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ВСТУП 

 
Болота і торфовища – невід’ємний атрибут малополіських ландшафтів. 

Вони поширені по всій території досліджень і надають Малому Поліссю спе-

цифічного поліського колориту, є однією з характерних природних рис, що ви-

значають його як “своєрідну фізико-географічну область”. Р. С. Трускавецький 

(2010) зазначає, що людина з самого початку своєї господарчої діяльності нама-

галась опанувати тайнами боліт та їхніми прихованими можливостями для за-

безпечення своїх життєвих потреб. Люди з давніх-давен використовують боло-

тні масиви для заготівлі ягід, грибів, лікарських рослин, місць для полювання 

[128, с. 9].  

Болота значно вплинули на характер поселень Малого Полісся, стан зе-

мельних ресурсів та сільськогосподарське використання території. Природні 

заболочені сіножатті і пасовища сприяли розвитку тваринництва, а великі пок-

лади торфу використовували як паливо, а також органічне добриво для низько-

родючих поліських ґрунтів [32, с. 49].  

У структурі ґрунтового покриву болотним і торфовим ґрунтам Малого 

Полісся надають вагоме значення. Вони майже повністю осушені, їх викорис-

товують переважно як низькопродуктивні сіножаті, пасовища, інколи під ріл-

лею. Багато осушених торфовищ є закинутими, заросли чагарниками та 

бур’янами, не властивими рослинним угрупуванням природних болотних еко-

систем.  

Болота як унікальні природні екосистеми є регуляторами водного, гідро-

геохімічного, мікрокліматичного й санітарного режимів територій їхнього по-

ширення, місцем перебування і гніздування болотної дичини і перелітних пта-

хів, об’єктами мисливських угідь, рекреаційними зонами. Замість того, щоб ро-

зглядати болотні землі як свого спільника у намаганні не лише збільшити сиро-
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винну і продовольчу базу, але й зберегти здорове довкілля, буферну здатність 

екосистем і генофонд, людина оголосила цим землям екоганебну боротьбу і 

безпідставний широкомасштабний наступ [128, с. 5–6].  

Торфові ґрунти є надто вразливими до зовнішніх, неадекватних антропо-

генних впливів. Це зумовлено їхньою низькою буферністю до різких змін хара-

ктерних їм природних режимів, особливостями речовинного складу і властиво-

стями, генезисом та умовами залягання в рельєфі, а також тими кардинальними 

змінами, яких ґрунти зазнають після осушувальних меліорацій і використання 

під сільськогосподарські угіддя, насамперед ріллю.  

Торфові ґрунти (histosoils) – одна з найбільш своєрідних і найменш стій-

ких груп ґрунтів гумідних ландшафтів, які формуються в результаті консервації 

в анаеробному субаквальному середовищі рослин-торфоутворювачів і їхньої 

багатовікової акумуляції. На території Малого Полісся вони займають 15,44 % 

його загальної площі.  

Через надлишок вологи такі ґрунти в природному стані є малопродуктив-

ними, а тому осушення цих земель є найважливішим заходом щодо підвищення 

їхньої родючості й економічної ефективності використання. Здешевлення вар-

тості гектара при проведенні осушувальних меліорацій у період 1967–1990 ро-

ків, яке здійснювалося за рахунок виключення з проектів шлюзів-регуляторів, 

ставків-водозаборів, виявилося еколого-економічно збитковим. Після прове-

дення меліоративних заходів торфовища почали дуже деградувати, спрацьову-

ватися, стали потужним джерелом емісії парникових газів в атмосферу. Осу-

шення спричинило ускладнення структури ґрунтового покриву територій по-

ширення торфових ґрунтів.  

Брак можливості активного регулювання рівня ґрунтових вод на стічних 

осушувальних системах через конструкційні особливості, вихід із ладу насос-

них станцій, сприяли виникненню і поширенню на торфових ґрунтах пірогенної 

деградації. У зв’язку з частковим або повним вигорянням органічної речовини 

торфу і невідновної ліквідації ґрунтового покриву з обігу вилучаються великі 
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території торфовищ, які використовують як малопродуктивні пасовища та сі-

ножаті.  

Несприятлива екологічна ситуація, яка склалася на торфових ґрунтах Ма-

лого Полісся, потребує встановлення причин деградації, призупинення її розви-

тку з метою оптимізації їхнього використання як сільськогосподарських угідь 

та впровадження заходів охорони.  

У межах Малого Полісся торфові ґрунти є недостатньо вивченими, на-

самперед їхня географія, ґенеза, особливості структури ґрунтового покриву, а 

також сучасний ґрунтово-меліоративний та агроекологічний стан. Вони зазнали 

негативних процесів антропогенного характеру, таких як механічне спрацю-

вання, прискорена мінералізація органіки, дефляція, пірогенна деградація тощо. 

Водночас, відповідно до статті 150 Земельного кодексу України (2001), “торфо-

вища з глибиною залягання торфу більше метра осушені незалежно від глиби-

ни…”, належать до категорії особливо цінних земель, а отже, потребують особ-

ливої охорони й раціонального використання [57, с. 53]. Тому дослідження то-

рфових ґрунтів Малого Полісся, їхнього сучасного стану, розроблення заходів 

ренатуралізації й охорони є актуальним, має наукове і прикладне значення.  

Автори монографії висловлюють щиру подяку завідувачу кафедри ґрун-

тознавства і географії ґрунтів Львівського національного університету імені 

Івана Франка, доктору географічних наук, професору С. П. Позняку та кандида-

ту географічних наук, доценту М. І. Пшевлоцькому за цінні поради і вказівки, 

співробітникам кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів Львівського націо-

нального університету імені Івана Франка за допомогу і моральну підтримку в 

підготуванні та виданні монографії.  

Автори щиро вдячні рецензентам – доктору географічних наук, професо-

ру А. І. Кривульченку, доктору сільськогосподарських наук, професору, заслу-

женому діячу науки і техніки України С. Т. Вознюку, доктору географічних на-

ук, професору А. В. Мельнику.  
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РОЗДІЛ 1  

НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ҐЕНЕЗИ ТОРФОВИХ ҐРУНТІВ ТА 

СТАН ВИВЧЕНОСТІ ПРОБЛЕМИ 

 

Формування та розвиток торфових ґрунтів нерозривно пов’язані з надли-

шковим зволоженням, спричиненим поверхневими і підґрунтовими водами, то-

му вони приурочені до від’ємних форм рельєфу, а також до рівнинних терито-

рій зі слабким поверхневим стоком або його браком у випадку наявності щіль-

ного водотривкого горизонту в товщі ґрунту чи ґрунтотворної породи [109]. 

Постійне насичення вологою, що обмежує циркуляцію кисню в ґрунті і спові-

льнює розклад органічної речовини, призводить до переважання продукції ор-

ганічної речовини над її мінералізацією та формування органічних ґрунтів [147; 

101]. Як зазначають С. Боул та ін., гістосолі “ростуть” знизу вверх [17, с. 354; ].  

Торфові болота формуються двома шляхами: заростанням водойм та за-

болочуванням суходолів [109; 125; 128].  

Процес заростання водойм і формування боліт, за Г. Бачуріною, включає 

декілька стадій. На першій стадії відбувається обміління водойм у результаті 

чого береги депресії стають “сухішими”. Локальні депресії водойми на заболо-

чених землях поступово заповнюються очеретами й осоками, залишками вод-

них рослин, що нагромаджуються на дні. Це змушує рослинність, що утворює 

концентричні пояси, пристосовані до різних ступенів зволоження, переміщува-

тися до центру депресії. Нарешті западина повністю заповнюється топогенним 

торфом (низинним, утвореним під впливом ґрунтових вод).  

Перехід від мінерального субстрату до торфового шару може бути посту-

повим, але часто спостерігається тонкий перехідний шар чорного, в’язкого, по-

вністю розкладеного органічного відкладу. Топогенний торф, за своєю приро-
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дою, неглибокий, проте у місцях тектонічних знижень він може мати велику 

потужність [128].  

На другій стадії заростання водойми водна рослинність (латаття) зміню-

ється водно-болотною (комишем, тілорізом), а потім болотною рослинністю 

різних типів. На відкладах сапропелію, сформованого в результаті відмирання 

водної рослинності, оселяються гіпнові мохи.  

Важливу роль при заростанні водойм відіграє характер водного живлен-

ня. Так, при багатому зольними елементами озерно-річковому та річково-

ґрунтовому живленні, розвиваються низинні очеретяно-осокові, осоково-

гіпнові або осоково-сфагнові торфи іноді з рідким деревостаном вільхи та бере-

зи. З наростанням шару торфу водне живлення змінюється бідним на зольні 

елементи атмосферним, що сприяє розвитку пухівки, шейхцерії, сфагнових мо-

хів, які менш вимогливі до зольного живлення. В процесі болотоутворення на-

стає фаза розвитку оліготрофних (верхових) боліт. 

В основі уявлень про заболочування суходолу лежить відома думка        

В. Вільямса про єдиний процес ґрунтотворення. Він розглядав утворення боліт, 

як лучну стадію дернового процесу, якій властиві три фази розвитку: корене-

вищна, нещільнокущова та щільнокущова [125].  

При заболоченні суходолу погіршується водно-поживний режим ґрунту. 

Кореневищні злаки, такі як тонконіг лучний, вівсяниця червона, мітлиця біла, 

стоколос безостий, пирій звичайний зникають, а на їхньому місці поселяються 

нещільнокущові злаки (вівсяниця лучна, тимофіївка лучна, тонконіг звичайний 

тощо). Щорічне нагромадження великої кількості нерозкладених органічних 

решток призводить до зміни нещільнокущових злаків щільнокущовими (щуч-

ник дернистий, вівсяниця, біловус тощо). Щільнокущовою фазою завершується 

лучна стадія ґрунтотворення і починається болотна. Органічна речовина, яка 

систематично відкладається, в анаеробних умовах формує торфовий шар. У пе-

рші фази процес заболочування відбувається послідовно. Утворюються торфу-

вато-підзолисто-глеюваті, торфувато-підзолисто-глейові й торфово-глейові 
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ґрунти. Дальше заболочування відбувається з заселенням осок, гіпнових мохів, 

а також дерново-чагарникової рослинності. 

Дерново-трав’яна фаза розвитку болота змінюється осоковою, пізніше – 

зелено-моховою і гіпновою фазами. Врешті настає сфагнова фаза розвитку бо-

лота [125].  

У лісових насадженнях висока вологоємкість лісової підстилки сприяє 

розвитку анаеробних процесів, під час яких розкладання органічних решток су-

проводжується відновлювальними процесами й утворенням у нижній частині 

ґрунтового профілю глеєвого горизонту з властивим йому сірувато-сизим або 

голубуватим кольором. З розвитком заболочення таких територій процес огле-

єння поширюється на всі генетичні горизонти підзолистого ґрунту. В рослин-

ному покриві серед зелених лісових мохів з’являється мох-рунянка, здатний 

нагромаджувати велику кількість води. Після відмирання рунянки на поверхні 

ґрунту залишається грубий войлокоподібний торф, який створює умови для по-

яви і розвитку деяких видів сфагнових мохів. З часом процес заболочування 

супроводжується прогресуючим наростанням торфового шару (спочатку ни-

зинного, потім перехідного і на кінець, верхового типу). Внаслідок погіршення 

водно-повітряного режиму та живлення пригнічуються ріст лісових насаджень. 

На місці ялини з’являються сосна та береза. Заболочення лісових насаджень, 

які проростають на бідних азотом і зольними елементами піщаних ґрунтотвор-

них породах, де перезволоження зумовлене атмосферними опадами, утворення 

болота може починатися перехідною або верховою стадією [125]. 

У лісах, де ґрунтотворною породою є моренні суглинки або глини, зі змі-

ною ґрунтотворного процесу, водного режиму ґрунту і збільшенням вологи ві-

дбувається заміна лісової рослинності більш вологолюбною – трав’яною, з по-

силенням розвитку якої починається дерновий процес ґрунтотворення. У верх-

ньому горизонті ґрунту нагромаджується гумус, підзолистий тип ґрунтотворен-

ня змінюється дерновим, а останній – болотним. Відповідно змінюється і рос-

линний покрив (дерновий змінюється трав’яним, а трав’яний – моховим). 
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Стратиграфія торфовищ і особливості нижніх горизонтів торфових відк-

ладів свідчать про те, що на території України переважають болота, утворені 

шляхом заростання водойм. Утворення торфовищ шляхом заболочення терито-

рій менш поширений. Основні масиви таких торфовищ розміщені в основному 

на Поліссі, а також гірській та передгірській частинах Карпат. Проте багато бо-

літ утворилося внаслідок поєднання обох цих типів з переважанням на певних 

стадіях болотоутворення водного або суходільного типу – залежно від геостру-

ктури місцевості, рельєфу, гідрологічних умов та клімату [9; 125]. 

Оскільки генезис торфових ґрунтів пов’язаний з відкладенням органічної 

речовини, то його часто вважають геологічним. На думку Ховелена, Йонгеріуса 

та Понса (Heuvelen, Jongerius, Pons, 1960, 1962), первинний процес утворення 

гістосолей (палюдизація) починається тоді, коли проникнення повітря в ґрунт 

призводить до активації життєдіяльності мікроорганізмів в органічній речовині 

та втрати нею вихідних ознак [17, с. 354].  

Дослідники виділяли процеси фізичного, хімічного і біологічного дозрі-

вання торфу. На їхню думку фізичне дозрівання залежить від характеру рос-

линних решток, вмісту мінеральної речовини і рівня дзеркала ґрунтових вод та 

починається зі зменшення об’єму торфу. Хімічне розкладення органічних ком-

понентів ґрунту (повне чи часткове) становить собою хімічне дозрівання. Біо-

логічне дозрівання полягає в зменшенні об’ємів частин і перемішуванні органі-

чного матеріалу живими організмами [17]. 

Майже всі торфовища Малого Полісся відносять до низинного типу як за 

рослинністю, так і за відкладами. Вони займають площу від декількох десятків 

до сотень і тисяч гектарів. Найбільшими за площею торфовищами території до-

слідження є: Солокія – 4,2 тис. га; Стоянів – 3,3 тис. га; Львівське – 2,1 тис. га 

та ін. Торфові ґрунти з відкладами торфу перехідного типу знаходяться в неве-

ликих міждюнних котловинах і міжпасмових улоговинах західної частини тор-

фовища Печенія Пустомитівського району Львівської області та на другій пі-

щаній терасі р. Збитенька навпроти с. Буща. Торфовища верхового типу (пло-
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щею 4 га) є на території Оглядівської сільської ради Радехівського району 

Львівської області [127]. 

У рослинному покриві торфовищ Малого Полісся різко переважають осо-

кові та осоково-гіпнові угруповання, в т. ч. схенусово-гіпнові. Зрідка трапля-

ються вільшняки і березняки, а на торфовищі “Ступно” і менших за площею 

масивах, розміщених на сході району, – ялинові й ялиново-вільхові насаджен-

ня. Рослинний покрив торфовищ верхового типу репрезентований сосново-

чагарниково-сфагновими асоціаціями, перехідного – лісовими березово-

сосново-сфагновими і безлісими осоково-сфагновими. 

У зв’язку з осушенням моховий покрив зник. Болотний травостій змінив-

ся лучним, з’явилися лучно-болотні осоки та злаки. Очерет переважає у відкла-

дах і дуже рідко утворює угруповання на поверхні торфовища. Серед видів то-

рфу переважають очеретяний, осоково-чагарниковий та багатошарові непрохі-

дні болотяні види структур (рис. 1.1.). Менше – гіпново-осокові і ще менше пе-

рехідні непрохідні і медіум-відклади. 

 
Рис. 1.1. Будова торфовища в долині р. Слонівки між с. Безодня Рівненської 

області та с. Корсів Львівської області [127]. 

 

Ще в 1886 р. В. В. Докучаєв у класифікації ґрунтів виділив клас типових 

болотних ґрунтів та повний їхній профіль до мінеральної породи. Такої ж точки 

зору, згідно з В. Єфімовим, притримувалися К. Глінка, В. Вільямс, Д. Віленсь-

кий, С. Кравцов та ін. Вперше в 1937 р. Д. Герасимовим було запропоновано 

розділити весь торфовий профіль на торфовий ґрунт та торфогенну породу, яка 

є матеріальною основою для торфового ґрунту [68]. Найбільш широке відобра-
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ження ці погляди знайшли в працях І. Скриннікової, відповідно до визначення 

якої, торфовий ґрунт – це верхній шар торфу на глибину поширення основної 

маси коренів рослин, який періодично піддається аерації і де здійснюються 

процеси розкладання рослинних відкладів і утворення високомолекулярних ор-

ганічних речовин. Нижні шари торфу, на думку І. Скриннікової, не можна на-

зивати ґрунтом, оскільки ґрунтотворні процеси тут не спостерігають, а сам 

торф знаходиться в законсервованому стані. Цей шар був названий органоген-

ною породою [68]. 

У 60–80 роках ХХ ст. за основу класифікації боліт брали величину забез-

печеності торфів зольними елементами та виділяли: 

низинні з зольністю субстрату 5–18% при рН 5,5 до 7,0; 

перехідні з зольністю субстрату 4–5% при рН 4,5 до 5,5; 

верхові з зольністю субстрату 2–4% при рН 3,5 до 4,5 типи [48]. 

Багаторічний досвід та накопичений матеріал з вивчення гідроморфних 

органогенних ґрунтів України (морфології, складу, властивостей, процесів та 

режимів, антропогенної еволюції тощо) дали можливість удосконалити їхню 

діагностико-класифікаційну структуру. 

Поділ ґрунтів у зонально-азональному аспекті було виконано ще Н. Сібі-

рцевим, К. Глінкою, Г. Висоцьким та ін. М. Полупан виділяє зональний (біок-

ліматичний) і азональний (біолітогідрогенний) класи ґрунтів. До другого класу 

відносять болотні та торфові ґрунти, формування яких пов’язане зі специфікою 

хімічного і мінералогічного складу ґрунтотворних порід і характеру водного 

режиму. Проте Р. Трускавецький не радить повністю відносити гігроморфні 

ґрунти до азонального класу, оскільки в осушених ґрунтах з часом все чіткіше 

проявляються ознаки зональності типу [128; 153].  

Гідроморфний ряд ґрунтів поділяють на дві великі надтипові групи: гід-

роморфні мінеральні і гідроморфні органогенні. Є декілька пропозицій щодо 

нормативного порогу вмісту органічної маси для їхнього поділу. Так, у російсь-

кій класифікації до гігроморфних мінеральних відносять ґрунти, в яких вміст 

органічної маси менший ніж 25 %. У ФРН до цієї групи відносять ґрунти з вмі-
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стом органіки від 5 до 30 %. В українській класифікації Н. Середа пороговою 

величиною поділу пропонував вважати показник 15 %, а Р. Трускавецький –   

20 % [128; 156].  

Головною опорною таксономічною одиницею класифікації ґрунтів є тип, 

в який об’єднують ґрунти, що сформувалися в одних гідротермічних умовах під 

однотипною рослинністю, на материнських породах подібного вихідного міне-

ралогічного складу і характеризуються однотиповою будовою профілю, близь-

ким рівнем родючості і єдиними заходами, необхідними для їхнього покращен-

ня. 

За водно-мінеральним живленням виділяють три типи торфових ґрунтів: 

оліготрофні (бідного мінерального живлення), еутрофні – багатого та алкалі-

трофного – дуже багатого живлення. Р. Трускавецькй пропонує виділяти ще 

мінеральний оторфований (болотні і заболочені) тип. До них він відносить ґру-

нти багаті на привнесений гумусований намул. В. Єфімов за цим принципом всі 

болота поділив на дві групи [48, с. 6]: 

 Болота ґрунтового живлення: 

           А. низині болота: трав’яні, гіпнові, лісові; 

           Б. перехідні: трав’яно - перехідні, лісові перехідні.  

 Болота атмосферного живлення (верхові). 

Геоботаніки на типовому рівні виділяють низинні, перехідні та верхові 

торфові болота. В низці сучасних зарубіжних класифікацій, зважаючи на близь-

кість параметрів мезотрофності й оліготрофності за родючим потенціалом, тип 

мезотрофних торфових ґрунтів не виділяють [128, с. 158].  

Підтипи ґрунтів розкривають вміст типу і включають ґрунти, які разом з 

типовими мають властивості характерні для інших типів та відображають непе-

рервність ґрунтового покриву в природі. Виділяють такі підтипи торфових ґру-

нтів: у межах типу оторфованих ґрунтів (вміст органічної маси 20–50 %):  

 слабооторфовані (20–30 %); 

 середньооторфовані (30–40 %); 

 сильнооторфовані (40–50 %), 
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а в межах торфових ґрунтів (вміст золи менше 50 %) –  

 дуже малозольні (до 7 %); 

 малозольні (7–12 %); 

 середньозольні (12–25 %) 

 багатозольні (25–35 %) 

 та дуже багатозольні (35–50 %) [128, с. 156]. 

На сьогодні немає однієї точки зору щодо назв ґрунтів фаціальних підти-

пів. 

Найменш розробленою таксономічною одиницею є рід, який вперше був 

виділений Р. Різположенським для поділу ґрунтів одного і того ж типу, але на 

різних породах, тобто петрографічному складі ґрунтів. Згідно Є. Іванова та  

М. Розова “роди ґрунтів виділяють усередині підтипу за комплексом генетич-

них властивостей ґрунтів, зумовлених особливостями ґрунтотворної породи, 

складом ґрунтових вод чи збережених від попередньої фази ґрунтотворення” 

[128]. Виділення родів здійснюють за кількісними показниками кислотно-

основних характеристик (наявність карбонатів, кремнезему, водорозчинних со-

лей, залізистих і фосфатних сполук, мулу, пилу, піщаних фракцій тощо), а та-

кож ознак і властивостей, набутими ґрунтами в результаті сільськогосподарсь-

кого використання (еродованість, намитість, навіювання, плантажність, вто-

ринне засолення та реградованість, деградованість, мочаристість та ін.). 

За кислотно-основними властивостями виділяють ненасичені (кислі – 

рНн2о менше 6,0) та насичені (нейтральні – рНн2о більше 6,0). За вмістом кар-

бонатів: карбонатні (вміст СаО більше 5 %) та не карбонатні (вміст СаО менше 

5 %) 

В Україні для торфових ґрунтів характерна розбіжність як у назвах, так і 

в градаціях одних і тих самих класифікаційних одиниць, які не відповідають 

міжнародним (табл. 1.1).  
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Таблиця 1.1 

Види торфових ґрунтів 

за С. Позняком [109, с. 79] 
Потужність орга-
ногенного гори-

зонту, см 
за Р. Трускавецьким [128] 

торф’янисто-болотні менше 20 торфувато (оторфовано) - гле-
йові 

торф’яно-болотні 20–50 торфово - глейові (глеєоторфо-
вані) 

торф’яники неглибокі 50–100 торфові неглибокі (мулувато-
торфові) 

торф’яники середньоглибокі 100–200 торфові середньоглибокі 
торф’яники глибокі 200–400 торфові глибокі 

надглибокі торф’яники понад 400 торфові надглибокі 
 

Провідною діагностичною ознакою торфових ґрунтів, а також торфу є 

ботанічний склад. Проте цю ознаку застосовуєть тільки для слабко- та серед-

ньорозкладеного торфу і вона не стосується торфових ґрунтів з високим ступе-

нем розкладання і зольністю, що особливо властиво їхній меліогенній групі. 

За режимом водорегулювання, морфогенетичних та інших змін осушених 

торфових ґрунтів під впливом антропогенезу виділяють: слабо меліогенні, ме-

ліогенні, добре меліогенні, слабоосвоєні, освоєні, окультурені, торфові кар’єри, 

торфово-пірогенні, зольно-глейові пірогенні, рекультивовані. 

За ступенем розкладу і гуміфікації органічної маси торфу виділяють на-

ступні різновиди торфових ґрунтів: слаборозкладені, середньорозкладені, силь-

норозкладені (гуміфіковані), перегнійні, мінералізовані (гідрофобні) [128, с. 

163]. 

Кількісні параметри ступенів розкладу через брак масових даних і точних 

методів їхнього визначення розроблені недостатньо. За вмістом мулистих час-

тин виділяють:  

– слабомулуваті (вміст мулу 8–15%),  

– мулуваті (15–25 %),  

– сильномулуваті (25–35 %) та  

– мулові (понад 35 %) [128, с. 163]. 
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За ступенем розвитку болотного процесу ґрунтотворення розрізняють лу-

чно-болотні, болотні (мулувато болотні, торфувато-болотні, торфово болотні 

ґрунти та торфовища). Залежно від ступеня зволоження болота поділяються на 

підтипи: слабо-, середньо- та сильнозволожені.  

