (добре розвинутий гумусовий горизонт, наявність давніх 

кротовин та карбонатних журавчиків), так і підзолистого (вилугованість кар-

бонатів із верхніх горизонтів, переміщення колоїдів в нижні шари, що приз-
вело до диференціації ґрунтового профілю на горизонти колоїдного елювію 

та ілювію) типів ґрунтоутворення. 

Загальна будова профілів ґрунтів  наступна (станом на листопад 2010 ро-

ку): 

HE – гумусово-елювіальний, темно-сірий, безкарбонатний, рихлий у вер-

хній частині і ущільнений в нижній, структура грудкувата, в нижній частині 
помітна присипка SiO2, перехід помітний; 

HI – ілювійований, сірий з добре вираженим буруватим відтінком, ущіль-

нений, структура грудкувато-горіхувата, багато присипки SiO2, перехід чітко 

виражений; 

Ih – ілювіальний, бурий з палевим відтінком, неоднорідний, добре ущіль-

нений, структура призматична, зустрічаються кротовини, перехід поступо-

вий; 

Pik – палевий з буруватим відтінком, не щільний, структура призматична, 

вологий, зустрічаються карбонатні включення, вскипання від кислоти, пере-

хід до материнської породи поступовий. 

Pk – материнська порода, вологий карбонатний лес. 

Таблиця 1 

Потужність ґрунтових горизонтів за варіантами досліду 

Варіант НЕ НІ Ih Pik Pk 

Вихідний ґрунт, 1961 р. 0-35 36-70 71-130 131-150 >150 

Розріз 1 

(абсолютний контроль 

1961–2010) 

0-33 34-72 73-130 131-150 >160 

Розріз 2 

(мінеральна сівозміна) 
0-35 36-81 82-136 137-160 >160 

Розріз 3 

(органо-мінеральна  

сівозміна) 

0-37 38-80 81-131 132-160 >160 

 
Проведений опис ґрунтових розрізів після багаторічного проведення ста-

ціонарного дослідження показав, що за окремими варіантами дослідження 

помітних суттєвих змін в генетичній будові ґрунту не відбулось, однак            

співставляючи опис вихідного ґрунтового розрізу 1961 року та описи розрізів    

2010 року слід відмітити переміщення вверх по профілю карбонатів.  

Це явище, ймовірно, пов’язане з підвищенням середнього рівня ґрунтових 

вод за вказаний період часу. Згідно вихідного опису ґрунту перед закладан-
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ням польового стаціонарного досліду, в жодному з розрізів до глибини двох 

метрів не було води або ознак підтоплення. В той час як у всіх трьох розрізах 

2010 року з глибини 170-180 см материнська порода дуже волога, з глибини 

двох метрів помітні ознаки перезволоження. В свою чергу, таке підвищення 

рівня ґрунтових вод викликане збільшенням річної кількості опадів, що спо-

стерігається впродовж останніх років [13, 15]. В зв’язку з близьким заляган-

ням ґрунтових вод у нижній частині ґрунтового профілю переважали висхідні 
потоки вологи над нисхідними, що сприяло переміщенню вверх по профілю 

карбонатів кальцію. 

Аналізуючи зміну властивостей темно-сірого ґрунту впродовж 1961–     

2010 рр., слід відмітити зміни показників, що стосуються реакції ґрунтового 

розчину. Так, у вихідному описі ґрунту 1961 року  рН сольової витяжки змі-
нювався від 5,4 (у верхньому гумусовому горизонті), до 7,0 на глибині мате-

ринської породи. При цьому перехід від слабо кислої реакції середовища до 

нейтральної приблизно співпадає з лінією скипання карбонатів (120-130 см).  

При цьому впродовж всього досліджуваного періоду спостерігається тен-

денція до підкислення верхнього орного шару ґрунту, так, вже у 1972 році 
значення рН у горизонті НЕ становило 5,3 одиниці, станом на 2001 рік –      

4,6 одиниці, станом на 2010 рік – 4,5.  Однак, вказана тенденція справедлива 

лише для верхнього шару ґрунту 0-30 см, для нижніх горизонтів ґрунту хара-

ктерна обернена залежність. Так, значення рНсол карбонатних горизонтів 

змінювалось від 6,9-7,0 (1961 рік) до 7,3-7,4 (2010 рік). 

 Реакція сольової витяжки підорного горизонту НІ також змінювалась 

впродовж періоду спостережень – впродовж першої ротації польової сівозмі-
ни стаціонарного досліду (1961–1972 рр.) спостерігалось підвищення значен-

ня показника рН від 5,5 до 5,8 одиниць, впродовж наступних років – коли-

вання в межах 5,1-5,4. Така двостороння тенденція підкислення верхнього 

шару ґрунту та збільшення показника рН в нижніх горизонтах, ймовірно, 

пов’язана з процесами вимивання обмінного кальцію з верхніх і його накопи-

чення в нижніх горизонтах. Такий перерозподіл кальцію разом зі змінами ре-

акції середовища також може бути причиною підняття лінії скипання карбо-

натів. 

Впродовж всього періоду досліджень також відмічається тенденція до пі-
двищення гідролітичної кислотності верхньої частини  ґрунту. Так, у верх-

ньому горизонті НЕ значення цього показника зростає від 2,75 мг-екв., на 100 

г ґрунту (1961 рік) до 5,59 мг-екв/100 г (2010 рік). Аналогічний ріст значення 

гідролітичної кислотності можна спостерігати і у нижніх некарбонатних го-

ризонтах ґрунту.    

