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Наведено результати досліджень фізичних властивостей дерново-підзолистих 

ґрунтів Надсянської моренно-зандрової рівнини. Подано характеристику рівнів 

фізичної деградації ґрунтів під різними угіддями за вмістом агрономічно-цінних 

агрегатів, щільністю будови та загальною шпаруватістю. Запропоновано шляхи 

поліпшення деяких властивостей деградованих ґрунтів.  

Ключові слова: деградація, структурно-агрегатний стан, агрономічно-цінні 

агрегати, щільність будови, загальна шпаруватість. 

 
Надсянська рівнина займає крайню північно-західну частину Передкар-

паття. За сучасним фізико-географічним районуванням відповідає Мостисько-

Яворівському природному району Передкарпатської височинної області Україн-

ських Карпат [7]. За агроґрунтовим районуванням територія дослідження 

входить до складу Присянського агроґрунтового району провінції Західного 

Полісся Центральної тайгово-лісової області бореального помірнохолодного 

поясу [1].  

Надсянська моренно-зандрова рівнина є територією давнього землероб-

ського використання, яка заселена ще у ІІ тисячолітті до нашої ери [6]. 

Інтенсивність сільськогосподарського використання у цей час не була такою 

масштабною, як в останні два століття, коли розпочалася інтенсифікація 

землеробства з метою збільшення площ ріллі та кількості вирощеної сіль-

ськогосподарської продукції. У 60–70-х роках ХХ ст. відбулося окультурення 

цілинних земель шляхом проведення осушувальних меліорацій перезволо-

жених ґрунтів, зросло механічне навантаження на ґрунти важкою сільсько-

господарською технікою, вносили необґрунтовану кількість добрив. Це стало 

причиною переосушення, переущільнення, дегуміфікації, еродованості, забруд-

нення земель та розвитку інших деградаційних процесів. 

Питанню деградації ґрунтів в останні десятиліття присвячено багато 

наукових праць і публікацій, зокрема В. В. Медведєва “Агрофізична деградація 

ґрунтів” (1992), “Деградация и охрана почв” за редакцією Г. В. Доброволь-

ського (2002) та ін. У них наведено різноманітні визначення поняття “дегра-

дація ґрунтів”, розроблено класифікації деградаційних процесів. 
________________________________________ 
© Луцишин О., 2013 
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Як зазначає С. П. Позняк, “деградація ґрунтів – це спричинений люди-

ною процес погіршення і втрати властивостей та якостей ґрунту, результат 

якого сприяє збільшенню затрат ресурсів для досягнення раніше отримуваної 

кількості та якості продукції і збільшує обмеження на подальшу діяльність 

людини” [5, с. 244]. Деградація ґрунтів відбувається і за рахунок природних 

чинників, дія яких підсилюється антропогенними. 

Одну з класифікацій типів деградації ґрунтів запропонували В. В. Медве-

дєв, Т. М. Лактіонова, Л. Д. Греков (2004). Залежно від панівних негативних 

процесів виділяють: фізичну, хімічну, фізико-хімічну, біологічну деградації, а 

також геоекоаномалії [3]. Деякі автори пропонують вирізняти механічну дегра-

дацію. ЇЇ суть полягає в порушенні цілісності ґрунтового покриву. Вона зде-

більшого пов’язана з водною та вітровою ерозією, під впливом якої  змен-

шується потужність гумусового шару. 

У структурі ґрунтового покриву Надсянської рівнини основні площі зай-

няті дерново-підзолистими ґрунтами, що характеризуються низькою природ-

ною родючістю. Вона зумовлена легким гранулометричним складом (зазви-

чай піщаний або супіщаний), поганою оструктуреністю, незначним вмістом 

гумусу, високою кислотністю. При цьому необдумане антропогенне наванта-

ження, порушення правил сівозміни, технологій і термінів обробітку, вико-

ристання монокультури, підсилює ці деградаційні процеси та зумовлює появу 

нових. Тому головне завдання – визначення причин і наслідків ступеня 

деградації. Об’єктом вивчення є дерново-слабопідзолисті ґрунти на моренних 

і водно-льодовикових відкладах різного ступеня окультурення. Предмет 

дослідження – деградаційні процеси, пов’язані зі зміною фізичних власти-

востей: структурно-агрегатного стану, щільності будови, загальної шпару-

ватості. 

Вивчення процесів фізичної деградації дерново-підзолистих ґрунтів Над-

сянської моренно-зандрової рівнини відбувалося у межах модальних ділянок 

на території Верблянської та Краковецької сільських рад Яворівського району 

Львівської області. 