Згідно з субстантивно-генетичною класифікацією ґрунтів України, запро-

понованою представниками львівської школи ґрунтознавства, всі торфові ґрун-

ти об’єднано в асоціацію, названу торфоземами [103]. На рівні типу в межах 

асоціації виділяють: торфовища оліготрофні, торфовища еутрофні, сухоторфо-

вища та агроторфоземи. Торфовища оліготорофні поділяють на типові та піро-

генні підтипи, а торфовища еутрофні – типові, перегнійно-торф’яні, мулувато-

торф’яні та пірогенні. На видовому рівні поділ торфових ґрунтів проводять за 

потужністю органогенного горизонту та ступенем розкладення торфу.  

В американській класифікації ґрунтів “Soil Taxonomy” найвищою класи-

фікаційною одиницею є порядок [148, с. 279]. Торфові ґрунти – histosoil (ist)– 

виділені тут у окремий порядок і поділено на підгрупи:  

– Fibrists (fibr) – волокнисті слаборозкладені; 

– Folists (fol) –  листяні, складені листками торфи; 

– Hemists (hem) – середнього ступеня розкладання; 

– Saparists (sapr) – сильнорозкладені. 

Поділ торфових ґрунтів на сім’ї здійснюють за однотипністю структури, 

потужністю органогенних горизонтів, мінералогією та температурою. На серії 

ґрунти поділяють за місцезнаходженням, де вперше було виявлено ґрунт. 

Отже, на території Малого Полісся переважають торфовища утворені 

шляхом заболочення широких долин приток Західного Бугу, Стиру та Горині. 

Їх відносять до низинного типу як за рослинністю, так і за відкладами. Займа-

ють площу від декількох десятків до сотень і тисяч гектарів. Їхня потужність 

дуже значна – 6–10 м. Глибина заплавних торфовищ не перевищує 5 м. Після 

проведення осушувальних меліорацій ботанічний склад торфових горизонтів не 

відповідає його сучасному рослинному покриву. 

 



 

 

 

 

РОЗДІЛ 2  

МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ 

Одним з основних методів у ґрунтознавстві, який дає можливість деталь-

но проаналізувати найбільш виражені зміни у будові і властивостях ґрунтів та 

чинники ґрунтотворення є порівняльно - географічний метод, засновником яко-

го вважають В. Докучаєва. За допомогою цього методу нами вивчалися умови і 

чинники формування торфових ґрунтів, зміни, яких вони зазнали внаслідок 

осушення, а також причини виникнення пірогенних утворень на досліджуваних 

територіях та їхніх трансформацій протягом певного періоду часу.  

Детальне дослідження ґрунту без вивчення його морфологічнох будови 

неможливе. Саме тому для вивчення сучасного стану торфових ґрунтів та піро-

генних дериватів застосовували морфолого-генетичний (профільний) метод, 

який дає змогу розглядати всі показники ґрунту не з поверхні і в межах орного 

шару, а по всій глибині ґрунтового профілю зверху до низу в кожному горизон-

ті, включаючи ґрунтотворну породу та ґрунтові води [71; 106].  

Для кількісної характеристики складу, властивостей ґрунтів та процесів, 

які відбуваються в них, використовували порівняльно-аналітичний метод, суть 

якого полягає у порівнянні речовинного складу і властивостей твердої фази ге-

нетичних горизонтів, з одного боку, материнської породи – з другого, а також у 

порівнянні складу та властивостей горизонтів у межах всього ґрунтового про-

філю [106; 118].  

Під час польових досліджень використовували експедиційні та напівста-

ціонарні методи вивчення ґрунтів. При закладанні ґрунтових розрізів застосо-

вували метод ґрунтових ключів. 

Для характеристики властивостей торфових ґрунтів застосовували зага-

льноприйняті фізичні та фізико-хімічні методи дослідження. Зразки ґрунту для 



 

лабораторно-аналітичних досліджень відбирали за генетичними горизонтами 

ґрунтового профілю.  

Наявність карбонатів кальцію в профілі у польових умовах визначали за 

допомогою 10 % розчину хлоридної кислоти. В польових умовах досліджували 

щільність будови ґрунту циліндром з лабораторії І. Литвинова (об’єм циліндра 

50 см3). Одночасно термостатно-ваговим методом визначали польову вологу. 

Використовували також фондові матеріали кафедри ґрунтознавства і географії 

ґрунтів Львівського національного університету імені Івана Франка, літературні 

джерела.  

В польових умовах досліджували гіпсометрію пірогенних утворень. Вік 

пірогенних дериватів встановлювали за поперечним розрізом стовбурів чагар-

никових культур та видовим складом рослин, які проросли після пожежі.  

Отримані результати польових і лабораторних досліджень статистично 

обробляли за загальноприйнятими методиками Є. Дмитрієва, Б. Доспєхова з 

використанням модуля варіаційної статистики [43; 47]. 

 

2.1. Вибір і характеристика репрезентативних (модальних) до-

слідних ділянок 

Для виявлення змін, що відбулись у торфових ґрунтах Малого Полісся 

протягом постмеліоративного періоду, було вибрано чотири стаціонарні та три 

напівстаціонарні дослідні діляни, на яких закладено 30 ґрунтових розрізів (до-

даток А). Розрізи на дослідних ділянках закладали на однотипних елементах 

рельєфу та ґрунтотворних породах, в межах одного ґрунтового різновиду до 

виходу ґрунтових вод чи алювіальних та алювіально-делювіальних відкладів.  

З метою вивчення географії поширення, а також трансформаційних про-

цесів, які відбулися в торфових ґрунтах за всі роки меліорації, в т. ч. і піроген-

ної деградації, досліджували недеградовані і пірогенно-деградовані торфові 

ґрунти, які зайняті під ріллею, чагарниками, пасовищами, а також колишніми 

торфорозробками.  



 

Модальні ділянки названі за населеними пунктами, поблизу яких вони 

знаходяться. Схема розміщення модальних ділянок зображена на рис. 2.1. 

Модальна ділянка №1 “Дубляни” (рис. 2.2) розміщена в районі Пасмового 

Побужжя в долині Яричівського потоку на території Дублянської міської ради 

Жовківського району. Територія дослідження була осушена у 1966 році мере-

жею 



 

 
Рис. 2.1. Картосхема ґрунтів Малого Полісся (укладена за матеріалами крупномасштабного обстеження ґрунтів 1959–1961 років. Гол. 

ред. проф. М. Крупський, 1972 р.)         



 

відкритих каналів із двобічним регулюванням водно-повітряного режиму і має пло-

щу 1 885 га. Ґрунтовий покрив – це торфовища низинні та дернові ґрунти, а також 

покинуті торфорозробки. В межах модальної ділянки закладено 20 ґрунтових розрі-

зів (рис. 2.3., додаток А). Досліджували поховані недеградовані і пірогенно-

деградовані торфовища, зайняті пасовищами і торфорозробками. 

 
Рис. 2.2. Модальна ділянка “Дубляни” 

Модальна ділянка № 2 “Стаївка” розміщена в долині ріки Солокія, Ратнинсько-

го природного району (рис. 2.4). В адміністративному відношенні вона охоплює те-

риторії Корчівської, Жужелянської, Домашівської та Хлівчанської сільських рад Со-

кальського району Львівської області. У геоморфологічному відношенні ділянка ро-

зміщена в межах широкої заплави середнього та низького рівнів, ґрунтовий покрив 

якої репрезентований торфовищами низинними осоковими та лучними ґрунтами. 

Торфові ґрунти різнотравно-осокового складу тут сформувалися на лучному мергелі 

та алювіальних відкладах. Рівень стояння ґрунтових вод після осушення становить 

0,5–1,5 м., а в деяких місцях – 2,5 м. Ділянка була осушена мережею відкритих ка-

налів у 1972 р., а у 1983–1989 роках була проведена  



 

 
Рис. 2.3. Картосхема ґрунтів модальної ділянки “Дубляни” (фрагмент) 



 

 
Рис. 2.5. Картосхема ґрунтів модальної ділянки “Стаївка” (фрагмент) 



 

реконструкція цієї меліоративної системи. На ділянці закладено шість ґрунто-

вих розрізів (рис. 2.5., додаток А), які складаються з осушених, а також піро-

генно-змінених торфових ґрунтів.  

 
Рис. 2.4. Модальна ділянка “Стаївка” 

Модальна ділянка № 3 “Олесько” розміщена поблизу селища міського 

типу Олесько Буського району Львівської області (рис. 2.6). Загальна площа 

торфовища становить 660 га, середня потужність торфових відкладів – 2,88 м, а 

максимальна – 6,10 м. [127]. Поверхня рельєфу купинчаста. Торфові горизонти 

складені дрібними осоками та різнотрав’ям, місцями схенусами. Ґрунтовий по-

крив репрезентований торфовищами низинними, торфувато-болотними, торфо-

во-болотними, чорноземно-лучними та дерновими оглеєними ґрунтами, які під-

стелені елювієм щільних карбонатних порід. У межах модальної ділянки закла-

дено чотири ґрунтові розрізи (рис. 2.7). 

 



 

 
Рис. 2.7. Картосхема ґрунтів модальної ділянки “Олесько” (фрагмент) 



 

 
Рис. 2.6. Модальна ділянка “Олесько” 

Модальна ділянка № 4 “Стоянів” закладена у верхів’ї р. Судилівка (при-

тока р. Стир) поблизу с. Стоянів Радехівського району Львівської області (рис. 

2.8). Згідно з фізико-географічним районуванням (К. Геренчук, 1972) територія 

дослідження знаходиться в Радехівському природному районі. За матеріалами 

рекогностувальних робіт, які були проведені ще у 1953 році, загальна площа 

торфовища “Стоянів” становить 3 712,45 га. Середня товщина торфу без очосу 

– 4,54 см, очосу – 0,19 см. Торфові ґрунти підстелені суглинком, рідше – супіс-

ком, білою глиною і піском. Джерелами водного живлення тут є атмосферні 

опади [90]. Рельєф поверхні торфовища рівнинний зі значним нахилом з півні-

чного-заходу на південний схід. Тут поширені торфовища низинні глибокі доб-

ре розкладені карбонатні, осокові, мілко- та глибокопоховані, торфово-болотні 

карбонатні. На території модальної ділянки закладено два ґрунтові розрізи (рис. 

2.9).  



 

 
Рис. 2.8. Модальна ділянка “Стоянів” 

 

2.2. Лабораторно-аналітичні дослідження 

Аналітичні роботи виконані в лабораторії аналізу ґрунтів кафедри ґрунто-

знавства і географії ґрунтів географічного факультету Львівського національно-

го університету імені Івана Франка, визначення мінералогічного складу торфо-

вих ґрунтів – у лабораторії рентгенографії мінеральної речовини кафедри міне-

ралогії геологічного факультету цього ж навчального закладу. Аналізи зразків 

ґрунту проводили у трикратній повторюваності. У відібраних змішаних зразках 

ґрунтів загальноприйнятими методами, згідно з ДСТУ, в лабораторії вивчали: 

– Гігроскопічну вологу – термостатно-ваговим методом; 

– Щільність твердої фази – пікнометричним методом; 

– рН сольового та водного розчинів – потенціометрично; 

– Гідролітичну кислотність – методом Каппена; 

– Обмінні Кальцій і Магній – комплекснометричним методом; 

– СО2 карбонатів – на кальциметрі за методом Гейслера –Максим’юк; 

– Зольність торфу – методом сухого спалювання; 

– Валовий хімічний склад – методом Аринушкіної; 

– Мінералогічний склад – рентгендифрактометричним методом. 



 

 

 
                  

                   
Рис. 2.9. Картосхема ґрунтів модальної ділянки “Стоянів” (фрагмент. Картосхема укладена за матеріалами коректування кру-
пномасштабного обстеження ґрунтів 1973 року.) 



 

 

 

 

РОЗДІЛ 3  

ІСТОРІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ТОРФОВИХ ҐРУНТІВ МАЛОГО ПОЛІССЯ 

ТА ЇХНЯ ГЕОГРАФІЯ 

 

3.1. Історія дослідження торфових ґрунтів Малого Полісся 

Історія знань про торфові ґрунти тісно пов’язана з розвитком землеробст-

ва і всієї цивілізації. В. Кузнєцов стверджував, що “для рішення фундаменталь-

них проблем науки, коли є необхідність в розробленні нових понять, гіпотез і 

теорій, історичний підхід до проблеми стає не розкішшю, а насущною необхід-

ністю” [76, с. 10; 74]. Саме завдяки дослідженням минулих століть у нас є мож-

ливість прослідкувати зміни, які відбувалися у торфових ґрунтах внаслідок 

впливу природних чинників та антропогенної діяльності, й проаналізувати роз-

виток тих чи інших процесів; проводити моніторингові дослідження. Теоретич-

ний і фактичний матеріал минулих століть дає можливість на його основі про-

гнозувати екологічний стан та давати рекомендації щодо раціонального вико-

ристання ґрунтів, в т. ч. і торфових.  

Основним чинником, що спонукав до досліджень торфових ґрунтів Ма-

лого Полісся, була потреба у використанні торфу як джерела палива, а згодом – 

як кормових угідь та резервів земельного фонду, які для дальшого використан-

ня потребують осушення. Тому вивчення торфових ґрунтів тісно пов’язане з 

осушувальною меліорацією.  

Великий внесок у дослідження боліт і торфових ґрунтів Малого Полісся 

зробили представники австрійської, польської, російської та української ґрун-

тознавчих та меліоративних шкіл. Науковці виділяють декілька історичних пе-

ріодів вивчення болотних і торфових ґрунтів Малого Полісся, які відрізняються 

між собою специфікою та глибиною наукових досліджень, масштабами прове-



 

дення меліоративних робіт, особливостями використання й охорони осушених 

земель [31]. Так, Г. Бачуріна у праці “Торфові болота Українського Полісся” 

(1964) виділила три періоди: дореволюційний, радянський та сучасний. В. Хі-

льчишин зі співавторами у книзі “Історія водного господарства та меліорації 

земель Львівської області” (2009) виділили австрійський, польський, радянсь-

кий етапи, які характеризуються різними масштабами проведення робіт та рів-

нем досконалості побудованих об’єктів. Ми пропонуємо виділити ранній емпі-

ричний, австрійський, польський, радянський та сучасний етапи дослідження 

торфових ґрунтів Малого Полісся. 

Ранній етап вивчення торфових ґрунтів Малого Полісся тривав до сере-

дини ХVІІІ ст. Він відзначався нагромадженням деяких емпіричних відомостей 

про торфові ґрунти і торфовища, зокрема в околицях давніх міст Белза, Угнева, 

Олеська, Кременця, Острога тощо. 

Австрійський період дослідження торфових ґрунтів тривав із середини 

ХVІІІ ст. до середини ХІХ ст. Цей період ознаменувався початком наукових 

досліджень заболочених і перезволожених земель, проведенням меліоративних 

робіт на теренах Західної України [31]. 

Архівні та літературні джерела свідчать, що спершу меліорацію проводи-

ли за допомогою відкритих каналів та агромеліоративних заходів (вузькозагін-

на оранка, боронування, грядкування); вона мала локальний характер. Першим 

масивом, осушеним відкритою мережею каналів, була долина річки Яричівки 

(притоки р. Полтви) від сіл Гряди до Яричева [110, с. 3]. 

У середині ХVІІІ ст. на сучасній території Львівської області проводили-

ся масштабні вишукувальні роботи, на основі яких науковцями було розпочато 

роботи з меліорації заболочених і перезволожених земель. У першій половині 

ХІХ ст. на українських землях, які перебували в складі Австро-Угорщини, у 

зв’язку зі земельними реформами, було виконано великий обсяг робіт зі скла-

дання земельних кадастрів, обліку земель (складання “метрик”) [39]. Австро-

угорськими технічними органами було опрацьовано проекти з врегулювання р. 

Західний Буг та його приток. Сільськогосподарські меліорації відкритою мере-



 

жею каналів проводилися переважно у маєтках великих землевласників [140]. З 

середини ХІХ століття для осушення перезволожених земель у Львівській об-

ласті почали застосовувати гончарний дренаж. Імпульсом для проведення цих 

робіт послужила Всесвітня промислова виставка, яка відбулася у Лондоні 1851 

р.  

У 1857 р. набув чинності австрійський Водний кодекс, який дав можли-

вість в Галичині організовувати водні і меліоративні спілки для виконання ро-

біт, які були запроектовані державними технічними установами. У цей період, 

починаючи з 1860 р., в маєтках графа Потоцького, які були розміщені на око-

лицях Львова, було осушено 431 га перезволожених земель [140]. 

Відповідно до прийнятого закону про меліорацію, який був ухвалений 

1884 р., за рахунок державних і місцевих субвенцій, започатковується широкий 

розвиток робіт з урегулювання рік і меліорацій земель загальнодержавного або 

крайового значення [140]. 

У 1873 році була створена і розпочала свою діяльність Західна експеди-

ція, яка займалася осушенням боліт з метою формування кормових угідь, а та-

кож створенням лісосплавних шляхів до Прип’яті. Осушувальні меліорації, 

проведені на Малому Поліссі у 60–70-ті роки ХХ ст., мали на меті перетворення 

торфових боліт у високопродуктивні сільськогосподарські угіддя. З огляду на 

це, практично всі торфові болота Малого Полісся були осушені системою відк-

ритих каналів і гончарним дренажем, переважно з однобічним регулюванням 

рівня ґрунтових вод. У додатку Б наведено дані про осушувальні системи (рік 

уведення в експлуатацію, загальна площа, протяжність відкритої мережі, наяв-

ність площ осушених гончарним дренажем, та додаткові позначки щодо прове-

дення реконструкцій на території північної частини Львівської області). Однак 

до осушення торфових боліт не застосовували наукові підходи. Вперше науко-

вий підхід до розв’язання питань меліорації боліт розробив у своїй праці В. До-

кучаєв (1875), проте він наполягав на їхньому всебічному вивченні [12]. 

Згідно з ухвалою Галицького сейму в 1879 р. у Львові було засноване 

Крайове Бюро меліорації, в обов’язки якого входили протипаводковий захист 



 

території та розв’язання стратегічних питань меліорації земель. За його ініціа-

тиви у 1884–1894 рр. були складені проекти меліорації верхів’я річок Західний 

Буг, Стир, Гнила Липа, в яких передбачено зменшення тривалості літньо-

паводкового затоплення. До Першої світової війни було закінчено регулювання 

рік Західного Бугу, Березівки, Рати, Солокії [72; 140, с. 3].  

У дореволюційний період на території Поліської частини України прово-

дили переважно геоботанічні дослідження, метою яких було вивчення загаль-

ного характеру торфовищ і їхньго рослинного покриву; оцінення кормових 

угідь чи виявлення земельного фонду та отримання палива. Ці дослідження ма-

ли локальний характер, оскільки їх проводили лише на окремих торфових ро-

довищах [140, с. 3]. 

У 70–х роках ХІХ ст. Західною експедицією під керівництвом Й. Жилін-

ського були здійснені перші спроби осушення заболочених ділянок території 

Прип’ятського Полісся України. Дослідження проводив земський відділ, та ще 

вони були пов’язані з вирішенням воднотранспортних і меліоративних завдань. 

Результати роботи Західної експедиції наочно засвідчили, що лише осушення 

боліт може покращити матеріальний і побутовий рівень життя місцевого насе-

лення. Після закінчення програми робіт Західної експедиції 1903 р. меліорацією 

земель до революції займалася Землевпорядна комісія [72]. 

Дальший етап дослідження відзначався організуванням болотних дослід-

них господарств. Основну увагу дослідники звертали на осушення (Б. Блоць-

кий, 1881; М. Корнелль, А. Корнелль, 1898, 1903) та освоєння (Доктуровський, 

Кузнецький), флору і рослинність (Пачорський), а також чинники заболочуван-

ня (Тутковський, 1902, 1910, 1911, 1917, 1925). Вивченню впливу осушення на 

прилеглі території присвячені праці Я. Блаугта, проведені на дослідних ділян-

ках у басейні річок Стир (1897–1898) і Західного Бугу (1900–1903). Досліджен-

ня засвідчили, що при глибині осушувальної мережі 1,0–1,3 м зона впливу осу-

шення на торфовищах по горизонталі не перевищує 120–140 м [72]. 

Питанням сільськогосподарського використання осушуваних торфовищ 

присвячені праці М. Поморського, який у 1904 р. заснував Дублянську болотну 



 

станцію, на основі якої розвивалася Дублянська меліоративна школа [145]. На 

базі школи Ю. Мікуловським і М. Поморським було закладено станцію торфів, 

де досліджували їхню паливну спроможність. Значну увагу приділяли обробіт-

ку та використанню торфів (Т. Зелінський), технології їхнього перероблення   

(А. Вондрауш, П. Манастерський). Багато проектів з дренування та обводнення 

сільськогосподарських угідь, осушення заболочених земель в околицях Олесь-

ка, Дублян, Яричева було опрацьовано Я. Бляутом. Представниками Дублянсь-

кої школи було звернено увагу на фізико-хімічні ознаки мінеральних і торфо-

вих ґрунтів як таких (А. Мусєрович) [115].  

У 1909 році на міжнародній конференції в Будапешті серед інших була 

репрезентована ґрунтова карта Галичини, складена Мечинським-Бьорліксом 

[39]. 

З 1912 р. з метою характеристики лук і боліт як кормових угідь та науко-

вих обґрунтувань для заходів з їхнього освоєння, а також для добування торфу 

експедицією під керівництвом А. Флерова, за участю В. Доктуровського та ін. 

було розпочато природно-історичнне вивчення торфовищ.  

Роботи з виявлення можливостей та проведення осушення боліт у 1913 р. 

здійснювала Поліська розвідувальна партія (Опоков, 1916), діяльність якої при-

пинилася у зв’язку з початком Першої світової війни. 

У 1920–1939 рр. більша частина території західних областей України 

входила до складу Польщі. У польський період вивчення торфових ґрунтів і то-

рфовищ меліоративні дослідження виконувалися Львівським і Поліським бюро 

меліорації, львівськими політехнічним і меліоративним інститутами. Із 1924 р. 

відновила роботу Сарненська болотна станція, яка досліджувала інтенсивність 

осушення торфовищ, їхнє дальше сільськогосподарське використання, екологі-

чні наслідки осушення [72]. 

Велику кількість інформації про причини заболочення, процеси замулен-

ня, історію розвитку меліорації у басейнах річок верхнього Дністра, Західного 

Бугу і Стиру містять праці А. Кендзьора. 



 

Роботи дослідників 1929–1932 рр. були присвячені питанням виявлення 

впливу осушення на водний режим мінеральних ґрунтів (Я. Лопушанський), 

дренування, методиці меліоративних досліджень на осушуваних землях, органі-

зуванню меліорації на Поліссі, меліоративній екології, двосторонньому регу-

люванню водно-повітряного режиму осушуваних ґрунтів (Ч. Скотніцький, А. 

Романський, С. Туринович, Я. Радзіковський, Ю. Чижевський) [72]. 

С. Бац довів, що проблема меліорації торфовищ полягає у створенні но-

вого природничого та гідрологічного середовища. Він запропонував плануван-

ня водного господарства усього краю для низьких торфовищ, розробив оптима-

льне мінеральне удобрення та усталення рівня ґрунтових вод. Значний внесок 

вченим було зроблено в напрямку дослідження просідання дублянських торфів 

унаслідок відведення води. Його співпраця з бюро меліорації Полісся дала змо-

гу виявити помилки тогочасної меліорації [72; 115].  

Ще одним видатним дослідником у галузі торфових ґрунтів був професор 

Б. Свентоховський, який з 1933 року досліджував динаміку азотних сполук у 

торфових ґрунтах та вивів оригінальну теорію старіння “загосподарованих” то-

рфів, відкрив і описав ілювіальний рівень використовуваного торфовища [115]. 

Осушування перезволожених земель набуло постійного характеру, проте 

проводили його у незначних обсягах без широкого регіонального узагальнення 

та систематизації, здебільшого з метою попередньої каналізації території для 

покращення сіножатей і пасовищ, з можливістю дальшого осушення під зернові 

та овочеві культури [72]. 

У 30-х роках минулого століття характеризували болота за рослинним 

покривом (Танфільєв, Доктуровський, Kulczynski, Tolpa, Tymrakiewicz, Trela). 

Дослідниками були здійснені спроби встановлення загальних питань щодо по-

ходження боліт. Стратиграфічне дослідження боліт було ще не достатнім. 