Склад обмінних катіонів в різних типах ґрунтів змінюється в широких 

межах, і обумовлюється типом ґрунтоутворення, хімічним складом ґрунтот-

ворних порід та коригується в процесі окультурення та активного антропо-

генного використання. Для темно-сірих ґрунтів лісостепової зони України в 
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цілому характерна висока насиченість ґрунтового профілю кальцієм та магні-
єм, однак за умов промивного типу водного режиму та підкислення ґрунтово-

го розчину в складі обмінних катіонів зростає частка іонів гідрогену та алю-

мінію, що яскраво ілюструється підвищенням значення гідролітичної кислот-

ності.  
Разом з тим варто відмітити тенденцію до збільшення загальної кількості 

увібраних основ, особливо помітну у нижніх горизонтах. Ймовірно, це обу-

мовлюється одночасним поєднанням двох процесів – активного промивання 

профілю ґрунту опадами та одночасним підтягуванням карбонатів капіляр-

ними силами за рахунок підвищення рівня ґрунтових вод. 
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Рис. 1. Зміна складу увібраних катіонів орного  

горизонту темно-сірого ґрунту, мг-екв/100 г 
 

Підвищення в складі обмінних катіонів частки іонів гідрогену та алюмі-
нію ілюструється також спадом ступеня насичення ґрунту основами, що спо-

стерігається у верхніх горизонтах. Так, у орному горизонті цей показник рів-

номірно спадає у часі з 77 до 63%, у перехідному гумусово-ілювіальному го-

ризонті – з 88 до 82%, у горизонті Іh – з 94 до 88%.  

Зміна умов зволоження, прогрівання та використання ґрунтів також впли-

вають на процеси накопичення та мінералізації органічної речовини.  

Будучи джерелом поживних речовин для рослин і одночасно фактором 

структуроутворення, органічні речовини ґрунту разом з тим визначають його 
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                                                                                                                                                                          Таблиця 2 

Зміна властивостей темно-сірого ґрунту за 1961–2010 роки 

Рік Горизонт Глибина, 

см 

рНсол Нгідр, мг-екв 

на 100 г 
Сума увібра-

них основ,  

мг-екв на 100 г 

Ступінь  

насичення 

основами, % 

Вміст  

гумусу, % 

1961  HE 0-35 5,4 2,75 8,71 77,0 1,79 

HI 36-70 5,5 1,25 10,89 88,0 0,71 

Ih 71-130 5,7 0,68 9,7 94,0 0,48 

Pik 131-150 6,9 0,11 карб. - 0,28 

Pk >150 7,0 - карб. - - 

1972  HE 0-30 5,3 2,96 9,05 75,4 1,50 

HI 31-62 5,8 2,12 10,10 82,7 0,88 

Ih 63-105 6,1 0,96 10,70 91,8 0,29 

Pik 106-145 7,2 0,18 карб - - 

Pk >145 7,4 - карб - - 

2001 HE 0-32 4,6 3,39 6,2 64,7 1,53 

HI 33-70 5,1 1,14 7,81 87,3  

Ih 71-128 6,0 0,68 7,95 92,1  

Pik 129-150 7,0 - карб -  

Pk >150 7,2 - карб -  

2010 HE 0-33 4,5 5,59 9,5 62,9 1,35 

HI 34-72 5,4 2,39 10,97 82,1 1,22 

Ih 73-130 5,6 1,43 11,03 88,5 0,45 

Pik 131-150 7,3 0,25 карб. - 0,29 

Pk >150 7,4 - карб -  
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фізичні та фізико-хімічні властивості, зокрема обмінну здатність та буфер-

ність, регулюють вплив надлишкової кислотності. 
Впродовж досліджуваного періоду вміст гумусу в орному горизонті зме-

ншився з 1,79% до 1,35%, запаси гумусу в шарі 0-30 см зменшились з              

77,8 т/га до 58,7 т/га, що в енергетичному еквіваленті означає втрату            

9909,5 млн ккал/га. При цьому спостерігається збільшення вмісту гумусових 

речовин в підорному горизонті НІ з 0,71% на момент закладки досліду до 

1,22% станом на 2010 рік. Такий перерозподіл органічної речовини по ґрун-

товому профілю також показує посилення процесів промивання. В цілому за-

паси гумусу в шарі 0-100 см впродовж 1961–2010 рр. суттєво не знизились, а, 

отже, зменшення вмісту і запасів гумусу в орному горизонті є в основному 

наслідком перерозподілу органічних колоїдів по профілю ґрунту внаслідок 

інтенсифікації промивання  та підкислення орного шару ґрунту. 

 

Висновки 

Дослідження ґрунтових розрізів темно-сірого ґрунту на варіантах 

польового стаціонару показало, що за окремими варіантами досліду суттєвих 

змін в генетичній будові ґрунту впродовж періоду сільськогосподарського 

використання не відбулось. 

Впродовж періоду спостереження (1961–2010рр) темно-сірий опідзолений 

ґрунт зазнав деградаційних змін практично за всіма досліджуваними 

показниками – у верхньому горизонті суттєво знизились значення рНсол та 

рНН2О, зросли показники гідролітичної та обмінної кислотності, знизився 

ступінь насичення ґрунту основами та вміст гумусу. В нижніх горизонтах в 

незначній мірі зросли значення рН, ємкості катіонного обміну та ступеня 

насиченості основами. Піднялась лінія закипання карбонатів. 

Аналіз результатів дослідження показав, що такі деградаційні зміни, 

ймовірно, викликані локальними змінами агроекологічних та кліматичних 

умов, які призвели до посилення процесів вимивання речовин з верхніх 

гумусованих горизонтів та підтягування карбонатів вверх по профілю 

внаслідок підняття рівня ґрунтових вод. 
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