Під час проведення досліджень використано такі методи як: порівняльно-

географічний, порівняльно-профільний, аналітичний. Зокрема, структурно-агре-

гатний стан визначали за методом В. Н. Саввінова (сухе просіювання), щільність 

будови – буровим методом, загальну шпаруватість – розрахунково як функціо-

нальну залежність від щільності твердої фази та щільності будови. Резуль-

тати лабораторно-аналітичних досліджень подано у таблицях 1–3. 

Фізична деградація сприяє руйнуванню, переміщенню, відкладенню час-

тинок маси ґрунту або внутрішньому їхньому перегрупуванню і спрощенню 

будови ґрунту [3, с. 14]. 

Одним з діагностичних критеріїв, за яким визначають фізичну деграда-

цію ґрунтів, є вміст агрономічно-цінних агрегатів. З агрономічного погляду 

цінною структурою є дрібногрудкувата та зерниста структура з агрегатами 

розміром 0,25–10 мм, за якістю пориста, механічно міцна і водостійка. 

За результатами досліджень з’ясовано, що дерново-підзолисті ґрунти Над-

сянської моренно-зандрової рівнини містять порівняно незначну  кількість  агро- 
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номічно-цінних агрегатів під різними угіддями, що зумовлено їхнім легким 

гранулометричним складом (див. табл. 1). Внесення органічних добрив при 

легкому гранулометричному складі (супіщаний) та низькому вмісті мулистої 

фракції не дає змоги закріплювати органічні речовини у верхніх генетичних 

горизонтах та не сприяє утворенню агрономічно-цінних агрегатів.  

Таблиця 1 

Оцінка рівнів деградації ґрунтів 

Назва ґрунту 

У
гі

д
д

я Генетичний 

горизонт, 

потужність 

шару, см 

Нормативи параметрів 

деградації 

І ІІ ІІІ ІV V 

>60 60–50 50–40 40–30 <30 

% 

Дерново-слабопідзо-

листий глеюватий грубо-

пилувато-супіщаний на 

моренних відкладах 

рілля 
НЕор, 0–20    33,55  

НЕор, 20–33     20,23 

переліг  
НЕор, 0–20    30,34  

НEп/ор(gl), 20–35    35,10  

Дерново-слабопідзо-

листий глеюватий грубо-

пилувато-супіщаний на 

водно-льодовикових 

відкладах 

п
ас

о
в
и

щ
е НЕ, 1–21     24,24 

НЕп/ор, 21–39     22,35 

Дерново-слабопідзо-

листий глеюватий 

супіщаний на водно-

льодовикових відкладах 

рілля 

НЕор, 0–20     15,36 

HEп/ор, 26–36    39,76  

Примітка: Група деградації: механічна. Вид деградації: погіршення струк-

турно-агрегатного стану. Діагностичний критерій: вміст агрономічно-цінних агре-

гатів розміром 0,25–10 мм при сухому просіюванні. Ступінь деградації: І – майже 

немає, ІІ – слабкий, ІІІ – середній, ІV – високий, V – кризовий. 

 

Дерново-слабопідзолисті ґрунти, які сформувалися як на моренних так і 

на водно-льодовикових відкладах, за оцінкою рівнів деградації, перебувають 

у передкризовому та кризовому стані. 

Дерново-слабопідзолисті ґрунти на моренних відкладах під ріллею харак-

теризуються високою деградацією у шарі 0–20 см, вміст агрономічно-цінних 

агрегатів становить 33,55 %. У шарі 20–33 см вміст агрономічно-цінних агре-

гатів дорівнює 20,23 %, деградацію оцінюють як кризову (див. табл. 1). 

Під перелогами деградація висока, вміст агрономічно-цінних агрегатів 

коливається у межах 30–40 %. Очевидно, це пов’язано з тимчасовою відсут-

ністю навантажень сільськогосподарської техніки, а також діяльністю коре-

невої системи трав, якими зайняті перелоги.  

Здатність ґрунту відновлювати структуру під дією кореневої системи 

рослин відома вже давно, за перелогової системи землеробства виснажений ґрунт 
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почали виводити з обробітку та залишали у спокої. Чинник агрегації при цьому 

є коріння рослин і баланс гумусу [2, с. 189]. 