у цей період поширюється природно-історичне вивчення боліт, яке здійс-

нювали шляхом геоботанічних досліджень (Зеров, 1925, 1928, 1930, 1932, 

1933а, 1933б, 1934; Доктуровський, 1927; Тюремнов, 1931; Левіна, 1937, 1939) 

[12]. Деякі відомості про них знаходимо і в перших зведеннях про болота Укра-



 

їни (Матюшенко 1925, 1926; Лавренко, 1928), а також в окремих працях інших 

дослідників природи Полісся, щодо походження боліт (Лічкова, 1921; Мірчинк, 

1931; Закревська, 1936 та ін.), їхньої флори й рослинності (Воробйов, 1928, 

1929; Погребняк, 1928), хіміко-технологічних властивостей основних видів то-

рфів (Підоплічко, 1938), золи торфу окремих боліт (Артамонова, 1934) та з ін-

ших питань. 

У 1938 році вийшла монографія Д. Зерова “Болота УРСР”, в якій узагаль-

нено наявні на той час відомості про болота України (в межах державних кор-

донів до 1939 р.) та вперше запропоновано типологізацію торфових боліт за 

трофністю [128]. Цим завершився польський період дослідження торфових  

ґрунтів, який характеризувався глибокими теоретичними напрацюваннями у 

вивченні болотних ґрунтів, проведенні осушувальних меліорацій, використанні 

торфових ґрунтів і торфовищ, втіленням результатів досліджень на практиці, 

становленням Львівської меліоративної наукової школи [31].  

У перших працях радянського періоду узагальнено подавали нагрома-

джений досвід меліоративного освоєння перезволожених і заболочених земель, 

укладали їхній кадастр, а також відновлювали осушувальні системи, знищені 

під час війни.  

Проектування та будівництво осушувальних систем у післявоєнний пері-

од у західних областях України проходило по етапно: перший (1946–1960 рр.) – 

проектування та будівництво систем з відкритою мережею каналів; другий 

(1961–1975 рр.) – систем з матеріальним горизонтальним дренажем; третій – 

сучасних систем з двобічним регулюванням водно-повітряного режиму, водоо-

бігових систем й осушувально-зволожувальних з автоматизацією водорегулю-

вання (М. Гаркуша, 1985) [72]. 

Заново розпочалося вивчення поліських боліт як у спеціальних, так і гео-

ботанічному відношеннях. У 1949–1953, 1957 рр. Інститутом ботаніки боліт 

Полісся з метою доповнення попередніх матеріалів проводилися геоботанічні 

дослідження менш вивчених районів з поглибленням стратиграфічних дослі-

джень (Г. Бачуріна, Є. Брадіс, І. Григора). Продовжували роботи зі спорово-



 

пилкового дослідження поліських боліт з висвітленням історії розвитку рос-

линності України (Зеров, 1946, 1947, 1950, 1952; Артюшенко, 1957, 1959; Бачу-

ріна, 1963; Шашкевич, 1963). 

З 50-х років ХХ ст. розпочинаються великомасштабні обстеження ґрунтів 

України, виконувані за єдиною програмою і методикою. У 1961 р було завер-

шено складання ґрунтових карт колгоспів і радгоспів (масштаб 1:10 000 і 1:25 

000). На цих картах болотні, торфові ґрунти і торфовища знайшли своє повне 

відображення. Для кожного господарства було складено комплекти спеціальних 

картограм і текстові звіти, в яких містилася інформація про морфологічну бу-

дову ґрунтів, їхні фізичні та хімічні властивості. Обстеження проводили спеціа-

лісти Львівського державного сільськогосподарського інституту, Львівської 

землевпорядної експедиції інституту “Укрземпроект” Львівського державного 

університету імені Івана Франка, Львівської гідрогеолого-меліоративної експе-

диції. Організатором та керівником її став доцент кафедри фізичної географії І. 

Гоголєв [39].  

З’являються перші праці з геоморфології боліт (Бондарчук, 1949; Мари-

нич, 1955, 1961, 1962). Інформацію про особливості поліських торфів знаходи-

мо в зведеннях ґрунтознавців “Почвы УРСР” (1951).  

Від 1952 р. меліоративні дослідження здійснював інститут “Укрдіпровод-

госп” та його філії. Результати досліджень наведені у багатьох звітах щодо ви-

шукувальних робіт (О. Попов, Л. Денисенко, Р. Сливка, М. Базилевич, В. Цапе-

нко та ін.). Питаннями гідротехнічної меліорації в цей період займався П. Кра-

сіцький (1956 р.) [115]. Вченими Українського науково-дослідного Інституту 

гідротехніки і меліорації протягом 1957–1959 рр. були проведені розкопки і ви-

вчення експлатованих дренажних систем. Отримані дані з особливостей агроте-

хніки на торфових ґрунтах та досвід з освоєння їх дослідними станціями, опор-

ними пунктами та колгоспами був узагальнений М. Тюленевим (1926–1956) 

[12, с. 36].  

У результаті проведених протягом 1956–1958 рр. колективом інституту 

“Діпроторфрозвідка” Н. Зубаковою, М. Липкіною, М. Маркевич, Н. Ольховсь-



 

кою, А. Пармузиною, В. Родіоновою, Н. Стахневич, під загальним керівницт-

вом М. Липкіної у 1959 році було складено довідник “Торфовий фонд УРСР” і 

карта до нього, який був доповнений та перевиданий в 1969 році [12]. У довід-

нику містилися зведені результати всього торфового фонду України, в якому 

детально описано назви, площі, території поширення, властивості розвіданих 

торфовищ. На той час площа детально розвіданих торфовищ становила 131,2 

тис. га, а рекогносцировано і маршрутно розвіданих 419,6 тис. га [127]. На кар-

ту в масштабі 1:750 000 було нанесено 2 714 розвіданих торфовищ торфового 

фонду України.  

У 60-х роках ХХ століття меліоратори розпочали будівництво великих 

осушувальних систем з відкритою мережею каналів у басейнах річок Дністра, 

Західного Бугу, Прип’яті, Тиси. На цей час була розроблена методика інженер-

ного розрахунку гідрологічної дії системи осушувальних каналів.  

Велике наукове та прикладне значення для меліорації земель у західних 

областях України мають роботи наукових працівників УкрНДІГіМу, АН УРСР, 

Українського державного університету водного господарства та природокорис-

тування, НДІТіЗ західних районів України, Львівського сільськогосподарського 

інституту: С. Перехреста, А. Янголя, В. Кубишкіна, Д. Тютюнника, З. Забочи-

ної, В. Бурдея, О. Скрипника, С. Вознюка, М. Лазарчука, З. Томашівського, І. 

Підпалого, В. Грущенка, Г. Кияка, П. Красіцького та ін. У їхніх наукових пра-

цях висвітлюються питання щодо норм осушення, гідравлічних і фільтраційних 

розрахунків систематичного дренажу, глибокого розпушення ґрунтів важкого 

механічного складу, моделювання гідромеліоративних систем, особливостей 

водного режиму перезволожених земель у зв’язку з їхньою меліорацією, осво-

єння осушуваних земель. 

Наприкінці шістдесятих – початку сімдесятих років ХХ ст., було органі-

зовано гідрогеолого-меліоративну службу Держводгоспу УРСР та створено 

відділ меліоративної гідрогеології в УкрНДІГіМі, завданнями яких було ви-

вчення водного режиму і балансу ґрунтових вод та вологи в зоні аерації осушу-

ваних земель з метою забезпечення оптимальних умов для розвитку сільського-



 

сподарських культур. Для цього на масивах осушення і прилеглих територіях 

було організовано науково обґрунтовану спостережну режимну мережу сверд-

ловин. Найвідомішими дослідниками цього часу були В. Алексєєвський,  

М. Будз, В. Бурдан, Д. Закревський, Н. Іванушкіна, Б. Козловський, І. Корсун-

ська, І. Насєдкіна, Г. Рябцева, К. Терещенко, В. Ткачук, І. Худошин. Результати 

досліджень з обґрунтування оптимального водного режиму земель, оцінення 

ефективності осушувальних систем, конструктивних особливостей матеріаль-

ного дренажу наведені в працях Й. Білоуса, В. Сташука, О. Тишенка, А. Якуше-

ва [72]. 

У вісімдесяті роки велику увагу приділяли критеріям оцінення меліора-

тивного стану осушуваних земель, меліоративному кадастру, організуванню 

меліоративно-екологічного моніторингу. Це праці науковців УкрНДІГіМу очо-

люваного В. Алексєєвським, а також Львівської гідрогеолого-меліоративної ек-

спедиції (Б. Козловський, Й. Білоус). Ними була розроблена, теоретично і мето-

дично обґрунтована концепція еколого-меліоративного моніторингу, висвітлена 

у монографії Б. Козловського “Наукові основи моніторингу осушених земель” 

(1995) [72]. 

На цей час припадає опрацювання нових наукових підходів у меліорації, 

пов’язаних з комплексним використанням і охороною водних та земельних ре-

сурсів. Основними недоліками меліоративного будівництва цього періоду були: 

орієнтація на будівництво осушувальних систем однобічної дії, розрахованих 

лише на скидання надлишкових вод; недостатня увага до регулювання поверх-

невого стоку та захисту меліорованих земель від затоплення поверхневими во-

дами; недостатньо високий рівень комплексних меліорацій та освоєння меліо-

рованих земель [72].  

Водночас значної шкоди завдало неврахування в окремих випадках при-

родних чинників і, як наслідок, зниження рівня ґрунтових вод на системах і 

прилеглих територіях нижче від норми осушення, розвиток шкідливих фізико-

географічних явищ тощо. Все це значно вплинуло на зниження ефективності 

меліорації. 



 

Сучасний період дослідження торфових ґрунтів Малого Полісся почався 

у 1991 році. Сьогодні чинна низка меліоративних науково-дослідних закладів, 

установ та підприємств, відповідальних за осушення та зрошення земель, які 

здійснюють моніторинг рівня вод на території еталонних меліоративних систем 

водно-господарських організацій. На Малому Поліссі цей моніторинг здійсню-

ється Львівською гідрогеолого-меліоративною експедицією Держводгоспу 

України. Дослідження торфових ґрунтів, як таких, не проводиться у зв’язку з 

розпаюванням територій. 

Академією пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля МНС України дослі-

джували причини поширення підземних пожеж, а також вплив складових біту-

му торф’яного на водопроникність торфу під час гасіння пожежі (2009) [116]. 

Основні праці сьогодення щодо торфових ґрунтів присвячені характерис-

тиці сучасного стану осушених торфовищ, їхніх властивостей, трансформацій, 

які в них відбулися в постмеліоративний період (Р. Трускавецький, Б. Козлов-

ський, В. Гаськевич, М. Нецик та ін.), історії меліоративних досліджень  

(Ю. Токарський, В. Хільчишин, М. Козак). Багатьма вченими (Р. Трускавець-

кий, В. Гаськевич, І. Папіш, С. Позняк, М. Кіт) були зроблені спроби з удоско-

налення і розширення класифікації торфових ґрунтів України та її наближення 

до міжнародних [8; 18; 20].  

Незважаючи на великий обсяг досліджень з вивчення питань осушування 

земель у західних областях України, значних узагальнюючих наукових опра-

цювань, присвячених регіональним проблемам меліорації, майже немає. Багато 

питань щодо екологічного обґрунтування осушувальних меліорацій, розроб-

лення ефективних заходів з метою оптимізації меліоративної ситуації на осу-

шуваних землях вивчені недостатньо. Водночас вирішення цих проблем потрі-

бне для дальшого вдосконалення осушувальних систем та інтенсифікації сіль-

ськогосподарського виробництва на осушуваних землях [72; 73].  

Отже, історія дослідження болотних, торфових ґрунтів, торфовищ Мало-

го Полісся нараховує понад два століття. Зусиллями вчених австрійської, поль-

ської, російської та української наукових ґрунтознавчих і меліоративних шкіл 



 

проведено величезну роботу, мета якої – пізнання і розуміння генезису, режи-

мів і властивостей, меліорації торфових ґрунтів і торфовищ, їхнього викорис-

тання і збереження. Історія дослідження торфових ґрунтів Малого Полісся фак-

тично віддзеркалює становлення ґрунтознавчої та меліоративної науки на захі-

дних теренах України [31]. Теоретичний і фактичний матеріал минулих століть 

дає можливість на його основі прогнозувати екологічний стан та розробляти 

рекомендації з раціонального використання ґрунтів, в т. ч. і торфових. 

Історія розвитку осушування земель свідчить, що західні області України 

були об’єктом меліоративних перетворень – від невеликих епізодичних ділянок 

до широкомасштабних меліорацій. Виявлення і розвідка торфового фонду 

України проводилися в різний час, вони тісно переплітаються з історією розви-

тку осушувальної меліорації, спрямованої на інтенсифікацію сільського госпо-

дарства.  

 

3.2. Ґрунти Малого Полісся 
 

Відповідно до агроґрунтового районування України Мале Полісся вхо-

дить до складу Західної (Західно-Поліської) провінції Поліської агроґрунтової 

зони і Західної провінції агроґрунтової зони лісостепу [19; 20; 42]. 

Ґрунтовий покрив агроґрунтової зони неоднорідний. Добре розвинений 

мезо- і мікрорельєф, вологий клімат з промивним водним режимом, водно-

льодовикові піски і супіски та елювій верхньокрейдових відкладів як ґрунтот-

ворні породи, майже суцільна лісова і лучна рослинність сприяли формуванню 

в межах провінції структурних комплексів, які характеризуються різним поєд-

нанням дерново-підзолистих, дерново-карбонатних, лучних, дернових і болот-

них ґрунтів (рис. 2.1).  

У межах території досліджень виділяють два агроґрунтові райони: Мало-

поліський – Побузький (Радивилівський) і Малополіський – Західний (Радехів-

сько-Краснянський) [42, с. 6].  



 

Малополісько – Побузький агроґрунтовий район – це західна, центральна 

і східна частини Малого Полісся. Тут переважають дерново-підзолисті ґрунти, 

приурочені до малоприпіднятих слабохвилястих межиріч, окремих пасм, горбів 

у межах денудаційно-акумулятивних рівнин, складених водно-льодовиковими 

піщаними і супіщаними відкладами. Вони сформувалися внаслідок підзолисто-

го і дернового процесів ґрунтотворення під сосновими, дубово-сосновими і мі-

шаними лісами. За ступенем опідзолення виділені дерново-слабопідзолисті і 

дерново-середньопідзолисті ґрунти.  

Менш поширені дерново-прихованопідзолисті ґрунти, які приурочені до 

вершин добре дренованих піщаних горбів, гряд, дюн, зайнятих сухими борами. 

Малополісько-Західний агроґрунтовий район розміщений у північно-

східній і південній частинах Малого Полісся. У складі ґрунтового покриву тут 

домінують дерново-карбонатні ґрунти, які утворилися внаслідок дернового 

процесу ґрунтотворення на елювії верхньокрейдових відкладів, які у Малополі-

сько-Побузькому районі частково поширені також.  

Одними з найцінніших ґрунтів Малого Полісся є підзолисто-дернові ґру-

нти, які мають незначне поширення і зосереджені в центральній і західній час-

тинах території дослідження. 

У широких зниженнях серед вододілів або периферій боліт, річкових за-

плав залягають дернові ґрунти, які часто трапляються у поєднанні з лучно-

болотними і болотними ґрунтами. Вони поширені в західній частині Малополі-

сько-Побузького і Підподільській частині Малополісько-Західного агроґрунто-

вих районів.  

У знижених ділянках рівнин, річкових терасах, заплавах, а також перифе-

ріях боліт поширені лучні ґрунти. Вони утворилися внаслідок дернового проце-

су ґрунтотворення в гідроморфних умовах під лучною рослинністю на водно-

льодовикових, алювіальних і елювіальних відкладах і знаходяться здебільшого 

в західній і центральній частинах Малополісько-Побузького і в південній час-

тині Малополісько-Західного агроґрунтового районів. 



 

У понижених частинах рельєфу сформувалися чорноземи карбонатні. 

Трапляються ареали чорноземно-лучних ґрунтів.  

Лучно-болотні та болотні ґрунти приурочені до знижених, слабостічних 

ділянок рельєфу, а також заплав річок. Через близьке залягання рівня ґрунтових 

вод та слабку дренованість території нижня частина профілю цих ґрунтів підда-

ється глейовим процесам. Значні площі на території Малого Полісся займають 

лучно-чорноземні, лучні та лучно-болотні ґрунти, сформовані на алювіально-

делювіальних відкладах і елювії крейди, а також торфово-болотні ґрунти і тор-

фовища [113; 122]. Торфові ґрунти України зазвичай приурочені до річкових 

долин сучасних і древніх рік. Вони репрезентовані долинними старорусловими, 

заплавними і притерасними торфовищами з яскраво вираженим низинним ти-

пом торфових відкладів. Значно менше поширені торфовища на вододілах, над-

заплавних терасах, стічних і безстічних котловинах різного походження, розмі-

ру і форми. На території Малого Полісся торфові ґрунти роззміщені переважно 

в широких долинах маленьких річок – Солокії, Болотні, каналізованої річки 

Жондев (притоки Західного Бугу), Судилівки, Річки, Радехівського потоку, 

Слонівки, Березівки, Болдурки (приток Стиру), Вілії (притоки Горині) та бага-

тьох інших. Вони заболочені майже вздовж усієї течії, протікають у широтному 

напрямку і віднесені до типу долинних. У заплаві Західного Бугу торфових ґру-

нтів майже немає; в заплаві Стиру, Ікви, Рати торфовища, які живляться річко-

вими розливами, займають тільки частину заплави. Також тут багато маленьких 

за площею заболочених ділянок у долиноподібних зниженнях, які часто є доли-

нами реліктових річок.  

Тут поширені головним чином низинні трав’яні (евтрофні), здебільшого 

осушені торфовища. Найбільші за площею масиви торфовищ низинних, потуж-

ністю органогенних відкладів 8–11 м, зосереджені в долинах річок Солокія, Су-

дилівка, Білостік, Острівка, Стир, Бовдурівка, Іква, Яричівка, Слонівка, Пляші-

вка, Замишівка та ін. [72].  

Частина торфовищ низинних приурочена до депресій рельєфу і долин не-

великих потоків, зокрема в околицях смт Олесько, с. Куровичі і Кривичі Золо-



 

чівського р-ну, с. Дмитрів Радехівського району Львівської області, с. Новома-

лин Острозького р-ну тощо. Також торфовища низинні контурами різної площі 

поширені в долинах річок Рата, Болотня, Березівка, Марунька, Недільчина, Ду-

мниця та ін.  

Найбільші масиви болотних і торфувато-болотних (Gleysols Histic (GLhi), 

Fluvisols Histic (FLhi), WRB, 1998) ґрунтів, що займають площу 652,70 км2, 

(7,79 % території Малого Полісся) [27], поширені в долинах рік Судилівка (ліва 

притока р. Стир), Ікви та її правих приток (Тартацька і Замишівка), Яричівки 

(ліва притока р. Полтва), а також в околицях смт Олесько. Невеликі за площею 

масиви торфувато-болотних ґрунтів трапляються в Шепетівському природному 

районі.  

Торфово-болотні ґрунти і торфовища низинні (Histosols Sapric (HSsa), 

Histosols Salic (HSsz), Histosols Folic (HSfo) займають 7,65 % (640,78 км2) від 

загальної площі території досліджень [27]. Великі масиви торфово-болотних 

ґрунтів знаходяться в долинах малополіських річок Рата, Недільчина, Яричівка, 

Острівка, Радоставка, Слонівка, Бовдурівка, Стир та ін., а також в околицях  

м. Соснівка, смт Олесько, сіл Любеля, Боянець Жовківського р-ну, Топорів і 

Яблунівка Буського р-ну, Яструбичі Радехівського р-ну, Кривичі Золочівського 

Львівської обл.; Крупець Радивилівського р-ну Рівненської обл. Плямами різної 

площі торфово-болотні ґрунти простягуються у Шепетівському природному 

районі.  

Карбонатні торфовища низинні виявлено в околицях населених пунктів 

Олесько Буського р-ну, Лопатин Радехівського р-ну, Станіславчик Бродівсько-

го р-ну, Дідилів Кам’янка-Бузького р-ну, Куровичі Золочівського р-ну Львівсь-

кої області, Верба Дубенського р-ну Рівненської обл.  

Структура ґрунтового покриву боліт і торфових ґрунтів Малого Полісся 

складна і недостатньо досліджена. Торфові ґрунти трапляються як однорідними 

контурами, так і, здебільшого, утворюють ґрунтові комбінації з іншими ґрунта-

ми. З ґрунтових комбінацій у структурі ґрунтового покриву найпоширенішими 

є плямистості, які утворюють між собою торфовища низинні різної потужності, 



 

що спричинено особливостями рельєфу мінерального дна боліт. Також плямис-

тості утворюють некарбонатні і карбонатні торфовища, недеградовані і піро-

генно деградовані, з різним ступенем розкладеної органіки, мінералізації, з ная-

вністю чи без мінеральних наносів на поверхні (модальні і поховані торфовища 

низинні).  

Ташети утворюють торфувато-болотні і торфово-болотні ґрунти. Вони 

поширені переважно по периферіях великих боліт, у межах депресій рельєфу. 

Більш складними і контрастними ґрунтовими комбінаціями є поєднання. 

На Малому Поліссі найчастіше зустрічаються поєднання болотних ґрунтів з то-

рфувато-болотними, болотних ґрунтів з торфово-болотними і торфовищами ни-

зинними неглибокими, лучних карбонатних і дернових карбонатних глейових 

ґрунтів з торфовищами низинними, дернових глейових ґрунтів з торфово-

болотними і торфовищами низинними, торфово-болотними і торфувато-

болотними з болотними ґрунтами, торфовищами низинними з лучними і дерно-

вими глейовими ґрунтами, торфувато-болотних і торфово-болотних ґрунтів з 

торфовищами низинними, торфовищ низинних з торфувато-болотними і торфо-

во-болотними ґрунтами, торфовищ низинних карбонатних з торфово-

болотними ґрунтами.  

Отже, структура ґрунтового покриву боліт і торфових ґрунтів Малого 

Полісся складна і недостатньо досліджена. Торфові ґрунти набувають як одно-

рідних контурів, так і, здебільшого, утворюють ґрунтові комбінації з іншими 

ґрунтами. З ґрунтових комбінацій у структурі ґрунтового покриву найпошире-

нішими є плямистості, що утворюють між собою торфовища низинні різної по-

тужності завдяки особливостям рельєфу мінерального дна боліт.  

 



 

 

 

 

Розділ 4 

УМОВИ ҐРУНТОТВОРЕННЯ 
 

Мале Полісся, площа якого понад 8 тис. км2, – велика фізико-географічна 

область, розміщена в межах Львівської, Тернопільської, Хмельницької і Рівнен-

ської адміністративних областей. Згідно з фізико-географічним районуванням 

України (О. Маринич, Г. Пархоменко, О. Петренко, П. Шищенко, 2003), тери-

торія досліджень знаходиться в межах Східноєвропейської рівнини зони міша-

них лісів Поліського краю області Малого Полісся. Межі області чітко просте-

жуються у рельєфі у вигляді обширного пониження. На півночі воно межує з 

Волинською височиною, яка обривається пологим уступом висотою 40–60 м 

[16; 33; 111]. На південному сході до нього обривається крутим уступом, висо-

тою 150–200 м, Гологоро-Кременецьке горбогір’я, а на південному заході – Ро-

зточчя і Давидівське пасмо Подільської височини.  

Північна межа Малого Полісся умовно проходить від кордону з Польщею 

поблизу населених пунктів Белз – Червоноград – Берестечко – Козин – Верба – 

Острог – Крупець – Бачманівка [88]. Південно- західну лінію умовно проводять 

від території Польщі до Рава-Руської – Магерова – Крехова – Жовкви – північ-

ної окраїни Львова – Водників – Романова – Під’ярків – Словіти – Золочева. 

Поблизу витоків р. Золочівки межа Малого Полісся різко повертає на північний 

захід, потім знову на схід, досягаючи с. Руда Колтівська, і знову повертає на 

захід, до околиць с. Ожидів. Від Ожидова межа Малого Полісся набуває схід-

ного простягання, звивисто пролягаючи неподалік населених пунктів Олесько – 

Підгірці – Ясенів – Суховоля. [85]. 

О. Маринич зі співавторами на Малому Поліссі виділяють такі фізико-

географічні райони: Рава-Русько – Кам’янсько – Бузький, Радехівсько – Бродів-

ський, Смигівсько – Славутський, Куликівсько – Бузький [86; 88]. В 1972 році 



 

К. Геренчуком тут виділено п’ять природних районів: Ратнинський, Бузько-

Бродівський, Радехівський, Підподільський та Пасмове Побужжя.  

 

4.1. Геологічна будова. 

Відповідно до тектонічного районування України, територія Малого По-

лісся розміщена в південно-західній частині Східноєвропейської (Руської) пла-

тформи, в західній частині геоструктурної області Волино-Подільської плити, в 

межах геоструктурних районів західного схилу Українського кристалічного 

щита і Львівського (Львівсько-Люблінського або Галицько-Волинського) про-

гину [7; 33; 111; 112]. 

Особливість геологічної історії та геологічної будови Волино-Подільської 

плити визначається її розміщенням на межі двох великих елементів земної кори 

– стійкої дорифейської Східноєвропейської платформи та рухомих геосинклі-

нальних відрогів Карпатської складчастості. В складі сучасних тектонічних 

структур південно-західної окраїни Східноєвропейської платформи Волино-

Подільська плита на південному сході та сході поступово зчленовується з Пів-

нічно-Молдавським підняттям і Українським щитом [112, с. 73]. 

Волино-Подільську плиту поділено на геоструктурні райони, серед яких 

основними є західний схил Українського кристалічного щита, Львівський про-

гин і Поліський (Ковельсько-Ратненський) виступ фундамента. Західний схил 

Українського щита в субширотному напрямку розходиться у двох напрямках – 

волинському та подільському. Львівський прогин також поділяється на дві час-

тини, проте в субмеридіональному напрямку. В прогині виділяють східний 

борт, який займає значну частину території прогину, і вузьку західну, найбільш 

занурену частину структури. Межі між окремими геоструктурними районами 

визначені зонами найбільш великих глибинних розломів [112].  

Земна кора Волино-Подільської плити складається з дуже потужної товщі 

сильно перетворених вторинними процесами кристалічних порід, вкритих порі-

вняно тонким чохлом мало змінених осадових утворень. Глибина залягання до-

кембрійського кристалічного фундаменту коливається від 2 000 м (східна час-



 

тина) до 6 500 м (західна) і має загальний похил на північний захід у напрямку 

від Могилева-Подільського до м. Сокаль, по течії Західного Бугу. На південний 

захід від осьової лінії Могилів-Подільський – Сокаль кристалічний фундамент 

зрізаний системою розломів, які проходять у напрямках Чернівці – верхів’я За-

хідного Бугу і Львів – Рава-Руська. Занурується фундамент, пронизаний чис-

ленними розломами, східчастими скидами меридіонального і субмеридіональ-

ного простягання, видовженими у напрямку, паралельному до Карпат, та більш 

зануреними їхніми північно-західними краями. У скидах, амплітуда яких дося-

гає 1 000–2 000 м, беруть участь неогенові відклади. В районі м. Городок Львів-

ської області, за геофізичними даними, скидова зона має ширину близько 1 500 

м. На таку ж глибину зміщені тут породи гіпсоангідритової товщі. Ділянка най-

більшого заглиблення фундаменту лежить західніше лінії відслонень палеозою, 

що проходить у напрямку Золота Липа – Іква. Ця лінія відмежовує Волино-

Подільську плиту і Галицько-Волинську синеклізу. Разом з тим поверхня крис-

талічного фундаменту була вирівняна абразійною діяльністю вод морів, що ба-

гато разів змінювали одне одного протягом тривалої історії геологічного розви-

тку цієї частини території. 

У структурному відношенні територія Малого Полісся повністю сформу-

валася в пізньопліоценовий – ранньоантропогеновий періоди [142]. Основу 

кристалічного фундаменту становлять базальти і граніти, які перекриваються 

протерозойськими осадовими (аргіліти, алевроліти, пісковики) й ефузивно-

теригенними (базальти, діабази, туфи, туфобрекчії, туфопісковики, пісковики, 

алевроліти) породами, потужність яких становить більше 2 150 м [111; 112]. 

Докембрійський фундамент перекритий товщею палеозойських осадових 

відкладів (кембрію, силуру, девону і карбону). Це кварцові і глауконітові піско-

вики, алевроліти, аргіліти, вапняки, доломіти, конгломерати, прошарки вугілля. 

На палеозойських породах залягають відклади мезозою – юрського і 

крейдового періодів. Юрські відклади репрезентовані строкатими пісковиками, 

глинами, доломітизованими вапняками, доломітами, ангідритами й обмежені на 

сході лінією Червоноград – Кам’янка-Бузька – Перемишляни. Відклади крейди 



 

складені переважно світло-сірими, білими м’якими мергелями, вапняками та 

крейдою і покривають усю територію Малого Полісся.  

Відкладів палеогену на території цієї фізико-географічної області не ви-

явлено. Неогенові відклади у вигляді невеликих плям трапляються поблизу Ба-

тятицьких останців та околицях села Кам’янопіль. Безпосередньо на породах 

верхньої крейди залягають відклади четвертинної системи, які покривають те-

риторію Малого Полісся майже суцільним плащем.  

Четвертинні відклади – це строкатий комплекс континентальних утворень 

водно-льодовикового, алювіального, елювіального, делювіального, еолового 

типів. Найбільш поширеними є водно-льодовикові та елювіальні відклади. 

Утворення водно-льодовикових відкладів, потужність яких становить від 0,5 до 

3,0 м і більше, на території пов’язане з окським (міндельським) зледенінням 

[111]. Ґрунти, що сформувалися на цих відкладах, оглеєні. Мінералогічну осно-

ву водно-льодовикових відкладів становить кварц.  

Властивості материнських порід є однією з важливих причин перезволо-

ження ґрунтів [2; 26; 54; 55; 77]. Маючи відносно високу щільність будови і ни-

зьку загальну шпаруватість, ґрунтотворні породи є маловодопроникними. Все 

це сприяє застоюванню дощових і талих снігових вод, формуванню верховодки 

і перезволоженню ґрунтів. Це особливо добре виражено в місцях, де малопоту-

жні і відносно добре водопроникні водно-льодовикові відклади підстеляються 

мергелями. 

На території Малого Полісся трапляються давньоалювіальні, сучасні 

алювіальні, еолові, делювіальні, органогенні четвертинні відклади, які не мають 

повсюдного поширення і займають незначні площі.  

Торфовища Малого Полісся формуються на алювіальних, алювіально-

делювіальних, елювіальних відкладах, які підстелені мергелями і зосереджені 

головно у долинах великих та малих річок, таких як Солокія, Рата та їхніх при-

ток. У геологічній будові в межах басейну р. Солокії беруть участь відклади 

верхньої крейди сенон-туронського ярусу, які перекриті четвертинними поро-

дами, в тріщинах яких зосереджений водоносний горизонт. Тріщинуватість по-



 

рід у вертикальному розрізі і по площі неоднакова, вона зростає в напрямку до 

долин. Четвертинний комплекс порід репрезентований водно-льодовиковими, 

алювіальними відкладами, складеними супісками, суглинками та глинами. Та-

кож поширені болотні відклади, складені торфами і мулом, площа яких стано-

вить 5 700 га [144]. Найбільш поширені різнозернисті кварцові піски, які в ни-

жніх частинах розривів переходять у крупнозернисті, місцями гравелисті. По-

тужність їхня змінюється від 0,5 до 18 м. Фільтраційні властивості пісків зрос-

тають зверху вниз по розрізу від 2,0 м/добу у верхніх горизонтах до 19 м/добу 

на глибині 3 м. 

Корінні схили долини р. Яричівка складені з поверхні делювіальними ві-

дкладами, а також лесоподібними суглинками водно-льодовикового походжен-

ня. Заплава репрезентована сучасними алювіальними і болотними відкладами, 

які розміщені на водно-льодовикових відкладах, у складі яких піски, супіски, 

болотних – торфи і мул [37]. 

Отже, торфові ґрунти Малого Полісся формуються на алювіальних, алю-

віально-делювіальних, елювіальних відкладах, підстелених мергелями. 

 

4.2 . Геоморфологічна будова 

У геоморфологічному відношенні територія Малого Полісся знаходиться 

в межах Малополіської геоморфологічної підобласті, області Волино-

Подільської височини, провінції Полігенної рівнини України, відома під на-

звою Внутрішньої рівнини Верхнього Бугу і Стиру [7; 35; 36; 141]. Вона добре 

виражена орографічно в межах Волино-Подільської височини у вигляді обшир-

ного пониження, нахиленого на північ. Це акумулятивно-денудаційна рівнина, 

сформована в кінці середнього – на початку пізнього антропогену внаслідок 

відступу окського льодовика та складена верхньокрейдовими відкладами (мер-

гелями), покритими зандрово-алювіальними осадовими порадами [33; 141]. 

Лише в районі Батятицьких останців збереглися неогенові пісковики, що свід-

чать про наявність у минулому третинного покриву, знищеного ерозійною дія-



 

льністю верхів'я Західного Бугу і приток Прип’яті в після нижньо-сарматський 

час.  

У межах підобласті П. Цись виділяє такі геоморфологічні райони: занд-

рово-алювіальну рівнину Рати (Ратнинський), Буго-Стирську межирічну хвиля-

сту рівнину, Бродівську зандрову рівнину, Острозьку прохідну долину та Пас-

мове Побужжя [85; 141]. 

Для Малого Полісся (середня абсолютна висота якого 245 м), за винятком 

Пасмового Побужжя, характерний злегка хвилястий, рівнинний, слаборозчле-

нований рельєф з широкими, малоприпіднятими вододілами, які дуже часто пе-

ретинаються заболоченими долинами рік на яких формуються торфові ґрунти. 

Вододільні простори плоскі або трохи випуклі, ускладнені слабовираженими 

горбами (максимальні абсолютні висоти яких досягають 276–281м), грядами, 

міжгрядовими пониженнями [33; 111]. У межах вододілів дуже добре вираже-

ний мікрорельєф, репрезентований численними улоговинами, замкненими мік-

розападинами. Долини малополіських рік широкі, слабоврізані, з пологими бе-

регами, мають одну надзаплавну терасу.  

Зандрово-алювіальна рівнина Рати займає північно-західну і центральну 

частину Малого Полісся. Долини річок геоморфологічного району мають не-

глибокий вріз, часто заболочені, з потужними покладами торфу та виповнені 

піщаними давньоалювіальними товщами, під якими залягає сенонський водот-

ривкий мергель. Серед пісків трапляються валунчики порід північного похо-

дження, занесені талими водами, що випливали від краю льодовика, який пок-

ривав прилеглі висоти Розточчя, західну і середню частини Сокальського пас-

ма. Льодовикові води розширили долини Рати і Солокії, а також знизили межи-

річчя, що сьогодні слабо виділяються на місцевості у формі плоских пасм [141]. 

Міжрічкові вододіли невисокі, плоскі або недостатньо випуклі, пасмоподібні, 

складені піщаними і супіщаними водно-льодовиковими відкладами, інколи з 

прошарками суглинків. У межах вододілів трапляються еолові форми рельєфу – 

піщані гряди і горби. У північно-західній частині геоморфологічного району на 



 

поверхню виходять нерозчленовані четвертинні елювіальні відклади – мергели-

сті глини, щебінь мергелів. 

Найбільша площа, зайнята торфовими ґрунтами в межах досліджуваного 

геоморфологічного району, розміщена на ділянці міст Угнів–Белз (територія 

Солокійського масиву, долина середньої течії р. Солокія). Долина становить 

собою слабохвилясту рівнину з невеликим поперечним нахилом і дуже розви-

неним мікрорельєфом, який запобігав поверхневому стоку. Повздовжній нахил 

поверхні становить від 0,001 (м. Угнів) до 0,0002–0,0004 (села Острівок, Стаїв-

ка) в найбільш широкій частині заплави (до 3 км) [144]. 

Буго-Стирська межирічна хвиляста рівнина (або Радехівський геоморфо-

логічний район) – це частина головного Європейського вододілу, в межах якого 

поширений денудаційний тип рельєфу на осадових породах [88; 141]. Верхньо-

крейдова поверхня межиріччя дещо підвищена і часто відслонена. На північ від 

Радехова висоти досягають 276 м. І. Соколовський відносить район частково до 

типу слаборозчленованих безлесових скульптурних рівнин (у північній части-

ні), а також до водно-льодовиково-алювіальних рівнин (у південній частині) 

[141]. 

Бродівська зандрова рівнина становить собою плоску, піщану, заболочену 

по долинах рік місцевість. В околицях м. Броди розвинені еолові піщано-

горбисті форми, закріплені лісовою рослинністю. Підрайон відомий під назвою 

“Низовини Верхнього Стиру”, “Улоговини Верхнього Стиру й Ікви”, “Креме-

нецько-Дубенської рівнини” та ін.  

Острозька прохідна долина займає західну, найменшу, частину території 

Малого Полісся та сполучає рівнину з Поліською рівниною. Поблизу Острога 

низовина розширюється. Місцями височать ерозійні останці – свідки розмиву 

краю плато. Часто можна спостерігати піщані дюни і невеликі блюдцеподібні 

западини [141]. Між Мізоцькою височиною і Кременецькими горами протікає 

р. Збитенка, в заплаві якої сформувалися торфові ґрунти. 

Район Пасмового Побужжя займає південну частину Малополіської гео-

морфологічної підобласті, і складається з шести плосковерхих пасом: Смере-



 

ківського, Куликівського (Дорошівського) з Яричівським валом, Грядецького, 

Малехівського (Дублянського), Винниківського і Дмитровицького (Чижківсь-

кого) [33; 106; 141]. Поверхні гряд плоскі або слабовипуклі, ускладнені запади-

нами. Схили гряд розчленовані балками, улоговинами, ярами.  

Міжгрядові долини дуже плоскі, часто заболочені місцевості шириною 

0,5–3 км [141]. Висота пасом над рівнем долин у середньому 40–50 м, а при пе-

реході до Розточчя зростає до 80–100 м. Їхня ширина досягає кількох кіломет-

рів. Перехід пасом до височини Розточчя поступовий, але місцями спостеріга-

ються уступи. В основі пасом залягають верхньокрейдові породи, підняття по-

верхні яких звичайно (хоча і не всюди) збігається з їхнім підняттям. Іноді верх-

ньокрейдові відклади відслонюються і на поверхні пасом на крейдових мерге-

лях залягають піщано-мулисті відклади і суглинки (місцями їхня потужність 

перевищує 10 м) [141]. 

Осадовий матеріал пасом, як і формування Пасмового Побужжя, деякі 

дослідники (А. Маліцький та ін.) пов'язували з акумулятивною й ерозійною дія-

льністю льодовикових вод. Відома також, думка (Г. Тейсейре, 1934) про текто-

нічне походження пасом, повзв'язане з передтортонськими дислокаціями крей-

дових відкладів [141]. 

Торфові ґрунти на території Малого Полісся за своєю ґенезою і розвит-

ком пов’язані з долинами стоку льодовикових вод, давніх і сучасних річок. За-

звичай вони розміщені у заплавах річок і перших надзаплавних терасах великих 

річок. Основним джерелом їхнього водного живлення є річкові води, збагачені 

мінеральними частинами та органічними речовинами. Разом з тим важливе зна-

чення, особливо на пізніших етапах розвитку болота, відіграють ґрунтові води, 

а також поверхнево-стічні води в умовах більш вироблених долин та з посилен-

ням вологості клімату, коли проявляється і деякий вплив атмосферних опадів. 

Така геоморфологія є причиною розвитку тут майже виключно евтрофних бо-

літ. 

Геоморфологічний чинник є однією з головних причин перезволоження 

ґрунтів [54; 56; 77]. Рівнинний, слаборозчленований рельєф зумовлює недоста-



 

тній дренаж території. Наявність численних западин, улоговин сприяє застою 

дощових і талих снігових вод, що призводить до підвищення рівня ґрунтових 

вод та формування торфових ґрунтів. На території Малого Полісся вони приу-

рочені до долин заплав річок, рідше до перших надзаплавних терасах. 

 

4.3. Гідрологічно-меліоративні умови 

Територія досліджень за гідрологічним районуванням України розміщена 

в межах Волино-Подільського артезіанського басейну, в гідрогеологічному ра-

йоні ІІ-го порядку Галицько-Волинської западини [7; 33; 120]. Через територію 

досліджень проходить дуже невиразний Головний європейський вододіл між 

річками Балтійського і Чорноморського сточищ, який навіть у найвищих точках 

досягає 276 м над рівнем моря. Саме він зумовлює особливості природи дослі-

джуваної території: тут немає і не може бути великих річок, тому що на Голов-

ному вододілі формуються лише їхні витоки [111, с. 9]. 

Відповідно до заглиблень кристалічного фундаменту водоносні осадові 

товщі мають загальний нахил на захід і південний захід і приурочені як до оса-

дових, так і до кристалічних порід. Тут виділяють вісім водоносних горизонтів 

та їхніх комплексів, з якими пов’язані і мінеральні підземні води. Вони приуро-

чені до тріщинуватих порід верхньої крейди і меншою мірою до відкладів ан-

тропогену, юри, палеозою і верхнього протерозою. 

Через велику глибину залягання, незначні дебіти, високу мінералізацію, 

підземні води верхнього протерозою, палеозою й юри практично не використо-

вуються і не беруть участі у ґрунтотворенні. Найбільш водозабезпеченими є 

відклади верхньої крейди. Водоносність їхня пов’язана з мергельно-крейдовими 

породами сенон-туронського і сеноманського ярусів. Водоносність цієї товщі 

зумовлена тріщинуватістю і закарстованістю порід, що, своєю чергою, сприяє 

нагромадженню великих запасів переважно напірних підземних вод.  

На території досліджень води антропогенових відкладів залягають негли-

боко. Найбільш поширеними є води алювіальних, флювіогляціальних і елювіа-

льних відкладів, які, залежно від пори року та кількості атмосферних опадів, 



 

залягають на глибині 1,0–1,5 м у долинах річок і 3–5 м на вододілах. Це безна-

пірні або слабонапірні води. За хімічним складом води гідрокарбонатні кальці-

єві або кальцієво-магнієві, загальна мінералізація становить 0,1–0,6 г/л. Води 

антропогенових відкладів широко використовують для господарчо-побутового 

водопостачання. Делювіальні та еолові відклади практично безводні [33]. Ґрун-

тові води боліт практичного значення не мають. Живляться водоносні горизон-

ти антропогенових товщ за рахунок безпосередньої фільтрації атмосферних 

опадів. Можливе підживлення підземними водами верхньокрейдових відкладів, 

які носять сезонний характер. Дренуються ґрунтові води антропогенових відк-

ладів річковою та яружно-балковою сіткою, а також меліоративними осушува-

льними системами. 

З точки зору морфогенезу ґрунтів ґрунтові води мають найбільше зна-

чення. Їхній високий рівень спричинив розвиток процесів перезволоження, за-

болочення, підтоплення, а також оглеєння [33].  

Глибина залягання рівня ґрунтових вод у водно-льодовикових та алювіа-

льних відкладах, на яких формуються торфові ґрунти, змінюється в межах 0,5–

2,5 м на заплаві і 3–5 м – на вододілі. Їхні водні запаси поповнюються за раху-

нок інфільтрації атмосферних опадів. Водозабезпеченість крейдо-мергельної 

товщі на території долини нерівномірна, змінюється від 35 до 138 м3/добу і за-

лежить від ступеня та характеру тріщинуватості горизонту. Води верхньокрей-

дового водоносного горизонту мають напірний характер, проте взаємозв’язку 

між ними і четвертинним водоносним горизонтом не встановлено [15]. 

За умовами меліоративного стану заболочених і перезволожених земель, 

живлення і дренування ґрунтових вод західних областей України, територія до-

сліджень належить до області Малого Полісся [72]. 

Під час виділення гідрогеолого-меліоративних областей головними пока-

зниками вважають морфогенетичний тип території, геолого-структурні особли-

вості й гідрогеологічні умови перезволожених земель. 



 

Четвертинні відклади території Малого Полісся обводнені і є тим середо-

вищем, в якому відбуваються всі основні гідродинамічні процеси, що визнача-

ють гідрогеолого-меліоративну ситуацію території дослідження. 

У межах досліджуваної території торфові ґрунти розвинуті у долинах рік, 

на заплавах і рідше на перших надзаплавних терасах. Основним джерелом вод-

ного живлення боліт і перезволожених земель у цій області є атмосферні опади, 

паводкові води і підземні води крейдяних відкладів. 

Тривалі посухи, властиві Малому Поліссю у зв’язку зі зміною клімату 

протягом останніх десятиліть, зумовлюють зниження рівня ґрунтових вод, що є 

причиною переосушення торфових ґрунтів. При проведенні дослідженнь вико-

ристані дані замірів рівня ґрунтових вод (РҐВ) Львівської гідрогеолого-

меліоративної експедиції за весняно-осінній період 2003–2007 років. 

На частині еталонної системи “Солокія”, площею 3 350 га, зайнятої пере-

важно торфами, побудовані шлюзи для регулювання водного режиму зони ае-

рації. Решта земель системи репрезентована відкритою мережею каналів одно-

бічної дії. Заторфованість осушувальної системи становить близько 32 % (4,2 

тис. га) від загальної площі осушення. До осушення рівні ґрунтових вод на те-

риторії еталонної системи “Солокія” залягали в основному на глибині 0,1–0,5 м. 

Періодично під час весняної повені і рясних зливових дощів влітку заплава за-

топлювалася. У зв’язку з цим з протягом 1968–1971 рр. були здійснені заходи з 

регулювання р. Солокія і меліорація її заплави. На частині системи, де немає 

подвійного регулювання водно-повітряного режиму, не завжди вдається підт-

римувати рівні ґрунтових вод у межах норми. Відбувається поступове знижен-

ня середньорічного значення РҐВ. Крім цього, внаслідок осушення відбувається 

просідання торфу (20 см/рік) [144]. 

Через тривалі бездощові періоди на території еталонної системи “Соло-

кія” РҐВ опускався до позначки 140 см у місяці липні 2006 р. (додаток В.1.1). 

Такі низькі значення рівня ґрунтових вод завжди супроводжувалися пожежами 

на території досліджень, які не припинялися навіть після сильних зливових до-

щів. У вересні цього ж року, через дощову осінню, рівень ґрунтових вод підня-



 

вся до максимальної позначки 13 см. Найменші коливання РҐВ (96–110 см) за-

фіксовані у 2005 році. У 2007 році ґрунтові води на території еталонної системи 

були близько до поверхні: максимальне значення їх у цьому році за весняно-

осінній період припадало на жовтень – 24 см, а мінімальне на березень – 62 см 

(рис. 4.3.1). 

 
Рис. 4.3.1. Зміна рівня ґрунтових вод на еталонній системі “Солокія”, створ ІV-

ІV за 2005–2007 рр. 

Рівень ґрунтових вод у весняно-осінній період протягом року був стабі-

льним. Це пов’язано з самою конструкцією меліоративної системи, яка дає змо-

гу регулювати рівень вод за допомогою шлюзів-регуляторів, що значно змен-

шує можливість пересушення торфових ґрунтів, а також виникнення пожеж на 

території. Найстабільнішими і найвищими утримувалися РҐВ в осінній період 

протягом всього часу спостережень. Майже на однаковому, але значно нижчо-

му, рівні вони зафіксовані й у весняний період. Липень 2006 року вважався 

найпосушливішим періодом, який супроводжувався активним горінням торфо-

вищ (табл. В.1.1). 

У липні 2007 року, у зв’язку з тривалим дощовим періодом, ґрунтові води 

залягали найближче до денної поверхні, про що добре видно із стовпчастої діа-

грами (рис. 4.3.2). 



 

  
Рис. 4.3.2 Рівень ґрунтових вод на еталонній системі “Солокія” за квітень, ли-

пень та жовтень 2005–2007 рр.  

“Яричівська” осушувально-зрошувальна система розміщена в долині  

р. Яричівки, лівої притоки р. Полтва (притоки р. Західний Буг) і займає площу 

близько 8 тис. га. Майже 20 % усієї осушеної території припадає на торфи.  

У післявоєнні роки заплава Яричівки була осушена відкритою мережею кана-

лів, а в 1971 р. на ділянці 150 га була проведена реконструкція і побудовано 15 

шлюзів-регуляторів для двобічного регулювання водно-повітряного режиму 

зони аерації з одночасним застосуванням надземного зрошення. Вода в осушу-

вачі подається за допомогою насосної станції. Водозабором служить р. Яричів-

ка. 

На території еталонної системи “Недільчина”, яка також є лівою прито-

кою р. Полтва та розміщена паралельно до “Яричівської” еталонної системи, 

ситуація дещо інша (додаток В.1.2). Найнижчий рівень ґрунтових вод за весня-

но-осінній період 2003–2007 років тут спостерігався у червні-липні, що 

пов’язано з тривалим бездощовим періодом. Найвологішим був квітень 2007 

року, коли РҐВ піднявся близько до поверхні на глибину 0,3 см. 

Зміна рівня ґрунтових вод в межах одного створу неоднакова (рис. 4.3.3 а, 

б, в) і залежить передусім від гіпсометричного рівня поверхні та порід, які 

складають цю територію. 