Таблиця 2 

Оцінка рівнів деградації ґрунтів 

Назва ґрунту 
У

гі
д

д
я Генетичний 

горизонт, 

потужність 

шару, см 

Нормативи параметрів 

деградації 

І ІІ ІІІ ІV V 

<1,2 1,2–
1,3 

1,3–
1,4 

1,4–
1,5 

>1,5 

г/см3 

Дерново-слабопідзо-

листий глеюватий грубо-

пилувато-супіщаний на 

моренних відкладах 

рілля 
НЕор, 0–10    1,42  

НЕор, 10–20     1,54 

переліг 
НЕор, 0–10  1,26    

НЕор, 10–20   1,31   

Дерново-слабопідзо-

листий глеюватий грубо-

пилувато-супіщаний на 

водно-льодовикових 

відкладах 

п
ас

о
в
и

щ
е НЕ, 1–10    1,42  

НЕ, 10–21    1,46  

НЕп/ор, 21–30    1,48  

Дерново-слабопідзо-

листий глеюватий 

супіщаний на водно-

льодовикових відкладах 

рілля 

НЕор, 0–10   1,34   

НЕор, 10–20   1,39   

НЕп/ор, 26–36    1,49  

Дерново-слабопідзо-

листий глеюватий зв’язно-

піщаний на водно-

льодовикових відкладах 

ліс 

НЕ, 3–8  1,30    

НЕ, 8–19   1,34   

Еіh, 19–29   1,38   

Примітка: Група деградації: механічна. Вид деградації: ущільнення ґрунту. 

Діагностичний критерій: щільність будови. Ступінь деградації: І – немає, ІІ – 

слабкий, ІІІ – середній, ІV – високий, V – кризовий. 
 

За результатами досліджень визначено, що з глибиною в гумусово-елю-

віальному підорному горизонті НЕп/ор дерново-слабопідзолистих ґрунтів на 

водно-льодовикових відкладах під ріллею вміст агрегатів розміром 0,25–10 мм 

збільшився більше, ніж у два рази. Кількість агрономічно-цінних агрегатів у 

орному горизонті НЕор становить 15,36 %, ступінь деградації оцінюють як кри-

зовий, у підорному шарі НЕп/ор дорівнює 39,76 %, деградація висока (див. табл. 

1). Цей факт можна пояснити низкою причин. Зокрема, формування агрегатів 

у підорному горизонті може бути наслідком збільшення з глибиною мулистої 

фракції з наступним закріпленням її гумусовими речовинами. Також порівняно 

низький вміст агрономічно-цінних агрегатів у верхньому орному горизонті до 

глибини 20 см є причиною того, що цей шар постійно підданий технологіч-

ним процесам механічного обробітку (прохід кулісної техніки, культивація, бо-

ронування). Це сприяє постійному його розпушуванню і руйнуванню ґрунтових 

структурних окремостей сільськогосподарською технікою. 
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Для порівняльної характеристики ступеня деградації ґрунтів за щільністю 

будови та загальною шпаруватістю проведено оцінку під біо- й агроценозами.  

Таблиця 3 

Оцінка рівнів деградації ґрунтів 

Назва ґрунту 
У

гі
д

д
я Генетичний 

горизонт, 

потужність 

шару, см 

Нормативи параметрів  

деградації 

І ІІ ІІІ ІV V 

>55 55–50 50–45 45–40 <40 

% 

Дерново-слабопідзо-

листий глеюватий 

грубопилувато-

супіщаний на 

моренних відкладах 

рілля  
НЕор, 0–10    44,75  

НЕор, 10–20    40,31  

переліг  
НЕор, 0–10  50,39    

НЕор, 10–20   49,03   

Дерново-слабопідзо-

листий глеюватий 

грубопилувато-

супіщаний на водно-

льодовикових 

відкладах 

п
ас

о
в
и

щ
е НЕ, 1–10    44,96  

НЕ, 10–21    43,41  

НЕп/ор, 21–30    42,85  

Дерново-слабопідзо-

листий глеюватий 

супіщаний на водно-

льодовикових 

відкладах 

рілля  

НЕор, 0–10   47,04   

НЕор, 10–20   45,06   

НЕп/ор, 26–36    41,80  

Дерново-слабопідзо-

листий глеюватий 

зв’язнопіщаний на 

водно-льодовикових 

відкладах 

ліс  

НЕ, 3–8   48,41   

НЕ, 8–19   46,83   

Еіh, 19–29   46,51   

Примітка: Група деградації: механічна. Вид деградації: ущільнення ґрунту. 

Діагностичний критерій: загальна шпаруватість. Ступінь деградації: І – немає, ІІ – 

слабкий, ІІІ – середній, ІV – високий, V – кризовий. 
 

Ступінь деградації дерново-слабопідзолистих ґрунтів на моренних відкла-
дах під ріллею у шарі 0–10 см характеризують як високий, щільність будови 
1,42 г/см3.  Шар 10–20 см оцінюють як кризовий, щільність будови дорівнює 
1,54 г/см3. Дещо кращою є ситуація під перелогами. У товщі 0–10 см ступінь 
деградації характеризуються як слабкий, щільність будови становить 1,26 г/см3. 

У шарі 10–20 см щільність будови дорівнює 1,31 г/см3, деградація середня 
(див. табл. 2). 