 

 

а)      

 

б)     

 



 

в)      

Рис. 4.3.3. Динаміка рівня ґрунтових вод у свердловинах на еталонній системі 

“Недільчина” створ ІІ–ІІ за: а) квітень 2003-2007 рр.; б) липень 2003-

2007 рр.; в) жовтень 2003-2007 рр. 
 

На свердловині №7 (рис. 4.3.4, а, додаток В.1.2) найстабільнішим був 

2005 рік, коли РҐВ коливався в межах 31–45 см. Досить контрастними були ве-

сна і літо 2007 року: у квітні ґрунтові води досягли поверхні, а у літній період 

опустилися до 84 см. На такому ж рівні вони утримувалися і всю осінь. Посту-

пове зниження РҐВ протягом літа-осені призвело до збільшення кількості по-

жеж. Через брак опадів, або їхню незначну кількість, він сягнув свого критич-

ного рівня, тому пожежі продовжувалися аж до зими. 

У 2006–2007 роки в літньо-осінній період на свердловині № 7 простежу-

ється різке зниження РҐВ (рис. 4.3.4, б). Так, якщо в жовтні 2003 р. РҐВ утри-

мувався на позначці 12 см, то у 2007 р. він вже опустився до 80 см. Весняний 

рівень ґрунтових вод піднявся з 2004 року від 48 см до 0,3 см у 2007 році, коли 

був зафіксований найвищий рівень ґрунтових вод за ввесь період спостережен-

ня. 

 



 

а)       

б)      

Рис. 4.3.4. Рівень ґрунтових вод у свердловині № 7 на еталонній системі “Неді-

льчина” створ ІІ-ІІ за: а) за весняно-осінній період 2003–2007 рр.,  

б) квітень, липень та жовтень 2003–2007 рр. 

На свердловині № 11 рівень ґрунтових вод за 2003–2007 роки був дуже не 

стійким (рис. 4.3.5, а, додаток В.1.2). Найстабільнішим роком з найвищими по-

казниками рівня ґрунтових вод був 2003 рік. Найбільші коливання РҐВ зафіксо-

вані у 2007 р., коли спостерігалося різке зниження його від 61 см у серпні до 

131 см у жовтні. Осіннє підвищення РҐВ в цій свердловині відбувалося лише у 

2005 році. В усі інші роки осінь була сухою, а тому кліматичні умови сприяли 

пірогенній деградації осушених торфовищ. 



 

а)        

б)            

Рис. 4.3.5 Рівень ґрунтових вод у свердловині № 11 еталонної системи “Неділь-

чина” створ ІІ-ІІ за: а) весняно-осінній період 2003-2007 рр.; б) квітень, 

липень та жовтень 2003-2007 рр. 

Найменші коливання рівня ґрунтових вод простежувався протягом 2003 – 

2007 рр. весною (68–86 см) (рис 4.3.5, б, додаток В.1.2). Найбільші перепади 

величин РҐВ у свердловині припадали на осінь, коли ґрунтові води опустилися 

з 58 см у 2005 р. до позначки 131 см – у 2007 році. 

На свердловині № 15а (рис. 4.3.6, а) РҐВ був досить низьким протягом 

всього 2003 року, що призводило до легкого займання торфовищ. Для 2004 ро-

ку характерне зниження рівня ґрунтових вод у травні та у серпні із різким його 



 

підвищенням восени до позначки 21 см у вересні. Неодноразове підвищення 

РҐВ сприяло послабленню пірогенної деградації, яка в період осінніх дощів 

припинилася. 

а)       

б)        

Рис. 4.3.6. Рівень ґрунтових вод у свердловині № 15а еталонної системи “Неді-

льчина” створ ІІ-ІІ за 2003-2007 рр. за: а) весняно-осінній період;  

б) квітень, липень та жовтень. 

У 2003 році рівень ґрунтових вод був низьким протягом усього року, що 

призвело до порушення закономірності літньої межені, яка припадала на жов-

тень місяць, що сприяло продовженню періоду пірогенної деградації. У 2004 

році спостерігалося осіннє підвищення РҐВ. У 2007 році природні умови знову 

сприяли виникненню пожеж. 



 

Отже, в останні роки відбувається зниження рівня ґрунтових вод, що на-

самперед зумовлене виходом з ладу меліоративних систем, браком можливості 

регулювання цього рівня через їхню конструкцію, та глобальне потепління. Са-

ме ці чинники є основною причиною пересушення торфових ґрунтів, утворення 

тріщин і виникнення пірогенної деградації. 

 

4.4. Клімат 

Згідно з агрокліматичним районуванням території України Мале Полісся 

відносять до вологої, помірно-теплої агрокліматичної зони [7]. 

Клімат досліджуваної території помірно континентальний, з м’якими зи-

мами та частими відлигами, помірно теплим вологим літом без посух. Сумарна 

сонячна радіація становить 92,4 ккал/см2 за рік. Протягом року значення сумар-

ної сонячної радіації дуже коливається. Так, у зимові місяці вона становить 1,1–

3,5 ккал/см2, а в літній період – 42,2 ккал/см2. Найбільші значення її припада-

ють на липень – 16,6 ккал/см2 [111]. Основна кількість тепла, яку одержує Мале 

Полісся, витрачається на випаровування, що становить 460 мм/см2. Очевидно, 

що на території формується помірно вологий клімат, де кількість опадів пере-

вищує величину випаровування. Такі умови сприятливі для утворення ґрунтів 

підзолистого типу і розвитку процесів перезволоження і заболочення. 

Протягом року на Малому Поліссі панують повітряні маси помірних ши-

рот, переважає західне перенесення вітрів. 

Середня багаторічна температура повітря становить 7,1–7,5°С (табл. 

4.4.1).  

Таблиця 4.4.1 

Кліматичні показники Малого Полісся [1] 

Назва метео-
станції 

Середня температура 
повітря, °С 

Абсолютна річна 
максимальна те-
мпература повіт-
ря, °С 

Абсолютна річ-
на мінімальна 
температура по-
вітря, °С 

за рік січень липень 

Рава-Руська 7,2 -4,2 17,9 36 -34 
Дубляни 7,2 4,0 18 - -36 

 



 

У зимові місяці температура повітря нижче 0°С. Середня температура зи-

мового періоду становить 1,8°С (рис. 4.4.1, додаток В.2.1). Найхолоднішим мі-

сяцем року є січень з температурою повітря -3,8 – -4,4°С, хоч абсолютний міні-

мум становить -36 – -38°С у лютому. Взимку для Малого Полісся характерні 

часті і тривалі відлиги, коли в березні температура повітря піднімається вище 

нуля.  
 

Рис. 4.4.1.  Середні багаторічні температури повітря Малого Полісся 
 

Середня багаторічна температура літнього періоду + 18,4°С (рис. 4.4.1, 

додаток В.2.1). Найтеплішим місяцем є липень з середньою багаторічною тем-

пературою +17,9–+19,1°С, проте, абсолютний максимум припадає не на липень, 

а на серпень і становить +36 – +38°С. Літні місяці відзначаються незначними 

амплітудами температур – 1,6 – 2,2°С. Вже з вересня температури починають 

знижуватися [1, с. 17]. 

Середньорічна температура поверхні ґрунту не дуже відрізняється від се-

редньорічної температури повітря і становить +8–+9°С. На території Малого 

Полісся ґрунти промерзають на 25–32 см, а максимальна глибина промерзання 

становить 61–82 см. Середньорічні величини абсолютної вологості повітря ста-

новлять 8,9–9,2 мб, а відносної вологості – 78–80 % [1; 33]. 

За багаторічними даними, середня річна кількість опадів становить 650–

755 мм (табл. 4.4.2, додаток В.2.2).  



 

Таблиця 4.4.2 

Кліматичні показники Малого Полісся [1] 

Назва метео-
станції 

Тривалість безморо-
зного періоду, в 

днях 

Сума опадів, мм ГТК 
за рік XI-III IV-X 

Рава-Руська 155 752 231 521 1,6 
Дубляни - 755 220 535 1,8 

 

Середньорічні суми опадів розподіляються на території Малого Полісся 

нерівномірно (додаток В.2.2), що зумовлено географічним положенням і оро-

графією. Найменше опадів випадає в західній і центральній частинах Малого 

Полісся, найбільше на Пасмовому Побужжі і в перехідній зоні до Гологоро-

Кременецького горбогір’я. Найсухішим є січень – 36–48 мм, найвологішим – 

липень – 96–120 мм. Основна частина опадів випадає в теплий період року. 

Сталий сніговий покрив на території Малого Полісся встановлюється у 

третій декаді грудня, хоч в окремі роки ця дата може змінюватися. Число днів зі 

сніговим покривом коливається від 36-ти до 150-ти. Середня висота снігового 

покриву за зиму становить 15–18 см. В окремі роки сталого снігового покриву 

не буває [19]. 

Отже, для території Малого Полісся характерний помірно континенталь-

ний клімат атлантичного типу, з м’якою зимою і помірно теплим вологим лі-

том, без посух, з промивним водним режимом, що зумовлює розвиток підзоли-

стого і дернового процесів ґрунтотворення. Торфові ґрунти тут сформувалися в 

умовах надлишкового зволоження, оскільки кількість опадів перевищує над ви-

паровуваністю. 

 

4.5. Рослинність 

Згідно з геоботанічним районуванням України, територія дослідження 

входить до складу Європейської широколистяно-лісової області, Східноєвро-

пейської провінції Поліської підпровінції Малополіського геоботанічного окру-

гу дубово-соснових, соснових лісів і евтрофних боліт [7; 13; 14; 34; 114]. 



 

Для Малого Полісся характерні як бореальні, або тайгові, елементи фло-

ри, так і середньоєвропейські, або зони мішаних лісів. Зрідка трапляються сте-

пові види. 

В доагрокультурний період більша частина Малого Полісся була вкрита 

лісами. Тепер розораність території в середньому становить від 37 до 50 %. Лі-

си займають близько 30 % території, під луками зайнято від 17 до 30 % терито-

рії, під болотами – до 5,3 %, з них неосушені менше 0,3 % [33; 111]. 

Рослинність їхня складається переважно з осок та зелених гіпнових мохів 

(торфовища звичайно безлісі). Осушення та дальше розорювання торфових 

ґрунтів призвели до повного знищення мохового покриву та появи лучно-

болотних осок і злакових трав. Сучасний стан рослинного покриву осушених 

торфових ґрунтів описано в розділі 4.5.  

Найбільш заболоченими є східна і північно-західна частини Малого По-

лісся. Болота торфові майже виключно евтрофні, в природному стані вкриті 

осоковими, осоково-гіпновими, зрідка мечтраво–гіпновими та осоково-

сфагновими формаціями [18, с. 125]. Рідше поширені злаково-осокові, різнот-

равні і осоково-березово-сфагнові і верхові сосново-сфагнові болота. Під боло-

тною рослинністю сформувалися болотні мінеральні ґрунти і торфовища. Май-

же всі болота Малого Полісся осушені і перетворені в орні землі або сіножаті. 

Частково використовуються для добування торфу. На осушених торфових ґру-

нтах рослинний покрив складений злинкою канадською (Erigeron Canadensis 

L.), м’ятою водяною (Mentha aqualica L.), кострицею червоною (Festuca rubra 

L.), куничником непомітним (Calamagrostis neglecta Caertn. et Schreb), перста-

чем повзучим (Potentilla reptans L.) та ін. [99]. 

Унаслідок осушувальних меліорацій і сільськогосподарського освоєння 

природна лучна рослинність на території досліджень знищена і збереглася фра-

гментарно в долинах рік та на окраїнах боліт. На них поширені торф’янисті 

щучникові, болотні луки, під якими сформувалися лучно-болотні, болотні, 

торф’янисто-болотні ґрунти. Як зазначає І. Амелін, найбільші площі зайняті 

різними угрупованнями щучникової формації, формації тонконога лучного, ко-



 

стриці червоної, молінії, медової трави, хвоща болотного, осоки гостроподібної, 

ракових шийок тощо [1, с. 76]. Найпоширенішими видами рослин, відповідно 

до результатів нашого дослідження, на поверхні осушених торфових ґрунтів 

Малого Полісся є полин австрійський (Artemisia austriaca Jacq.) та полин гіркий 

(Artemisia absinthium L.), будяк акантоподібний (Carduus acanthoides L.), сви-

дина кров’яна (Cornus sanguinea L.), стокротки багаторічні (Bellis perennis L.), 

куничник непомітний (Calamagrostis neglecta Caertn et Schreb), костриця черво-

на (Festuca rubra L.), щучник дернистий (Deschampsia caespitosa (L.) Beauv), 

злинка канадська (Erigeron canadensis L.), вероніка дібровна (Veronica 

chamaedrys L.), жовтозілля лучне (Senecio jacobaеa L.) і жовтозілля звичайне 

(Senecio vulgaris L.), подорожник ланцетолистий (Plantago lanceolata L.), чеб-

рець повзучий (Thymus serpyllum L.) та чебрець Маршала (Thymus 

marschallianus Willd), підмаренник багновий (Gallum uliginosum L.) і підмарен-

ник справжній (Gallum verum L.), розхідник звичайний (Glechoma hederacea L.), 

жеруха лучна (Cardamine pratensis L.), перстач повзучий (Potentilla reptans L.) 

[99]. 

Мале Полісся – це обширні масиви боліт. Саме під лучною і болотною 

рослинністю переважають дерновий і болотний процеси ґрунтотворення, вна-

слідок яких сформувалися болотні і торфові ґрунти. Через активну господарсь-

ку діяльність, пов’язану з екстенсивним сільськогосподарським освоєнням дос-

ліджуваних територій, природна лучна і болотна рослинність зникла і зберегла-

ся фрагментарно в долинах рік, що підлягають затопленню під час повеней, та 

на окраїнах боліт, не зачеплених меліорацією.  



 

 

 

 

РОЗДІЛ 5  

МОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТОРФОВИХ ҐРУНТІВ МАЛОГО 

ПОЛІССЯ 

 

Приналежність торфового ґрунту до того чи іншого типу, підтипу, роду, 

виду і т. д. неможливо встановити без вивчення його морфологічної будови: 

потужності та забарвлення генетичних горизонтів, ступеня розкладення, харак-

теру переходу між горизонтами, структури, складення, глибини залягання кар-

бонатів, наявності новоутворень, включень, ознак оглеєння та ін. Адже, як пи-

сав Б. Розанов: “морфологічна будова ґрунту і його морфологічні ознаки та 

особливості – це результат тривалого історичного процесу ґрунтотворення, ре-

зультат перетворення гірської породи в нове фізичне тіло – ґрунт” [119; 146].  

Оскільки торфові ґрунти формуються під одночасним і сумісним впливом 

геологічних і ґрунтових процесів, знаходячись на понижених елементах ланд-

шафту, то окремі горизонти ґрунтового профілю торфових ґрунтів не завжди 

генетично між собою пов’язані і часто переходи між генетичними горизонтами 

різкі. 

Однією з основних ознак при характеристиці морфологічної будови тор-

фових ґрунтів є ступінь розкладення органічного матеріалу, який зумовлений 

низкою чинників: вологістю, температурою, складом відкладів, кислотністю, 

мікробіологічною активністю та часом [17, с. 354]. Згідно з літературними дже-

релами, у 50–60 роках минулого століття за ступенем розкладення серед мало-

поліських видів переважали середньорозкладені, проте зустрічалися і слабороз-

кладені осоково-гіпнові і гіпнові види торфу, які становили значну частину від-

кладів торфовищ Стоянів Радехівського району і Печенія Пустомитівського ра-

йону Львівської області [127].  



 

На території Малого Полісся широко розповсюджені торфувато-болотні, 

торфово-болотні, торфовища неглибокі, середньоглибокі та глибокі. 

До торфувато-болотних відносять ґрунти в яких органогенний горизонт 

має потужність від 10 до 20 см. На території Малого Полісся його потужність 

становить 18–20 см (табл. 5.1). Основні масиви торфувато-болотних ґрунтів 

приурочені до зовнішніх окраїн поширення торфових масивів, а також торфо-

вищ, які сформувалися на елювії щільних карбонатних порід із нерівномірним 

їхнім заляганням. За результатами нашого дослідження цей тип торфових ґрун-

тів поширений на території модальної ділянки “Олесько”. Середня потужність 

торфувато-болотних ґрунтів тут становить 24 см (n=5).  

Таблиця 5.1 

Статистичні показники морфології торфувато-болотних ґрунтів Малого Полісся 

Показники морфометрії n x Sx Sx % V % 
Нижня границя торфового горизонту Т, см 5 18,4 0,51 2,77 6,20 
Нижня границя перехідного до породи го-
ризонту Phkgl, см 5 39,0 1,14 2,92 6,54 

Глибина залягання ґрунтотворної породи 
РGl, см 5 48,4 0,4 0,83 1,85 

 

Для характеристики будови профілю торфувато-болотних карбонатних 

ґрунтів подаємо опис розрізу №194, закладеного на північний схід від смт Оле-

сько Буського р-ну Львівської обл. (рис. 2.7; рис. 5.1, а).  

Угіддя – рілля. Культура – ріпак (стерня).  

Закипання від 10 % НСІ – з поверхні.  

Глибина залягання ґрунтових вод – не виявлено.  
 

ТНкор. 

0–17 см 

– торфово-гумусовий горизонт, темно-сірого забарвлення з ко-

ричневим відтінком, 10YR3/1 за шкалою Манселла, неоднорід-

ний, грудкувато-дрібнозернистої структури, сухий, слабкоущі-

льнений, тріщинуватий, трапляються приорані шматочки мер-

гелю, кварцовий пісок, карбонатний, рештки мушель молюсків, 

червоточини, корінці рослин, перехід до горизонту НРкgl яс-



 

ний за забарвленням, язикуватий, затічний, збігається з глиби-

ною оранки;  

НРкgl  

17–23 см 

– гумусовий перехідний горизонт, темнувато-сірого забарвлен-

ня з бурувато-сірим відтінком, 10YR6/1, дуже неоднорідний, 

легкоглинистий, грудкувато-брилистий, вологий, дуже щіль-

ний, тріщинуватий, карбонатний, скупчення карбонатів у фор-

мі прожилок, корінці рослин, кореневини, перехід до горизонту 

Рhкgl поступовий за забарвленням; 

Рhкgl 

23–42 см 

– перехідний слабкогумусний горизонт, сірувато-білястого за-

барвлення з жовтими плямами, 10YR8/3, неоднорідний, легко-

глинистий, брилуватої структури, сирий, дуже щільний, тріщи-

нуватий, карбонатний, вохристі плями діаметром від 2–3 до 5–

7 см, зрідка корінці рослин, кореневини, шматочки напіввивіт-

реного мергелю, перехід до горизонту Р(h)кGl поступовий за 

забарвленням; 

Р(h)кGl  

42–48 см 

– перехідний горизонт, дуже слабкогумусний, білясто-сірого 

забарвлення, 10YR8/2, неоднорідний, легкоглинистий, безстру-

ктурний, сирий, дуже щільний, в’язкий, карбонатний, тріщину-

ватий, вохристі плями діаметром 7–10 см, заклинки гумусного 

дрібнозему по тріщинах, перехід до горизонту РкGl поступо-

вий за забарвленням; 

РкGl 

48–60 см 

– елювій мергелів, вохристого з сірувато-білястим відтінком 

забарвлення, 10YR8/1, неоднорідний, безструктурний, легко-

глинистий, сирий, дуже щільний, в’язкий, карбонатний, вохри-

сті плями діаметром 10–15 см. 

 



 

  

 

 

 

 

а 
торфувато-болот-
ний (розріз 194); 

б 
торфово-болотний 
(розріз 193); 

в 
торфовище негли-
боке (розріз 195); 

г 
торфовище серед-
ньоглибоке (розріз 
198); 

д 
торфовище глибоке 
(розріз 189) 

Рис. 5.1. Будова профілю торфових ґрунтів 



 

Торфувато-болотні ґрунти Малого Полісся вирізняються незначним за 

потужністю торфовим горизонтом, який унаслідок тривалого осушення та ви-

користання під ріллею, має дуже високий ступінь розкладення, дуже мінералі-

зований і майже повністю втратив ознаки торфу. 

На відміну від торфувато-болотних торфово-болотні ґрунти характери-

зуються більш потужним органогенним горизонтом (до 50 см). Основні масиви 

цього типу торфових ґрунтів трапляються на території модальної ділянки “Дуб-

ляни” та “Олесько”. На території модальної ділянки “Дубляни” середня потуж-

ність торфово-болотного ґрунту становить 27–37 см (n=5), модальної ділянки 

“Стоянів” – 32–36 см (n=5), а модальної ділянки “Олесько” – 35–39 см (n=5) 

(додаток А). Середня потужність торфового горизонту по всій території дослі-

дження становить 36,6 см. (табл. 5.2). 

Таблиця 5.2 

Статистичні показники морфології торфово-болотних ґрунтів Малого Полісся 

Показник морфометрії n x Sx Sx % V % 

Нижня границя дернини D, см 11 5,6 0,67 13,09 43,44 
Нижня границя торфового горизонту Т, см 10 36,6 3,47 3,00 9,48 
Нижня границя перехідного до породи го-
ризонту РhGl, см 

10 78,6 5,74 7,30 23,10 

Глибина появи ознак оглеєння, см 5 37,2 0,86 2,31 5,17 
 

Для характеристики будови профілю торфово-болотних карбонатних ґру-

нтів наведемо опис розрізу №193, закладеного на північний схід від смт Олесь-

ко Буського р-ну Львівської обл. (рис. 2.7, рис. 5.1, б). 

Угіддя – переліг. Рослинність – злакове різнотрав’я, осот, у мікрозапади-

нах – осока, очерет.  

Закипання від 10 % НСІ – з поверхні.  

Глибина залягання ґрунтових вод – не виявлено.  

Hd 

0–5 см 

– дернина; 



 

Ткор.  

5–28 см 

– торфовий горизонт, дуже мінералізований, темно-сірого з ко-

ричнюватим відтінком забарвлення, 10YR2/1, неоднорідний, 

дрібногрудкувато-зернистої структури, свіжий, ущільнений, 

тріщинуватий, карбонатний, переплетений корінцями рослин, 

містить зерна кварцу, червоточини, перехід до горизонту Тhк 

 ясний за забарвленням, збігається з глибиною колишньої оран-

ки; 

Тhк 

28–39 см 

– торфово-гумусний горизонт, середньомінералізований, тем-

но-коричневого забарвлення, 10YR2/2, неоднорідний, грудку-

вато-зернистої структури, вологий, слабкоущільнений, тріщи-

нуватий, карбонатний, трапляються рештки напіврозкладеної 

деревини, трухляві кореневини, корінці рослин, перехід до го-

ризонту Рhкgl ясний за забарвленням; 

Рhкgl 

39–45 см 

– перехідний слабкогумусний горизонт, сірувато-білястого за-

барвлення, 10YR7/2, неоднорідний, легкоглинистий, безструк-

турний, сирий, щільний, в’язкий, тріщинуватий, карбонатний, 

зрідка корінці рослин, кореневини, по кореневинах іржаво-

вохристі затіки, червоточини, перехід до Р(h)кGl ясний, язику-

ватий за забарвленням; 

Р(h)кGl 

45–63 см 

– перехідний горизонт, дуже слабкогумусний, білястий з вох-

ристими і сірими плямами, 10YR8/2, неоднорідний, легкогли-

нистий з домішками фракції крупного піску, безструктурний, 

дуже щільний, сирий, в’язкий, тріщинуватий, кореневини, вох-

ристі плями діаметром 3–5 см, залізисто-манґанові пунктації, 

кутани довкола кореневин, перехід до горизонту РкGl поступо-

вий за забарвленням, язикуватий, затічний; 

РкGl 

63–80 см 

– елювій верхньокрейдових мергелів, білясто-сірого кольору, 

10YR8/1, неоднорідний, безструктурний, легкоглинистий, си-

рий, дуже щільний, тріщинуватий, вохристі плями оглеєння 

 



 

Торфово-болотні ґрунти, на відміну від торфувато-болотних, більше по-

ширені на території Малого Полісся, мають потужніший органогенний гори-

зонт, який у верхній частині профілю дуже мінералізований та розкладений.  

Найбільш поширеними на території Малого Полісся є торфовища негли-

бокі, середньоглибокі та глибокі. До торфовищ неглибоких відносять торфові 

ґрунти, у яких потужність органогенного горизонту становить 50–100 см. Цей 

вид торфових ґрунтів формується переважно по окраїнах боліт, а також річи-

щах річок. Середня потужність торфових горизонтів на території дослідження 

становить 68,0 см (табл. 5.3). 

По території Малого Полісся потужність торфовища низинного неглибо-

кого нерівномірна: на території модальної ділянки “Олесько” вона становить 

47–53 см (n=5), а модальної ділянки “Стаївка” – 53–59 см (n=5) (додаток А). 

Таблиця 5.3 

Статистичні показники морфології торфовища низинного неглибокого 

Малого Полісся 

Показник морфометрії n x Sx Sx % V % 

Нижня границя дернини D, см 10 3,7 0,37 9,91 31,34 
Нижня границя сильнорозкладеного торфо-
вого горизонту Тh, см 

27 17,04 3,26 19,14 99,44 

Нижня границя торфового горизонту Т, см 10 68,0 13,59 19,99 77,41 
Глибина залягання ґрунтотворної породи 
РhGl, см 

9 84,56 8,78 10,39 31,17 

 
Для характеристики будови профілю торфовищ неглибоких карбонатних 

опиемо розріз №195, закладений на північний схід від смт Олесько Буського р-

ну Львівської обл. (рис. 2.7; рис. 5.1, в).  

Угіддя – переліг. Рослинність – злакове різнотрав’я, осот, в пониженнях – 

осока, очерет. Трапляються кущі верби, вільхи, глоду.  

Закипання від 10 % НСІ – з поверхні.  

Глибина залягання ґрунтових вод – не виявлено.  

 



 

Hd 

0–8 см 

– оторфована дернина (очіс);  

Thкор.  

8–20 см 

– торфовий горизонт, сильнорозкладений, коричнево-темно-

сірого забарвлення, 10YR3/1, грудкувато-зернистий, розсипча-

стий, пухкий, сухий, карбонатний, переплетений корінцями 

рослин, червоточини, дрібні мушлі молюсків, перехід до гори-

зонту Тк ясний за забарвленням, збігається з глибиною колиш-

ньої оранки;  

Тк 

20–52 см 

– торфовий горизонт, середньорозкладений, коричнево-бурий,  

10YR3/2, вологий, тріщинуватий, губчастий, карбонатний, чер-

воточини, корінці рослин, кореневини, трапляються напіврозк-

ладені рештки рослин, перехід до горизонту НРк ясний за заба-

рвленням; 

НРк 

52–56 см 

– перехідний горизонт, добре гумусований, сірувато-вохрис-

того забарвлення, 10YR6/2, неоднорідний, грудкувато-брилува-

тої структури, легкоглинистий, сирий, в’язкий, липкий, карбо-

натний, оглеєння у формі вохристих плям і залізисто-манґа-

нових пунктацій, зрідка корінці рослин, кореневини, червото-

чини, перехід до горизонту Рhкgl ясний за забарвленням, язи-

кувато-затічний; 

Рhкgl  

56–64 см 

– перехідний горизонт, дуже слабкогумусована ґрунтотворна 

порода, білясто-вохристого забарвлення, 10YR7/1, легкоглини-

стий, безструктурний, сирий, дуже щільний, в’язкий, тріщину-

ватий, карбонатний, заклинки гумусованого дрібнозему по 

тріщинах, трапляються червоточини, корінці рослин, корене-

вини, перехід до горизонту РкGl поступовий за забарвленням, 

язикуватий; 

РкGl 

64–90 см 

– ґрунтотворна порода, елювій мергелів, білястого з вохристи-

ми плямами забарвлення, 10YR8/1, легкоглинистий, безструк-

турний, сирий, дуже щільний, оглеєння у формі вохристих 



 

плям. 

 

Отже, у торфовищах низинних неглибоких під верхнім сильнорозкладе-

ним торфом темно-сірого забарвлення сформувався коричнево-бурий середньо-

розкладений торфовий горизонт. Нижня мінеральна частина (Рhкgl та Р) корот-

копрофільних (з потужністю органогенних горизонтів до 1 метра) торфових 

ґрунтів має чіткі ознаки оглеєння. Іржаві плями в цих горизонтах зазвичай ма-

ють вертикально витягнуту форму діаметром до 10 см та виникають на глибині 

23–37 см у торфувато-болотних та торфово-болотних ґрунтах, і 45–52 см у тор-

фовищах низинних неглибоких. 

У торфовищах середньоглибоких потужність торфових горизонтів стано-

вить 100–200 см. Для характеристики будови профілю торфовищ низинних се-

редньоглибоких наведемо опис розрізу №198, закладеного на південний схід 

від с. Стаївка Сокальського р-ну Львівської обл., в долині р. Солокія (рис. 2.5; 

рис. 5.1, г).  

Нанорельєф у формі купин.  

Угіддя – пасовище. Рослинність – осока, ситник, злакове різнотрав’я.  

Закипання від 10 % НСІ – немає.  

Глибина залягання ґрунтових вод – 131 см.  
 

Hd 

0–3 см 

– дернина; 

T1h  

3–17 см 

– торфовий горизонт, дуже добрерозкладений, сильно мінера-

лізований, темно-сірий з коричневим відтінком, 10YR2/1, не-

однорідний, зернистої структури, сирий, слабкоущільнений, 

трапляються піщинки кварцу, переплетений корінцями рослин, 

червоточини, перехід до горизонту T2Fe(к) різкий за забарвлен-

ням, язикувато-хвилястий; 

T2Fe(к)  

17–31 см 

– торфовий горизонт, сильнорозкладений, коричневого забарв-

лення з іржавим відтінком, 10YR2/2, неоднорідний, дрібнозер-



 

нистої структури, на зламах натіки оксидів заліза (рис. 5.2), си-

рий, містить піщинки кварцу, корінці рослин, перехід до гори-

зонту Т3(к) ясний за забарвленням; 

Т3(к)  

31–72 см 

– торфовий горизонт, середньорозкладений, коричневого заба-

рвлення, 10YR2/2, мокрий, пухкий, губчастий, містить рештки 

напіврозкладених болотних рослин, корінці рослин, перехід до 

горизонту Т4 ясний за забарвленням; 

T4  

72–93 см 

– торфовий горизонт, сильнорозкладений, темно-сірий з кори-

чневим відтінком, 10YR2/1, можна розім’яти в однорідну масу, 

мокрий, пухкий, зрідка трапляється крупний пісок, містить на-

піврозкладені рештки болотних рослин, перехід до горизонту 

Т5 поступовий за забарвленням; 

T5 

93–130 см 

– торфовий горизонт, сильнорозкладений, коричневого забарв-

лення, 10YR2/2, можна розім’яти в однорідну масу, мокрий, 

пухкий, перехід до горизонту T6  ясний за забарвленням; 

T6 

130–140 см 

– торфовий горизонт, слабкорозкладений, світло-коричневого 

забарвлення, 10YR4/2, губчастий, мокрий, пухкий, губчастий, 

перехід до горизонту РТ різкий за забарвленням; 

РТ 

140–150 см 

– перехідний до мінеральної породи горизонт, брудно-сірого 

забарвлення, неоднорідний, прошарки піску з торфом, його за-

ливає водою. 

 



 

 
Рис. 5.2. Натіки Fe-Mn на зломі 

 

Згідно з морфологічними описами у потужних торфовищах ознаки огле-

єння в органогенних горизонтах можуть проявлятися на зломах у формі Fe-Mn 

натьоків (рис. 5.2). 

До торфовищ глибоких відносять торфові ґрунти з потужністю торфових 

горизонтів понад 200 см. Для характеристики будови профілю торфовищ ни-

зинних глибоких опиемо розріз №189, закладений на північний схід від м. Дуб-

ляни Жовківсьського р-ну Львівської обл., у долині Яричівського потоку (рис. 

2.3; рис. 5.1, д). Нанорельєф у формі колишніх борозен від оранки.  

Угіддя – переліг. Рослинність – злакове різнотрав’я, осока, кропива, кущі 

верби, вільхи.  

Закипання від 10 % НСІ – немає.  

Глибина залягання ґрунтових вод – 124 см.  
 

Thd 

0–10 см 

– торфовий горизонт, сильнорозкладений, слабкомінералізо-

ваний, сильнозадернований, темно-сірого забарвлення з буру-



 

ватим відтінком, 10YR2/1, дрібнозернистої структури, сухий, 

пухкий, містить піщинки кварцу, переплетений корінцями рос-

лин, перехід до горизонту Т1 ясний за складенням; 

Т1 

10–30 см 

– торфовий горизонт, добре розкладений, темно-сірий з бурим 

відтінком, 10YR2/1, дрібнозернистий, вологий, слабкоущіль-

нений, злегка губчастий, корінці рослин, кореневини, частинки 

кварцу, червоточини, перехід до горизонту Т2 різкий за забарв-

ленням і складенням, збігається з глибиною колишньої оранки; 

Т2 

30–39 см 

– торфовий горизонт, середньорозкладений, темно-бурого за-

барвлення, 10YR2/2, вологий, ущільнений, губчастий, рештки 

розкладених болотних рослин, корінці рослин, кореневини, 

червоточини, перехід до горизонту Т3 ясний за забарвленням і 

ступенем розкладення торфу;  

Т3 

39–51 см 

– торфовий горизонт, слабкорозкладений, бурого забарвлення, 

10YR2/2, сирий, пухкий, губчастий, містить рештки напіврозк-

ладених болотних рослин (осока, очерет), корінці рослин, ко-

реневини, перехід до горизонту Т4 ясний за забарвленням і 

ступенем розкладення торфу;  

Т4 

51–63 см 

– торфовий горизонт, середньорозкладений, темно-бурого за-

барвлення, 10YR2/2, сирий, пухкий, губчастий, рештки напів-

розкладеної болотної рослинності, корінці рослин, кореневини, 

перехід до горизонту Т5 ясний за забарвленням; 

Т5 

63–74 см 

– торфовий горизонт, середньорозкладений, бурого забарвлен-

ня, 10YR2/2, мокрий, пухкий, губчастий, напіврозкладені реш-

тки болотних рослин, перехід до горизонту Т6 ясний за забарв-

ленням; 

Т6 

74–82 см 

– торфовий горизонт, середньорозкладений темнувато-бурий, 

10YR2/2, мокрий, пухкий, губчастий, корінці рослин, рештки 

напіврозкладеної болотної рослинності, перехід до горизонту 

Т7 ясний за забарвленням і ступенем розкладення торфу; 



 

Т7 

82–126 см 

– торфовий горизонт, дуже слабкорозкладений, світло-бурий з 

іржавими відтінками, 10YR2/2, мокрий, пухкий, губчастий, 

складається з суцільної маси напіврозкладених болотних рос-

лин (очерет, осока, корінці), перехід до горизонту Т8 ясний за 

забарвленням і ступенем розкладення торфу; 

Т8 

126–150 см 

– торфовий горизонт, слабкорозкладений, бурого забарвлення, 

10YR3/2, мокрий, пухкий, губчастий, з напіврозкладеними ре-

штками болотних рослин, його заливають ґрунтові води. Міне-

ральне дно торфовища глибше 250 см.  

 

Отже, профіль торфових ґрунтів складається з чітко виражених чотирьох 

горизонтів; у верхній частині профілю розміщений сильномінералізований то-

рфовий горизонт. Під ним залягає торфовий горизонт, який з глибиною (залеж-

но від потужності торфових ґрунтів та осушення) має нижчий ступінь розкла-

дення. Зазвичай у торфовищ низинних середньоглибоких та глибоких із глиби-

ною залягання ґрунтових вод 50–150 см нижні торфові горизонти репрезенто-

вані торфом слабкого та середнього ступеня розкладення, які характеризуються 

коричнево-бурим забарвленням, є пухкими та губчастими та містять багато не-

розкладених решток рослин (рис. 5.3 а, б).  

  
а б 

Рис 5.3. Торфовий горизонт:  а) слаборозкладений,   б) середньорозкладений 

  



 

Під торфовими горизонтами розміщені перехідний до породи горизонт, 

який можна розділити на верхній сильно- та нижній слабооторфований, а також 

ґрунтотворна порода.  

Осушення торфових ґрунтів та їхнє розорювання, обробіток, удобрення і 

застосування сівозмін спричинили активізацію діяльності мікроорганізмів, зро-

стання інтенсивності біохімічного розкладення органічної речовини торфу. Для 

характеристики торфових ґрунтів, які використовувалися під лучними угіддя-

ми, опишемо ґрунтовий розріз №11, закладений у долині Яричівського потоку.  

Угіддя–луки. 

Глибина ґрунтових вод на момент закладання розрізу – 94 см. 

Ґрунт – торфовище низинне глибоке. 
 

Thd 

0–12 см 

– слабомінералізований, сильнозадернований торфовий горизонт, 

темно-сірий з буруватим відтінком, 10YR3/1, дрібнозерниста 

структура, пухкий, сухий, переплетений корінцями рослин, трап-

ляються білясто-сірі частинки кварцу, перехід до горизонту T1 

ясний; 

T1 

12–28 см 

– торфовий горизонт, сірий з бурим відтінком, 10YR2/1, дріб-

нозернистий, слабоущільнений, зрідка губчастий, вологий, міс-

тить корінці рослин, кореневини, частинки кварцу, червоточини, 

перехід до горизонту T2 різкий, за забарвленням і складенням, 

збігається з глибиною колишньої оранки; 

T2 

28–38 см 

– темно-бурий торфовий горизонт, 10YR2/2, підорна підошва, 

середньорозкладений, ущільнений, губчастий, містить рештки 

напіврозкладених рослин, трапляються червоточини, корінці ро-

слин, перехід до горизонту T3 ясний за забарвленням; 

T3 

38–49 см 

– торфовий горизонт бурого кольору, 10YR2/2, слаборозкла-

дений, губчатий, пухкий, сирий, містить рештки напіврозкла-

дених рослин, корінці рослин, червоточини, перехід до гори-

зонту T4 ясний за забарвленням; 



 

T4 

49–63 см 

– торфовий горизонт темно-бурого кольору, 10YR2/2, серед-

ньорозкладений, сирий, губчастий, містить рештки і корінці рос-

лин, кореневини, перехід до горизонту T5 ясний за забарвленням; 

T5 

63–76 см 

– торфовий горизонт бурого кольору 10YR2/2, пухкий, губчас-

тий, мокрий, містить напіврозкладені корінці рослин, перехід до 

горизонту T6 ясний за забарвленням; 

T6 

76–84 см 

– торфовий горизонт темнувато-бурого кольору, 10YR2/2, се-

редньорозкладений, пухкий, губчастий, мокрий, містить корінці 

рослин, напіврозкладені рештки рослин, перехід до горизонту T7 

ясний за забарвленням і ступенем розкладення; 

T7 

84–128 см 

– торфовий горизонт, світло-бурий з рудими відтінками, 

10YR2/2, дуже слаборозкладений, губчастий, пухкий, мокрий, 

складається з суцільної маси напіврозкладених рослин, перехід 

до горизонту T8 ясний; 

T8 

128–150 см 

– торфовий горизонт бурого кольору, 10YR2/2, пухкий, губчас-

тий, мокрий, містить напіврозкладені рештки і корінці рослин. 
 

Використання цих ґрунтів у сільському господарстві під просапні культури 

ще більше прискорило мінералізацію органічної речовини торфу і нагрома-

дження гумусових речовин. Це призвело до значних змін складу освоєних тор-

фових ґрунтів, а також формування мінерального шару, який перекриває тор-

фові горизонти. Внаслідок цього виникли поховані торфові ґрунти.  

Розріз 4, який характеризує торфовище низинне глибоке поховане, закла-

дений у 2006 р поблизу м. Дубляни Жовківсьського р-ну Львівської обл., у до-

лині Яричівського потоку (рис. 2.3). Нанорельєф у формі купин.  

Угіддя – пасовище. Рослинність – осока, ситник, злакове різнотрав’я.  

Закипання від 10 % НСІ – немає.  

Глибина залягання ґрунтових вод – 225 см.  
 

Hd 

0–5см 

– дернина; 

 



 

Нк 

5–38см 

– гумусовий наносний мінеральний горизонт, темно-сірого ко-

льору, 10YR5/1, неоднорідний, з помітно вираженою шару-

ватістю, легкосуглинковий, грудкувато-зернистої структури, 

щільний, карбонатний, вохристі плями оглеєння, пронизаний 

дрібними корінцями рослин, містить червоточини, копроліти, 

рештки мушель молюсок, свіжий, перехід до горизонту Нрк 

ясний, за забарвленням; 

Нрк 

38–46см 

– перехідний наносний мінеральний горизонт, менш гумусова-

ний, темнувато-сірий з помітним буруватим відтінком, 

10YR5/1, шаруватий, неоднорідний, середньосуглинковий, 

крупнозернистогрудкуватої структури, щільний, карбонатний, 

оглеєний, рясні вохристі плями, містить корінці рослин, черво-

точини, рештки мушель молюсок, свіжий, перехід до горизон-

ту Т1к різкий за субстратом; 

Т1к 

46–77см 

– торфовий горизонт, темно-коричневого кольору, 10YR2/2, 

добрерозкладений, слабоущільнений, карбонатний, зрідка тра-

пляються напіврозкладені корінці рослин, багато мушель мо-

люсок, вологий, перехід до горизонту Т2к поступовий за забар-

вленням; 

Т2к 

77-146см 

– торф коричнево-бурого кольору, 10YR2/2, слаборозкла-

дений, губчастий, містить велику кількість напів-розкладених 

решток рослин, зрідка мушлі молюсків, вологий, перехід до 

горизонту Т3к поступовий за забарвленням; 

Т3к 

146-210см 

– торфовий горизонт, бурувато-коричневий, 10YR2/1, добре, 

але нерівномірно розкладений, неоднорідний, губчастий, кар-

бонатний, закипання селективне, зрідка трапляються мушлі 

молюсків, сирий, з глибини 225 см просочується вода. 

 

Очевидно, що через постійне перезволоження у нижній частині ґрунтово-

го профілю торфові горизонти є дуже слаборозкладені. Верхні ж орні горизон-



 

ти, через інтенсивну господарську діяльність людини та кореневу систему рос-

лин, є оструктуреними і тому мають високий ступінь розкладення. 

Отже, на території Малого Полісся поширені торфувато-болотні, торфо-

во-болотні ґрунти, а також торфовища низинні неглибокі, середньоглибокі та 

глибокі. В профілі торфових ґрунтів чітко виділяються такі горизонти: дернина 

(потужністю 2–12 см); торфові і перехідні до породи оторфовані горизонти; 

ґрунтотворна порода. В ґрунтах, які використовують під ріллю, дернини немає. 

На території Малого Полісся потужність торфового горизонту у торфувато-

болотних ґрунтах становить 18–24 см, у торфово-болотних – 30–40 см, а у тор-

фовищ низинних неглибоких – 50–60 см. Органогенні горизонти характеризу-

ються різним ступенем розкладення і мінералізації торфу. Найвищий ступінь 

розкладу, мінералізації і гуміфікації органіки, згідно з наведеними морфологіч-

ними описами, мають верхні горизонти.  

Перехідні до породи горизонти можна розділити на верхній, з великою 

кількістю органічного матеріалу, та нижній – менш оторфований. За умов осу-

шення і використання торфових ґрунтів під ріллею їхня поверхня може бути 

перекрита мінеральним шаром потужністю 20–30 см у результаті чого на тери-

торії дослідження формуються поховані торфові ґрунти. 

 

 



 

 

 

 

РОЗДІЛ 6 

ФІЗИЧНІ ТА ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ТОРФОВИХ 

ҐРУНТІВ 

 

Різноманітність аквальних і субаквальних умов боліт, характер підстила-

ючих порід, водно-мінерального живлення визначили особливості ботанічного 

складу, хімічних компонентів органічної та мінеральної частин торфових ґрун-

тів, а отже, їхні фізичні та фізико-хімічні властивості.  

 

6.1. Фізичні властивості торфових ґрунтів Малого Полісся 
Фізичні властивості ґрунтів характеризують ступінь окультурення та еко-

логічний стан ґрунтового покриву і є однією з найважливіших ознак, за якою 

визначають якісний стан ґрунтового покриву, а також впливає на фізико-

хімічні, генетичні, морфологічні та агрономічні властивості ґрунту, його родю-

чість [33]. Тому вивчення фізичних властивостей ґрунту має важливе значення, 

як для вирощування сільськогосподарських культур, так і для встановлення ге-

незису ґрунтів. До загальних фізичних властивостей торфових ґрунтів відно-

сять щільність твердої фази, щільність будови, пористість, загальну шпарува-

тість і шпаруватість аерації, усадку торфу, повну і найменшу польові вологоєм-

ності, водовіддачу, капілярне піднімання води, мертві і продуктивні запаси во-

логи, коефіцієнт фільтрації, теплотворну здатність та ін. Сприятливі фізичні 

умови ґрунтів є однією з передумов їхньої високої родючості. 

Одним з найважливіших фізичних параметрів ґрунтів, який зумовлює во-

дно-повітряний та тепловий режими, є щільність будови ґрунту. Величина 

щільності будови найбільше зазнає впливу зовнішнього середовища й антропо-



 

генного чинника та змінюється у просторі і часі. Найбільш стабільним показни-

ком загальних фізичних властивостей ґрунтів є щільність твердої фази. 

а)         б)  

Рис. 6.1.1. Зміна щільності будови (1) та щільності твердої фази (2) за профілем  

а) торфувато-болотного ґрунту; б) торфовища низинного глибокого 

 
Оскільки торфові ґрунти складені відмерлими рештками рослин, то вони 

характеризуються низькими значеннями щільності будови, і після проведення 

осушувальних меліорацій зазнали значних змін водно-фізичних властивостей. 

Спостерігається відмінність у профільному розподілі значень щільності будови 

торфових ґрунтів сформованих на водно-льодовикових відкладах та елювії мер-

гелів. Так, у торфових ґрунтах, які сформувалися на карбонатних породах, ве-

личина щільності твердої фази та щільності будови вниз по профілю зростає. У 

торфовому горизонті Т торфово-болотного ґрунту щільність будови становить 

0,54 г/см3, а твердої фази 2,09 г/см3, у перехідному до породи горизонті (РНGl) 

ці значення значно вищі – 1,42 та 2,49 г/см3 відповідно (рис. 6.1.1., а).  

У торфових ґрунтах, які сформувалися на некарбонатних водно-

льодовикових відкладах величина щільності будови дуже низька і становить 



 

0,30–0,40 г/см3 у верхніх горизонтах, та 0,10–0,15 г/см3 у нижніх горизонтах 

ґрунтового профілю (рис. 6.1.1, б.).  

Висока щільність будови верхніх горизонтів, порівнянно з нижніми, зу-

мовлена доброю розкладеністю торфу. Найбільшу щільність будови має торф із 

зольністю торфу від 12 до 18 %, значно менший із зольністю від 18 до 25 %. 

За рахунок органічної речовини, яка утворює профіль торфовищ, щіль-

ність твердої фази мала і становить 1,40–1,60 г/см3 у слабко- та середньо роз-

кладених торфових горизонтах, та 1,70–1,85 г/см3 у дуже розкладених. 

а)              б)   

 
Рис. 6.1.2. Зміна щільності твердої фази та щільності будови в межах профілю: 

а) у торфовищі низинному глибокому карбонатному, б) у торфовищі ни-

зинному глибокому некарбонатному 

У намитих на торфові відклади мінеральних горизонтах щільність твердої 

фази висока – 2,07–2,22 г/см3 (рис. 6.1.2, а). У намитих горизонтах Н значення 

щільності будови, за рахунок значного вмісту мінеральної частини, сягають 

0,60–0,80 г/см3, та з глибиною зменшуються. Під шаром намитого горизонту 

розташовані торфові відклади різного ступеня розкладу. Чим вищий ступінь 

розкладу торфу, тим більша щільність будови.  



 

На основі отриманих результатів можна зробити висновок, що в добреро-

зкладених торфових горизонтах значення щільності будови коливається в ме-

жах 0,35 – 0,55 г/см3, а в слаборозкладених торфах 0,10 – 0,20 г/см3, і щільність 

твердої фази становить відповідно 1,60 – 2,00 г/см3 та 1,40 – 1,50 г/см3.  

Оскільки торфові ґрунти на 80–90 % складені органічними речовинами, 

то торфовища вирізняються високою шпаруватістю і пухкістю, що потребує 

додаткового ущільнення їх до і після посівів (рис. 6.1.3.; 6.1.4.). 

      
Рис. 6.1.3. Зміна значень загальної шпаруватості (1) та шпаруватості аерації (2) 

за профілем торфувато-болотного ґрунту 

 

У некарбонатних торфових ґрунтах величина загальної шпаруватості за 

профілем практично не змінюється (рис. 6.1.4).  

Згідно з результатами дослідження шпаруватість аерації у поверхневих 

горизонтах, як карбонатних, так і некарбонатних торфових ґрунтах становить 

23–36 % і вниз за профілем зменшується.  