Якщо порівняти значення щільності будови дерново-слабопідзолистих ґрун-
тів на водно-льодовикових відкладах під різними ценозами, то найбільшої де-
градації зазнали ґрунти під пасовищами. У всіх генетичних горизонтах до 
глибини 30 см ступінь деградації високий, значення щільності будови колива-
ються у межах 1,42–1,48 г/см3. Очевидно, це пов’язано  з  переважанням  фракції 
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грубого пилу та важчим гранулометричним складом порівняно з горизонтами 

під ріллею та лісом, а також надмірним і ненормованим випасання худоби, 

яка переущільнює ґрунт. 

Під ріллею ступінь деградації ґрунтів через ущільнення в гумусово-елю-

віальному орному генетичному горизонті НЕор середній, значення щільності 

будови становить 1,34–1,39 г/см3. У підорному шарі НЕп/ор завдяки оранці на 

однакову глибину й утворенню підплужної підошви ступінь деградації висо-

кий, щільність будови дорівнює 1,49 г/см3 (див. табл. 2). 
Під лісом, у верхньому шарі, деградація слабка, щільність будови ста-

новить 1,30 г/см3. З глибиною значення зростають до 1,34–1,38 г/см3, дегра-

дація середня (див. табл. 2). 

Ще одним діагностичним критерієм ущільнення ґрунту є загальна шпа-

руватість. 

Високий ступінь деградації простежується у дерново-слабопідзолистих 

ґрунтах на моренних відкладах під ріллею, де загальна шпаруватість стано-

вить 44,75–40,31 %. Також високим ступенем деградації характеризуються 

ґрунти, сформовані на водно-льодовикових відкладах під пасовищами. У шарі 

1–10 см загальна шпаруватість дорівнює 44,96 %, з глибиною у гумусово-

елювіальному підорному горизонті НЕп/ор, величина зменшується до 42,85 % 

(див. табл. 3). 

Слабка деградація, за показником загальної шпаруватості, характерна для 

верхньої частини орного гумусово-елювіального шару НЕор під перелогами – 

50,39 %. З глибиною кількість шпар зменшується до 49,03 % і горизонт ха-

рактеризується середнім ступенем деградації. 

Дерново-слабопідзолисті ґрунти на водно-льодовикових відкладах, до 

глибини 20 см під ріллею і 29 см під лісом, характеризуються середнім сту-

пенем деградації. Підорному горизонту ґрунтів під ріллею властивий високий 

ступінь деградації, загальна шпаруватість становить 41,80 %. Причиною є ущіль-

нення розміщених вище горизонтів та дія сільськогосподарської техніки (див. 

табл. 3). 

З урахуванням видів фізичної деградації дерново-підзолистих ґрунтів 

пропонуємо шляхи поліпшення їхніх агрофізичних властивостей. Для покра-

щення структурно-агрегатного стану ґрунтів потрібно запровадити: сівозміни, 

зокрема посівом багаторічних трав, внесення достатньої кількості органічних 

добрив, зниження кислотності, що дасть змогу сприяти закріпленню гумусо-

вих речовин в  орних горизонтах і формувати цінні структурні окремості. Під 

час сільськогосподарського використання враховувати фізичну стиглість ґрунтів, 

регулювати глибину оранки з мінімізацією утворення підплужної підошви. При 

складанні схеми сівозміни потрібно враховувати підбір культур з різною 

глибиною проникнення кореневої системи. На пасовищах треба внормувати 

випасання худоби. 

Унаслідок проведених досліджень з’ясовано, що дерново-підзолистим 

ґрунтам Надсянської моренно-зандрової рівнини властивий здебільшого 

високий або кризовий ступінь фізичної  деградації.  Деградація  полягає  у  втраті 
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агрономічно-цінних агрегатів і переущільненні. Наслідком є зміна водно-

фізичних властивостей: зниження фільтраційної здатності, погіршення загальної 

шпаруватості та шпаруватості аерації, утворення ущільнених прошарків. 

Найкраща ситуація на території дослідження відповідно до діагностич-

них критеріїв простежується під перелогами. Цьому посприяла коренева сис-

тема рослин завдяки формуванню структурних окремостей розміром 0,25–10 мм, 

як збільшили загальну кількість пор та розпушили генетичні горизонти. 

________________________ 
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The study results of physical features of sod-podzolic soils at Nadsiannia moraine-

outwash plain have been outlined. There has been given the description of levels of soil 

physical degradation under different lands based on the content of agronomically valuable 

aggregates, structure density and total porosity. The solutions to improve some properties 

of degraded soils have been proposed. 
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Приведены результаты исследований физических свойств дерново-подзолистых 

почв Надсянский моренно-зандровой равнины. Дана характеристика уровней физи-

ческой деградации почв под различными угодьями по содержанию агрономически-

ценных агрегатов, плотностью строения и общей скважностью. Предложены пути 

улучшения некоторых свойств деградированных почв. 

Ключевые слова: деградация, структурно-агрегатное состояние, агрономически-

ценные агрегаты, плотность строения, общая скважность. 