 

   
Рис 6.1.4. Зміна значень загальної шпаруватості (1) та шпаруватості аерації (2) 

за профілем торфовища низинного глибокого (розріз №189) 
 

Зважаючи на те, що торфові ґрунти належать до групи гідроморфних, їм 

характерні високі значення відносного вмісту польової вологи, яка становить 

понад 90 %, високі значення загальної шпаруватості та шпаруватості аерації, 

низькі значення щільності будови та відносно високі значеннями щільності 

твердої фази. У короткопрофільних торфових ґрунтах (торфувато-болотних, 

торфово-болотних та торфовищах низинних неглибоких) щільність будови та 

щільність твердої фази торфу з глибиною зростають, а у торфовищах з потуж-

ною товщею органогенних горизонтів – зменшуються. 
 

6.2. Фізико-хімічні властивості торфових ґрунтів 

Малого Полісся 



 

Торфові ґрунти характеризуються дещо відмінними від мінеральних фі-

зичними і хімічними властивостями. Їхній хімічний склад та властивості в бо-

лотному масиві є змінними як в просторовому відношенні, так і в вертикально-

му напрямку. Основними фізико-хімічними характеристиками торфу та торфо-

вих ґрунтів є реакція ґрунтового розчину, ємність катіонного обміну, склад уві-

браних основ, вміст CaCO3, вміст валових форм макро-, мезо- та мікроелемен-

тів та ін. Кислотно-основні властивості ґрунтів характеризуються величинами 

рН водного (актуальна кислотність) і рН сольового (обмінна кислотність) та 

гідролітичною кислотністю. 

Торфово-болотні ґрунти мають високу потенціальну родючість, яку ви-

значають за накопиченням величезної кількості органічної речовини, багатої 

Нітрогеном (від 2 до 4.5%), і тому мають велику цінність для сільськогосподар-

ського використання [52]. 

Однією з основних фізико-хімічних властивостей ґрунтів є кислотність 

торфу. Як було зазначено попередньо, за кислотно-основними властивостями 

торфові ґрунти поділяють на ненасичені та насичені. До ненасичених (кислих) 

торфових ґрунтів відносять ґрунти, рН водне яких менше 6,0. До насичених 

(нейтральних) – рН водне більше 6,0 [128].  

Кислотно-основні властивості торфових ґрунтів залежать від ґрунтотвор-

них порід, на яких вони утворюються, типу водно-мінерального живлення, по-

тужності торфових відкладів, а також рослинності, з якої вони сформувалися. 

Так, торфові ґрунти долини Яричівського потоку, які сформувалися на водно-

льодовикових відкладах, характеризуються близьким до нейтрального середо-

вищем (табл. 6.1). Значення рН водного у верхніх горизонтах тут коливається в 

межах 5,7–6,9, а сольового – від 5,3 до 6,3, а у нижніх горизонтах – 6,4–6,8 та 

6,0–6,3 відповідно (табл. 6.1). У долині ріки Солокія рН водне становить 6,7–

7,9, а рНKCl – 6,2–7,6 у приповерхевій частині ґрунтового профілю, та 5,0–6,0 та 

4,7–6,0 у нижній частині профілю [28; 100].  

 

 



 

Таблиця 6.1 

Фізико-хімічні властивості торфових ґрунтів 

Гене-
тичі 

гори-
зонти 

Глибина 
відбору 

зразків, см 

Величина рН Гідролітична 
кислотність, 
ммоль/100 г 

ґрунту 

Вміст  
СаСО3, % 

Зольність, 
% водного сольо-

вого 

1 2 3 4 5 6 7 
Торфувато-болотний ґрунт 

THкop 0–17 8,2±0,07* 7,5±0,01 – 5,2±0,6 69,9±0,1 
HPкgl 17–23 8,2±0,03 7,5±0,02 – 29,0±1,3 92,0±0,2 
Phkgl 23–42 8,4±0,03 7,6±0,02 – 50,2±0,2 95,4±0,4 

P(h)kGl 42–48 8,2±0,04 7,6±0,01 – 50,8±1,1 93,4±0,1 
PGl 48–60 8,3±0,07 7,6±0,02 – 39,8±12,2 93,9±1,1 

Торфово-болотний ґрунт 
D 0–5 7,5±0,01 7,5±0,01 – 4,1±1,8 35,9±0,1 

HT 5–28 7,6±0,12 7,5±0,03 – 5,9±3,5 42,6±0,3 
TH 28–39 6,9±0,10 7,0±0,03 – 0,2±0,2 35,9±1,3 

PhGl 39–45 7,8±0,05 7,6±0,03 – 45,5±4,0 92,7±0,3 
P(h)kGl 45–63 8,0±0,03 7,7±0,01 – 35,7±5,8 95,7±0,1 

PGl 63–80 8,0±0,03 7,8±0,05 – 65,7±0,5 95,5±0,1 
Торфовище низинне неглибоке 

Th 8–20 7,8±0,03 7,4±0,03 – 3,6±2,0 36,7±0,1 
T 20–52 7,1±0,09 7,2±0,04 – 0,7±0,2 23,1±0,3 

HP 52–56 7,8±0,03 7,4±0,03 – 23,6±0,2 91,0±0,7 
Phkgl 56–64 8,2±0,02 7,4±0,01 – 67,4±0,2 91,0±0,2 
PGl 64–90 8,4±0,03 7,4±0,03 – 68,2±2,9 93,0±0,5 

Торфовище низинне середньоглибоке 
Т1(h) 3–17 6,7±0,02 6,3±0,03 Не визнач. – 30,1±0,1 
T2Fe 17–31 6,5±0,04 6,0±0,03 Не визнач. – 30,9±0,2 
T3 31–72 5,6±0,03 5,2±0,14 Не визнач. – 14,5±0,2 
T4 72–93 4,5±0,02 4,1±0,03 Не визнач. – 26,4±0,0 
T5 93–130 5,1±0,01 4,7±0,03 Не визнач. – 31,0±0,1 
T6 130–140 2,9±0,10 2,7±0,04 Не визнач. – 58,2±0,8 

Торфовище низинне глибоке 
Тhd 0–3 5,8±0,02 5,3±0,01 Не визнач. – 42,4±0,3 
T1 13–30 5,8±0,06 5,4±0,02 Не визнач. – 40,9±0,1 
T2 30–39 5,7±0,02 5,5±0,01 Не визнач. – 18,2±0,2 
T3 39–51 5,8±0,03 5,5±0,02 Не визнач. – 10,9±0,1 
T4 51–63 5,9±0,03 5,8±0,03 Не визнач. – 12,8±0,1 
T5 63–74 6,4±0,07 6,2±0,03 Не визнач. – 10,6±0,1 
T6 74–82 6,5±0,07 6,2±0,02 Не визнач. – 11,5±0,1 
T7 82–130 6,5±0,07 6,1±0,02 Не визнач. – 10,8±0,1 
T8 130–150 6,4±0,05 6,2±0,07 Не визнач. – 11,3±0,2 



 
* кількість повторень 3 (n=3) 

 

У торфових ґрунтах з близьким заляганням ґрунтотворної породи, які 

сформувалися на елювії карбонатних порід (мергелів), значення активної та по-

тенціальної кислотності вищі. Такі ґрунти характеризуються лужною реакцією 

середовища. В торфових ґрунтах поблизу смт Олесько значення рН водного у 

поверхневих горизонтах становить 7,4–8,3, а рН сольового – 7,0–7,6. На Стоя-

нівському торфовищі значення кислотності такі ж високі – 8,1–8,6 та 7,1–7,5 

відповідно.  

Отже, майже всі торфові ґрунти Малого Полісся за величиною рН відно-

сять до насичених і лише незначну частину – до ненасичених. Ненасичені від-

міни торфових ґрунтів трапляються дуже рідко, переважно у місцях поширення 

потужних (середньоглибоких і глибоких) торфових ґрунтів, які не перекриті 

мінеральним горизонтом, сформувалися на не карбонатних породах та не вико-

ристовувалися під ріллею. Такі площі трапляються в долині Яричівського пото-

ку (табл. 6.1). 

Окрім того, чітко простежується закономірність коливання значення рН 

торфового ґрунту залежно від потужності торфових ґрунтів та ступеня розкла-

дення органічної речовини. Так, торфові ґрунти з незначним за потужністю то-

рфовим горизонтом, а саме: торфуватото-болотні, торфово-болотні та торфо-

вища неглибокі, характеризуються високим ступенем розкладення та більш ви-

соким значенням рН. Спостерігається також зміна значення рН ґрунтового роз-

чину в межах одного торфовища. Наприклад, на території торфовища поблизу 

смт Олесько у торфувато-болотних ґрунтах значення рН водного становить 

8,2±0,07 (n=3), рН сольового 7,5±0,01 (n=3), у торфово-болотних ґрунтах 

7,5±0,01 та 7,5±0,01 та у торфовищі низинному неглибокому 7,8±0,03 та 

7,4±0,03 відповідно (табл. 6.2.1). 



 

 
Рис. 6.2.1. Значення рН водного та рН сольового верхніх горизонтів торфових 

ґрунтів, що розміщені поблизу смт Олесько  

1 – значення рН водного, 2 – значення рН сольового 
 

Висока лужність верхнього горизонту торфувато-болотного ґрунту на ві-

дміну від торфово-болотного та торфовища низинного неглибокого, які поши-

рені в межах досліджуваного торфовища, спричинена близькістю залягання 

ґрунтотворної породи (елювію мергелів) та розорюваністю території. 

В долині річки Солокії поблизу с. Стаївка Сокальського району Львівсь-

кої обл. рН водне органогенного горизонту торфовища низинного неглибокого 

становить 7,7±0,07 (n=3), рН сольове цього ж горизонту – 7,6±0,02 (n=3), тоді 

як рН водне торфових горизонтів торфовища низинного середньоглибокого ко-

ливається в межах 4,5–5,6 (n=3), а рН сольове – 4,1–5,2 (n=3) відповідно (рис. 

6.2.2). Як видно з рис 6.5. б, у верхній частині профілю торфовим горизонтам 

властиве значно вище значення рН ніж торфовим горизонтам розміщеним у се-

редній частині ґрунтового профілю. Це зумовлено доброю аерацією цих гори-

зонтів внаслідок осушення території.  



 

а             б  

Рис. 6.2.2. Зміна значення рН водного та рН сольового ґрунтових горизонтів за 

профілем торфовища низинного неглибокого (а) та торфовища низинного 

середньоглибокого (б) долини річки Солокії 
 

У перехідних до породи та мінеральних горизонтах торфових ґрунтів 

значення рН дещо вище за рахунок більшого вмісту зольних елементів. Так, у 

перехідних до породи горизонтах торфових ґрунтів, які сформувалися на безка-

рбонатних водно-льодовикових та алювіальних відкладах рН водне коливається 

в межах 6,9–7,9 та сольове – 6,3–6,8 (табл. 6.1).  

В органогенних шарах непорушених торфовищ реакція ґрунтового роз-

чину характеризується значною мінливістю: від слабокислої до сильно лужної; 

величина рН водного становить 5,93–10,07, рН сольового – 5,41–7,78. Лужність 

окремих торфових горизонтів зумовлена великою кількістю решток мушель 

молюсків.  



 

Оскільки торфові ґрунти низинного типу характеризуються головно сла-

бокислою реакцією ґрунтового розчину, то вони мало потребують вапнування.  

Важливе значення для характеристики фізико-хімічних властивостей то-

рфових ґрунтів має величина зольності. Вміст золи в торфових ґрунтах зале-

жить від ступеня розкладення торфу, ботанічного складу рослин-торфоутво-

рювачів, його знаходження в межах ґрунтового профілю. Дуже великий вплив 

на величину зольності торфових ґрунтів має тип водно-мінерального живлення, 

ґрунтотворна порода, а також тривалість осушення території.  

Нами було встановлено, що у добрерозкладених торфових горизонтах ве-

личина зольності вища, а у середньо- і слаборозкладених – нижча [28]. Вміст 

мінеральної частини у торфових ґрунтах Малого Полісся різний і коливається 

від 10 % у нижчерозміщених горизонтах до 37 % – у верхніх.  

Більша частина торфу має середню зольність менше 25 %. Невисока зо-

льність (від 6 до 12% і від 25 до 35%) торфовищ зумовлена слабкою мінераліза-

цією підземних вод піщаних відкладів, які переважно живлять торфові відкла-

ди, і браком впливів повеневих розливів на більшу частину великих торфовищ. 

Найбільш підвищена зольність (понад 30 %) характерна для торфових ґрунтів, 

розміщених в річкових долинах, внаслідок періодичного їхнього замулювання 

паводковими водами річок. Значно рідше, і тільки в нижніх горизонтах, трапля-

ється високозольний карбонатний торф, з просуванням уверх відкладами золь-

ність поступово зменшується [127].  

У зв’язку з тривалим осушенням та розорюванням, верхні горизонти тор-

фових ґрунтів мають підвищений вміст зольних елементів. Як було зазначено 

попередньо, вміст золи торфових ґрунтів по території дослідження дуже коли-

вається. В долині Яричівського потоку він становить 24,9–45,5 % (табл. 6.1), а в 

долині річки Солокія – 30,1 % (розріз 198, рис. 6.6. а). У торфових ґрунтах, 

сформованих на карбонатних породах та використовуваних в як лучні угіддя, 

вміст золи становить 35,9–36,7 % (n=3), а у торфувато-болотному ґрунті під 

ріллею – 69,9 % (n=3). 



 

а              б  

Рис 6.2.3. Зміна величини зольності ґрунтових горизонтів по профілю в торфо-

вищі низинному середньо глибокому (а) та торфовищі низинному не-

глибокому (б) долинир. Солокія 
 

Як видно з рис. 6.2.3 (б), у торфовищі низинному неглибокому, яке сфор-

мувалося поблизу магістрального каналу, по якому протікає р. Солокія, вели-

чини зольності горизонтів по всьому профілю значно вищі, ніж у торфових ґру-

нтах, розміщених більш віддалено від магістрального каналу (рис. 6.2.3 (а) і 

становить 74,2–75,7 % (n=3) у торфовищі низинному неглибокому та 14,5–31,0 

% (n=3) у середньоглибокому.  

Торфові ґрунти долини Яричівського потоку, на відміну від торфових 

ґрунтів долини річки Солокія, характеризуються дещо нижчими значеннями 

зольності. Як видно з рис. 6.2.4 зольність верхнього сильномінералізованого 

торфового горизонту дещо вища, ніж у торфових горизонтах, в нижньої части-



 

ни профілю і становить 22,5–42,2 % (n=3). Зольність нижніх горизонтів за про-

філем майже незмінна і коливається в межах 8,0–13,6 %. 

а     б   

Рис. 6.2.4. Зміна величини зольності ґрунтових горизонтів по профілю в торфо-

вищі низинному середньоглибокому (а) та торфовищі низинному 

глибокому (б) долини Яричівського потоку 
 

Низький вміст золи зумовлений значною потужністю торфових ґрунтів та 

їхньою задернованістю, а також використанням їх під пасовищами та луками. 

Зольність органогенних горизонтів торфово-болотного ґрунту, який сформува-

вся на окраїні торфовища долини Яричівського потоку коливається в межах 

30,9–36,5 % (n=3).  

Як вже було сказано, зольність торфу залежить і від ґрунтотворної поро-

ди. Так, торфові ґрунти, які сформувалися на елювії щільних карбонатних по-

рід, характеризуються вищими показниками зольності торфу, ніж торфові ґрун-

ти, сформовані на водно-льодовикових відкладах. Як видно табл. 6.1, торфові 

ґрунти, розміщнні поблизу смт Олесько, характеризуються високими показни-



 

ками зольності органогенних горизонтів. У торфувато-болотному ґрунті золь-

ність органогенного шару становить 69,9 %, у торфово-болотному ґрунті її по-

казник значно нижчий і становить – 35,9–42,6 %, а у торфовищі низинному не-

глибокому – 23,1 % у нижній частині профілю та 36,7 % у верхній. Такі високі 

значення зольності торфового горизонту торфувато-болотного ґрунту зумовлені 

розорюваністю території та його високим ступенем розкладення. 

Торфові ґрунти Стоянівського торфовища характеризуються високими 

показниками зольності. Наприклад, вміст золи в поверхневому сильномінералі-

зованому торфовому горизонті (розріз 200) становить 37,3 % (n=3) (рис. 6.2.5) 

 
Рис. 6.2.5. Вміст золи в торфовищі низинному глибокому добрерозкладеному 

карбонатному модальної ділянки “Стоянів”: Т1 – торфовий горизонт 

добрерозкладений (глибина взяття зразка 7–15 см) та Т3 – торфовий 

горизонт слаборозкладений (27–50 см) 
 

Зольність слаборозкладеного торфового горизонту цього ж ґрунтового 

розрізу значно нижча і становить 12,1 % (n=3). Торфово-болотні ґрунти цієї мо-

дальної ділянки характеризуються вищим вмістом золи, на відміну від торфо-

вища низинного глибокого. Так, зольність поверхневого горизонту становить 

60,7 % (n=3), а підповерхневого – 70,6 % (n=3) (рис. 6.9). 



 

 
Рис. 6.2.6. Зміна вмісту золи в торфово-болотному ґрунті модальної ділянки 

“Стоянів” 
 

Отже, поверхневі горизонти торфовищ характеризуються високою кон-

ституційною зольністю. В ґрунтах, які сформувалися на алювіально-

делювіальних відкладах, зольність торфу коливається від 24 до 46 %, а на кар-

бонатних породах – 36 %. Найбільш високі показники вмісту золи спостеріга-

ють у торфувато-болотних ґрунтах. Для торфових ґрунтів притаманна висока 

ємність катіонного обміну та переважання кальцію в складі обмінних катіонів, а 

також різний склад рослин – торфоутворювачів [48]. 

Торфові ґрунти, що сформувалися на карбонатних породах, характеризу-

ються високим вмістом СаСО3, вміст якого з глибиною зростає (рис. 6.2.6). Пі-

двищений вміст карбонатів у поверхневій частині зумовлений високим ступе-

нем мінералізації торфових горизонтів. Наприклад, СаСО3 у перехідних до по-



 

роди горизонтах становить 18,3 % (n=3). В органічному горизонті – 11,3 % 

(n=3). 

а            б    

Рис. 6.2.7. Зміна вмісту карбонатів кальцію по профілю торфово-болотного ґру-

нту модальної ділянки “Стоянів” (а) модальної ділянки “Олесько” (б) 
 

Проведення осушувальних меліорацій та дальше використання торфових 

ґрунтів Малого Полісся спричинило зміну їхніх фізичних та фізико-хімічних 

властивостей. На сьогодні торфові ґрунти характеризуються низькими значен-

нями щільності будови та відносно високими – щільності твердої фази. Вниз по 

профілю показники щільності будови та щільності твердої фази зменшуються. 

Торфові ґрунти характеризуються високою загальною шпаруватістю та шпару-

ватістю аерації. 

У торфових ґрунтах Малого Полісся простежується закономірність щодо 

коливання величини рН торфу, залежно від їхньої потужності та ступеня розк-



 

ладення органічної речовини. Так, торфові ґрунти з незначним за потужністю 

торфовим горизонтом, зокрема торфувато-болотні, торфово-болотні та торфо-

вища неглибокі, характеризуються високим ступенем розкладення органіки та 

високими значенням рН, тобто лужною реакцією грунтового розчину. В серед-

ньоглибоких і глибоких торфовищах низинних ступінь розкладу органіки низь-

кий, відповідно й низькі значення рН і кисла реакція грунтового розчину. Тор-

фові ґрунти, які сформувалися на водно-льодовикових відкладах, характеризу-

ються близьким до нейтрального середовищем рН ґрунтового розчину. 

Зольність торфових ґрунтів у межах досліджуваної території неоднорідна. 

Спостерігається закономірна відповідність між типом торфового ґрунту і вміс-

том золи в ньому. Торфувато-болотні ґрунти за величиною зольності відносять 

до мулувато-торфових. Торфово-болотні ґрунти характеризуються як дуже ба-

гатозольні. Торфовища низинні неглибокі, середньоглибокі й глибокі у верхній 

частині профілю характеризуються як багатозольні і дуже багатозольні. З гли-

биною вміст золи суттєво зменшується, торфи характеризують переважно як 

малозольні, середньозольні та багатозольні.  

Генетико-географічні особливості торфових ґрунтів відобразилися на їх-

ньому карбонатному профілі і вмісті карбонатів кальцію, наявність яких у тор-

фових ґрунтах Малого Полісся найчастіше зумовлена підстиланням торфів 

елювієм мергелів або крейди. Карбонатність торфових ґрунтів сформованих на 

алювіально-делювіальних відкладах, часто має реліктовий характер і спричине-

на наявністю решток мушель молюсків. 

 



 

 

 

 

Розділ 7 

ВАЛОВИЙ І МІНЕРАЛОГІЧНИЙ СКЛАД ТОРФОВИХ ҐРУНТІВ 

МАЛОГО ПОЛІССЯ 

 

7.1. Валовий хімічний склад торфових ґрунтів Малого Полісся 

Валовий хімічний склад (ВХС) є однією з найважливіших складових ана-

лізу ґрунтів, який дає можливість отримати уявлення про загальний вміст хімі-

чних елементів у ґрунті чи їхніх оксидів, простежити зміни вмісту хімічних 

елементів за генетичними горизонтами ґрунтового профілю порівняти їх з ґрун-

тотворною породою, виявити напрямок ґрунтотворного процесу, тобто встано-

вити генезис ґрунту. Крім цього, результати аналізу дають змогу встановити 

запаси тих чи інших елементів у генетичних горизонтах ґрунтового профілю 

[95]. Особливістю торфових ґрунтів є те, що вони на 85–90 % складені органіч-

ними речовинами, проте після проведення осушувальних меліорацій процеси 

торфотворення змінилися розкладенням органічної речовини. Це призвело до 

різкого зростання ступеня його розкладеня, а отже, вмісту золи в торфових ґру-

нтах і зміни її компонентного та мінералогічного складу.  

Характеризуючи валовий хімічний склад ґрунтів, використовують показ-

ники конституційної води, втрати при прожарюванні (ВПП), вміст мінеральних 

речовин – вуглецю та азоту органічних сполук, вміст загального азоту, вміст 

діоксиду вуглецю, карбонатів та хімічних компонентів мінеральної частини, до 

складу якої входять оксиди силіцію, феруму (ІІІ), алюмінію, мангану (ІІ), тита-

ну (ІV), кальцію, магнію, калію, натрію, фосфору (V) та сірки (VІ).  

Дослідження валового складу осушених торфових горизонтів проводили 

в ґрунтах, які сформувалися на елювії щільних карбонатних порід (масив на пі-

вніч від смт Олесько Буського району Львівської області, розріз 195), і водно-



 

льодовикових відкладах (в долині Яричівського потоку Жовківського району 

Львівської області, розрізи 1, 121, 189). Також було проаналізовано валовий хі-

мічний склад горизонтів пірогенних утворень у рік пожежі та на другий рік піс-

ля пожежі. Результати валового хімічного аналізу досліджуваних ґрунтів, ви-

ражені у відсотках від ваги сухого ґрунту, подано у таблиці 7.1.1. 

Оскільки у торфових ґрунтах вміст органічної речовини значно перева-

жає над мінеральною, то елементарний склад торфів залежить від ботанічного 

складу торфоутворювачів та ступеня їхнього розкладення. Чим вищий ступінь 

розкладення торфу, тим вищий вміст карбону і менший оксигену. Чим вищий 

вміст карбону і чим нижча кількість оксисену в органічній масі, тим старший 

торф [2]. Основною особливістю низинних торфових ґрунтів є те, що вони міс-

тять у середньому від 2 до 4,5 % валового нітрогену, від 52,8 до 64,5% карбону, 

від 4,8 до 6,5 гідрогену, оксигену та сульфуру – від 29,3 до 41%. Особливо яск-

раво це простежується в поверхневих горизонтах. Більшість торфових ґрунтів 

містить малий вміст фосфору і калію [48]. 

Торфові ґрунти характеризуються високими значеннями втрат при прожарю-

ванні. Високий вміст у ґрунтах мінеральної частини, і відповідно низькі ВПП, 

спричинені потраплянням у торф мінерального субстрату з ґрунтотворних по-

рід, на яких він сформувався, а також сільськогосподарським використанням. 

Згідно з результатами нашого дослідження в нижній частині профілю втрати 

при прожарюванні органогенних горизонтів торфовища низинного середньог-

либокого на алювіально-делювіальних відкладах становлять 71,01–78,40%. Піс-

ля проведення осушувальних меліорацій процеси торфоутворення змінилися 

розкладення органічної речовини, що спричинило зростання вмісту мінеральної 

частини в торфі, особливо у верхній частині профілю. Сьогодні ВПП поверхне-

вих торфових горизонтів на території Малого Полісся становить 52,47 % на во-

дно-льодовикових відкладах та 55,43 % на елювії щільних карбонатних порід.  

 



 

Таблиця 7.1.1 

Валовий хімічний склад осушених та пірогенно змінених торфових ґрунтів 

Назва гене-

тичного го-

ризонту 

Глибина 

відбору 

зразків, 

см 

Загальний вміст, % 

Si
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Пірогенно - змінений торфовий ґрунт (розріз 1) 

Кірка 0–1 23,28 0,11 2,47 2,34 0,10 32,00 1,23 0,53 0,14 0,72 0,24 1,26 16,30 5,06 4,56 

Сns 1 0–5 24,72 0,15 2,05 2,27 0,14 31,08 0,61 0,54 0,14 0,58 0,28 1,14 15,80 4,38 5,06 

Cns 2 5–14 14,75 0,13 2,05 2,94 0,07 37,21 0,81 0,40 0,20 0,58 0,25 1,70 17,40 3,22 3,46 

Cns 3 15–21 26,81 0,13 2,44 2,78 0,03 30,21 0,61 0,54 0,20 0,53 0,25 1,32 14,30 5,09 3,24 

Cnsm 21–23 10,36 0,01 2,15 0,60 0,70 7,56 0,39 0,40 0,10 0,20 0,08 0,65 0,96 12,61 62,79 

T 26–36 27,20 0,02 2,08 0,42 0,67 3,84 0,20 0,22 0,18 0,08 0,04 0,41 0,13 10,96 53,58 

Пірогенно - змінений торфовий ґрунт (розріз 121) 

Сns 0–7 16,36 0,10 2,22 2,72 0,07 33,58 1,61 0,33 0,08 0,58 0,27 1,69 15,40 6,60 4,18 

Cnsm 7–10 0,49 0,07 0,28 0,20 0,45 5,86 0,20 0,17 0,07 0,04 0,05 0,35 0,13 13,92 77,40 

T 10–26 3,41 0,08 1,06 1,24 0,73 6,03 0,19 0,22 0,10 0,11 0,03 0,47 0,13 14,82 71,01 

 
 



 

Продовження таблиці 7.1.1. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Торфовище низинне неглибоке (розріз 195) 

Th 2–20 12,19 0,01 1,68 0,62 0,78 11,07 0,20 0,37 0,11 0,26 0,05 0,20 3,44 13,12 55,43 

Т 20–52 3,71 0,07 1,37 1,64 0,89 7,20 1,37 0,24 0,12 0,14 0,02 0,25 0,15 15,78 66,61 

Торфовище низинне глибоке (розріз 189) 

Т1 13–30 26,07 0,16 2,62 0,98 0,64 3,41 0,58 0,49 0,22 0,19 0,13 0,16 – 11,96 52,47 

Т7 82–130 1,13 0,04 0,28 0,23 0,21 4,61 0,19 0,08 0,05 0,12 0,02 0,18 – 14,72 78,40 

Попіл 

Сns білий З пов. 24,95 0,13 1,62 1,56 0,05 34,41 0,20 0,45 0,12 0,67 0,32 1,07 19,40 2,20 3,67 

Сns іржа-

вий 
З пов. 31,91 0,18 6,14 12,16 0,10 21,74 1,01 0,78 0,30 0,92 0,11 0,80 10,20 4,57 4,89 

 



 

Дослідження засвідчили, що внаслідок пірогенної деградації органічний 

матеріал згоряє не повністю. Втрати при прожарюванні золи торфу, яка утвори-

лася в природних умовах, коливаються в межах 3,24–5,06 % (табл. 7.1.1) і про-

тягом перших двох років після пожежі залишилися майже незмінними [98]. 

Торфові ґрунти характеризуються високим вмістом SiO2, який визнача-

ється аморфними формами силіцію і є основним складником рослин-торфо-

утворювачів. Він входить до складу органо-мінеральних комплексів, колоїдів, 

фітолітаріїв, а також репрезентований кварцом біогенного і теригенного похо-

дження. Нами було встановлено, що вміст SiO2 вниз по профілю торфових ґру-

нтів зменшується. Згідно з результатами нашого дослідження вміст оксиду в 

поверхневому, сильно розкладеному, торфовому горизонті торфовища низин-

ного глибокого (глибина взяття зразка 13–30 см) в долині Яричівського потоку 

становить 26,07 %, а в слаборозкладеному (глибина взяття зразка 82–130 см) 

цього ж ґрунтового профілю – 1,13 % (табл. 7.1; розріз 189) [98]. Такі високі 

значення вмісту SiO2 в верхньому горизонті зумовлені високим ступенем розк-

ладення, а також внесенням піску (піскуванням території) відразу після прове-

дення осушувальних меліорацій.  

Низький вміст силікатів у нижньому горизонті спричинений низьким 

ступенем розкладення торфу, глибоким заляганням ґрунтотворної породи, а та-

кож вилуговуванням оксидів силіцію з ґрунту у вигляді кремнекислоти ґрунто-

вими водами. В торфовищі низинному неглибокому карбонатному, який сфор-

мувався на елювії щільних карбонатних порід (торфовий масив поблизу смт 

Олесько) в складі золи добре розкладеного торфового горизонту (глибина взят-

тя зразка 2–20 см) міститься 12,19 % SiO2. У нижньому торфовому горизонті 

(20–52 см) цей показник становить 3,71 %.  

Шари попелу пірогенно змінених торфових ґрунтів характеризуються 

високим вмістом оксиду силіцію – 14,75–26,81 % (табл. 7.1.1). Водночас, вало-

вий вміст SiO2 в попелі в рік пожежі значно вищий, ніж на другий рік. Це спри-

чинено його вимиванням дощовими та талими водами. 



 

Відповідно до літературних джерел валовий вміст Al2O3 у верхніх шарах 

мінерального ґрунту коливається в межах 6–15 % і вниз по ґрунтовому профілю 

збільшується [9]. У верхньому добрерозкладеному торфі в долині Яричівського 

потоку (розріз 189) вміст Al2O3 становить 2,62 %, а на карбонатних породах 

(розріз 195) – 1,68 %. У нижній частині профілю торфовища низинного глибо-

кого на алювіально-делювіальних відкладах цей показник становить 0,28 %, а 

торфовища низинного неглибокого – 1,37 %. Таким чином, валовий вміст окси-

ду алюмінію у торфових ґрунтах, на відміну від мінеральних, з глибиною зме-

ншується. 

У складі золи пірогенних утворень вміст Al2O3 протягом перших двох 

років залишався практично незмінним – 2,05–2,47 %. У попелі іржавого забарв-

лення, на відміну від білого, вміст півтораоксидів алюмінію значно вищий – 

6,14 % (табл. 7.1.1). 

У освоєних торфових ґрунтах унаслідок окиснення і накопичення феруму 

в верхній частині профілю, вивільненого з глейових горизонтів чи привнесено-

го з ґрунтовими водами, відбувається значне накопичення оксидів феруму. 

Озалізнення профілю особливо чітко виражене на малопотужних торфовищах, 

де ґрунтові води безпосередньо пов’язані з мінеральними підстилаючими поро-

дами і де під дією кислих водорозчинних речовин відбуваються процеси відно-

влення заліза мінерального ложа болота [128]. З глибиною ґрунтового профілю 

вміст Fe2O3 збільшується для деяких ґрунтів, або залишається на постійному 

рівні. Вміст оксиду феруму (ІІІ) у верхньому горизонті мінерального ґрунту ко-

ливається в межах 1,5–6,0 %. У піщаних підзолистих ґрунтах вміст Fe2O3 може 

знижуватися до 0,3 %. В органогенних ґрунтах, які сформувалися на алювіаль-

но-делювіальних відкладах, відносний вміст оксиду феруму (ІІІ) коливається в 

межах 0,23–1,24 %, а на елювії щільних карбонатних порід – 0,62–1,64 % (табл. 

7.1.1).  

У складі попелу пірогенних утворень валовий вміст Fe2O3 високий – 1,56 

– 2,78 %. Вміст у попелі оксидів феруму впливає на його забарвлення. Так, ша-

ри попелу з низьким вмістом Fe2O3 (1,56 %) характеризуються білим забарв-



 

ленням (Сns білий). В золі іржавого кольору (Сns іржавий) цей показник стано-

вить 12,16 % (табл. 7.1.1).  

Важливу роль для росту та розвитку рослин відіграють катіони Са2+ та 

Mg2+. Низинні торфові ґрунти характеризуються високим вмістом цих оксидів, 

особливо кальцію, що зумовлене їхнім привнесенням ґрунтовими водами, а та-

кож посиленій мінералізації органічного матеріалу після проведення осушува-

льних меліорацій. Сповільнені темпи мінералізації торфу, промивний водний 

режим, фізіологічно кислі мінеральні добрива, накопичення гумусових речовин 

кислотної природи і біологічне винесення одразу ж на другий рік після осу-

шення, спричиняють значне збіднення ґрунту катіонами Са2+ та Mg2+, особливо 

у верхній частині профілю (табл. 7.1.1, розріз 195 та 189).  

За результатами валового хімічного аналізу торфових горизонтів, які 

сформувалися на алювіально-делювіальних відкладах у долині Яричівського 

потоку, вміст СаО коливається в межах 3–6 %. У верхній частині профілю (13–

30 см) в добрерозкладених торфах він становить 3,41 %, а в нижніх (82–130 см) 

слаборозкладених цього ж ґрунтового профілю – 4,61 % (табл. 7.1.1., розріз 

189).  

У карбонатних торфових ґрунтах валовий вміст оксиду кальцію значно 

вищий, ніж у некарбонатних і вглиб по профілю зростає. У верхньому (0–20 см) 

добрерозкладеному торфовому горизонті він становить 11,07 %, а на глибині 

20–52 см зменшується до 7,2 % (табл. 7.1.1; розріз 195) [98]. У горизонтах по-

пелу пірогенно-змінених торфових ґрунтів вміст СаО становить 30–40 % і про-

тягом перших років постпірогенного періоду залишається практично незмін-

ним.  

Відносний вміст MgO в осушених і пірогенно-змінених торфових ґрунтах 

незначний і становить менше 1 відсотка. Високий вміст СаСО3 в карбонатних 

торфових ґрунтах є основною причиною високої концентрації СО2 у валовому 

хімічному складі. У торфових ґрунтах, які сформувалися на карбонатних поро-

дах, з глибиною відбувається підвищення валового вмісту СО2 в органічній масі 

торфу, яке зумовлене вмістом карбонатів у мінералах та близькістю ґрунтотво-



 

рних порід. Вміст СО2 карбонатів у верхніх шарах ґрунтів, згідно з результами 

нашого дослідження, коливається в межах 0,1–7,0 %. Високий вміст СО2 у вер-

хній частині профілю, порівняно з нижніми горизонтами того ж ґрунтового 

профілю, спричинений вапнуванням торфових ґрунтів.  

У низинних торфових ґрунтах, сформованих на алювіально-делювіальних 

відкладах, карбонати практично не виявлені (табл. 7.1.1; розріз 189). Наявність 

у таких ґрунтах СО2 зумовлена життєдіяльністю рослин, а також рештками річ-

кових мушель молюсків.  

Валовий вміст карбонату в попелі відразу після пожежі по профілю коли-

вається в межах 14,30–17,40 % (табл. 7.1.1). На другий рік, під дією опадів, а 

також життєдіяльності організмів, шари попелу гомогенізуються і набувають 

однорідного забарвлення, що впливає і на компонентний вміст елементів у по-

пелі. Вміст СО2 в ньому становить 15,40 %.  

У торфовому горизонті, який розміщеному безпосередньо під метаморфі-

чним, відносний вміст оксиду карбону протягом перших двох років не змінився 

і становив 0,13 %. 

До складу торфових ґрунтів входять також сполуки фосфору та калію, 

вміст яких залежить від його зольності. Чим нижча зольність торфу, тим мен-

ший у ньому вміст цих макроелементів, проте відсоткове співвідношення збері-

гається. У ґрунтах вміст фосфору в нижніх шарах значно менший, ніж у верх-

ніх. Збільшення вмісту фосфору в нижніх горизонтах деяких ґрунтів пов’язане 

зі складом гірських порід. Проте високий вміст фосфору не означає, що росли-

ни добре забезпечені його доступними формами, особливо на ґрунтах з висо-

кою кількістю заліза. Фосфор, доступний для рослин, становить лише незначну 

частину загального фосфору.  

Згідно з результатами валового хімічного аналізу, валовий вміст оксидів 

фосфору у добре розкладеному горизонті торфового ґрунту, що формується на 

алювіально-делювіальних відкладах, становить 0,19 %, а в нижньому слабкоро-

зкладеному – 0,12 %. У карбонатних низинних неглибоких торфових ґрунтах 

вміст Р2О5 дещо вищий: у верхньому сильномінералізованому 2–20 см шарі то-



 

рфу – 0,26 %, у товщі 20–52 см – 0,14 %. Збільшення кількості фосфору у три-

валоосвоєних торфових ґрунтах відбувається за рахунок внесення фосфорних 

добрив.  

У шарах попелу пірогенно змінених торфових ґрунтів у перші два роки 

після пожежі валовий вміст фосфатів відносно високий і становить 0,53–0,92 %. 

У перший рік після пожежі розподіл оксиду фосфору за профілем пірогенних 

утворень нерівномірний. У шарах попелу валовий вміст P2O5 досить високий. У 

нижніх горизонтах (метаморфічному та торфових) – 0,04–0,2 % та 0,08–0,11 % 

відповідно. У шарі кірки валовий вміст P2O5 становить 0,72 %, у шарах жовто-

бурого попелу він нижчий  – 0,58 %, а в нижньому шарі попелу коричнево-

бурого забарвлення – 0,53 %. У складі попелу білого забарвлення вміст фосфо-

ру нижчий, ніж у рудого забарвлення, і становить 0,67 % (табл. 7.1.1) [98]. 

Валовий вміст оксидів калію в торфових ґрунтах, як і вміст оксидів фос-

фору, падає. Згідно з результатами валового хімічного аналізу у торфовищі ни-

зинному глибокому, що сформувалося на алювіально-делювіальних відкладах, 

вміст К2О у добрерозкладеному торфовому горизонті становить 0,49 %, а в сла-

борозкладеному – 0,08 %. У торфовищі низинному неглибокому карбонатному 

вміст оксиду калію вищий: у верхньому 2–20 см шарі – 0,37 %, нижньому 20– 

53 см – 0,24 %. У пірогенних утвореннях вміст К2О у шарах попелу становить 

0,40-0,54 %. Оскільки калій, на відміну від фосфору, є більш рухомим елемен-

том, то на другий рік після пожежі вміст валового оксиду калію в попелі зни-

жується до 0,33 %. Відносний вміст оксиду калію в торфових горизонтах піро-

генних утворень протягом перших двох років не змінюється і становить 0,22 %. 

Вміст інших оксидів у торфових ґрунтах дуже незначний (табл. 7.1.1), в 

межах профілю він майже не змінюються і становить десяті та соті долі відсот-

ка. 

Для отримання більш яскравого уявлення про неоднорідність ВХС міне-

ральної частини ґрунтів і диференціацію профілю торфових ґрунтів Малого 

Полісся нами було розраховано молярні відношення різних оксидів (табл. 

7.1.2). 



 

Таблиця 7.1.2 

Показники диференціації профілю осушених та пірогенно-деградованих торфо-
вих ґрунтів 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Пірогенно-змінений торфовий ґрунт (розріз 1) 

Кірка 0–1 4,95 9,64 10,18 1,06 1,4 1,4 0,028 1,395 
Сns 1 0–5 5,72 12,06 10,89 0,90 1,3 1,3 0,028 1,282 
Cns 2 5–14 2,96 7,20 5,02 0,70 2,5 2,6 0,041 2,578 
Cns 3 15–21 5,14 10,99 9,64 0,88 1,2 1,2 0,028 1,150 
Cnsm 21–23 3,77 4,82 17,27 3,58 0,8 0,8 0,048 0,767 

T 26–36 10,88 13,08 64,76 4,95 0,2 0,2 0,015 0,149 
Пірогенно-змінений торфовий ґрунт (розріз 121) 

Сns 0–7 3,31 7,37 6,01 0,82 2,1 2,2 0,025 2,151 
Cnsm 7–10 1,02 1,75 2,45 1,40 8,3 12,9 0,490 12,367 

T 10–26 1,48 3,22 2,75 0,85 1,9 1,9 0,094 1,824 
Торфовище низинне неглибоке (розріз 195) 

Th 2–20 5,30 7,26 19,66 2,71 0,9 1,0 0,039 0,097 
Т 20–52 1,23 2,71 2,26 0,84 2,2 2,4 0,925 2,310 

Торфовище низинне глибоке (розріз 189) 
Т1 13–30 7,24 9,95 26,60 2,67 0,2 0,2 0,027 0,153 
Т7 82–130 2,22 4,04 4,91 1,22 3,7 4,4 0,115 4,248 

Попіл 
Сns  

білий З пов 7,85 15,40 15,99 1,04 1,4 1,4 0,023 1,387 

Сns  
іржавий З пов 1,74 5,20 2,62 0,50 1,9 0,7 0,034 0,713 

 
Розраховані нами величини молярних відношень Si2O:R2O3, Si2O:Al2O3, 

Si2O:Fe2O3 засвідчують неоднорідність хімічного складу мінеральної частини 

торфових ґрунтів за профілем (табл. 7.1.2). Осушені карбонатні та некарбонатні 

торфові ґрунти характеризуються нагромадженням кремнезему в ґрунтовому 

профілі і незначним вмістом півтораоксидів, про що свідчить співвідношення 

Si2O:R2O3. Особливо інтенсивно воно відбувається у верхній частині профілю, 



 

де значення молекулярного відношення у карбонатних ґрунтах становить 5,30 , 

а в некарбонатних – 7,24 (табл. 7.2; розрізи 195 та 189). У нижніх горизонтах це 

співвідношення скорочуються до 1,12 та 2,22 відповідно. 

Торфові ґрунти та пірогенні утворення характеризуються незначним пе-

реважанням вмісту Al2O3 над Fe2O3. У нижній частині профілю, у зв’язку з оки-

сно-відновними процесами, величина співвідношення Al2O3:Fe2O3 дещо 

зменшується і коливається в межах 0,84–1,22 (табл 7.1.2). 

Зола практично всіх горизонтів осушених і пірогенно деградованих тор-

фових ґрунтів є лужною (Fe2O3+FeO+СаO+MgO+Na2O+K2O):(Si2O+Al2O3+ 

TiO) 1 (табл. 7.1.2). 

Окрім молярних співвідношень півтораоксидів, нами було провелено ро-

зраховано відношення молярних мас лужноземельних металів, відношення 

(CaO+MgO+Na2O+K2O):Si2O3; (Na2O+K2O):Si2O3; (CaO+MgO):Si2O3). З прове-

дених розрахунків відношення (Na2O+K2O):Si2O3 випливає, що в незачеплених 

пожежами торфових ґрунтах, порівняно з верхніми горизонтами, у нижній ча-

стині профілю, відбувається накопичення оксидів натрію та калію. Співвідно-

шення (CaO+MgO):Si2O3 свідчить про вилуговування оксидів кальцію та маг-

нію (табл. 7.1.2; розріз 195 та 189). У пірогенно-деградованих торфових ґрун-

тах протягом перших двох років після пожежі відбувається дуже інтенсивне 

вимивання CaO та MgO (розріз 1 та 121). 

Отже, результати валового хімічного аналізу торфових ґрунтів засвідчу-

ють зв’язок розподілу хімічних елементів зі ступенем гігроморфізму. В складі 

золи торфу переважають оксиди силіцію, кальцію, заліза та алюмінію. Валовий 

вміст решти оксидів дуже незначний і становить менше 1 відсотка. Валовий хі-

мічний склад нижніх слаборозкладених горизонтів, на відміну від поверхневих 

добре розкладених, характеризується значно нижчим вмістом SiO2, Fe2O3, FeO, 

Al2O3, та дещо вищим вмістом води, СаО.  

Унаслідок пірогенної деградації в природних умовах органічний матеріал 

згоряє не повністю. Основними хімічними компонентами шарів попелу піро-



 

генно-змінених торфових ґрунтів є оксиди кальцію, силіцію, карбону та значно 

менше феруму та алюмінію.  

 

7.2. Мінералогічний склад мінеральної частини торфових 

ґрунтів  

Властивості ґрунтів значною мірою зумовлені хімічним складом пер-

винних мінералів, їхньою кристалічною структурою, а також кількістю і якіс-

ним складом вторинних мінералів, утворених у процесі ґрунтотворення [94].  

Наявність та концентрація тих чи інших мінералів у ґрунті дає можли-

вість зробити висновки про ґенезу та вік ґрунту, характер та інтенсивність про-

цесів вивітрювання. Ґрунти з високим вмістом оксидів алюмінію (гіпси), феру-

му (гематит) і/чи титану відносять до найстаріших ґрунтів [148].  

З метою вивчення географії мінералогічного складу торфових ґрунтів 

Малого Полісся нами було проведено рентгендифрактометричний аналіз тор-

фових горизонтів на території всіх модальних ділянок. Визначали наявність 

мінералів у зразках ґрунту, використовуючи американську методику. 

Відомо, що мінералогічного складу ґрунтів входять як первинні, так і 

вторинні мінерали. До первинних відносять такі, що утворилися на земній по-

верхні з розплавленої магми і вулканічної лави чи глибоких шарів землі при 

високій температурі і тиску, а потім внутрішніми силами піднялися на поверх-

ню. Найбільш поширеними мінералами цієї групи є польові шпати, слюди, пі-

роксени, амфіболи, кварц, титанові мінерали, а також апатити [148; 149].  

Нами було встановлено, що в торфових ґрунтах, як і в мінеральних, у мі-

нералогічному складі переважають первинні мінерали, а саме: кварц, який  тра-

пляється в ґрунтах у вигляді частинок піску і пилу [40] та кальцит (табл. 7.2.3). 

Вміст кварцу в ґрунті визначає його валовий хімічний та гранулометричний 

склад. Кальцит СаСО3, як і слюда та гіпс, є мінералом простих солей, які здатні 

накопичуватися в умовах сухого клімату у великих кількостях [94]. 

Мінералогічний склад мінеральної частини торфових ґрунтів залежить 

від території їхнього формування. Результати рентгендифрактометричного ана-



 

лізу засвідчили, що в поверхневих горизонтах осушених торфових ґрунтів, 

окрім основних первинних мінералів (кварцу та кальциту) в незначній кількості 

наявні вторинні глинисті мінерали: хлорит, вівіаніт (на рівні фону), монтмори-

лоніт, біотит, глауконіт та ін. (рис 7.2.1).  

 
Рис. 7.2.1. Рентгендифрактограма перехідного горизонту ТН (розріз 193) тор-

фово-болотного ґрунту  
 

У торфових та перехідних до ґрунтотворної породи торфових горизонтах, 

які сформувалися на елювії щільних карбонатних порід, основними мінералами 

є кальцит, кварц, польові шпати. Також до мінералогічного складу входить мо-

нтморилоніт, який часто може містити домішки Fe2O3, MgO, CaO, K2O, Na2O 

[126; 106]. Наявність монтморилоніту в ґрунті свідчить про високу дисперс-

ність, високу ємність поглинання, велику кількість максимально гігроскопічної 

вологи та ін.  

Відповідно до результатів дослідження мінеральні наносні горизонти в 

долині Яричівського потоку складені кварцом та кальцитом.  

Вторинні мінерали формуються з первинних під дією клімату, рослинно-

сті, тварин, мікроорганізмів, біохімічних реакцій, діяльності людини і зосере-

джені в частинках, менших за 0,001 мм [40; 26]. За властивостями їх поділяють 

на групи: монтморилонітову, каолінітову, гідрослюдисту і мінерали півтора ок-

сидів. Крім цього, в мулистій і колоїдних фракціях наявні аморфні речовини 



 

(гідроксиди заліза та алюмінію (кремнезем, опал, алофан), а також у невеликій 

кількості первинні мінерали: кварц, польові шпати, слюди [40; 28].  

Польові шпати є головним джерелом утворення вторинних мінералів; від 

них залежить гранулометричний склад ґрунтів, його скелет, фізичні та водно-

фізичні властивості. Наприклад, калієві польові шпати перетворюються в као-

лініт (білу глину), натрієві – у слюду (мусковіт) [94].  

Частина вторинних мінералів, а саме ті, які складаються переважно з му-

листих, колоїдних і частково пилуватих частинок, називають глинистими міне-

ралами. Згідно з класифікацією М. Вікулової всі глинисті мінерали поділяють 

на аморфні (підгрупа алофану) і кристалічні. Серед мінералів з кристалічною 

будовою виділяють:  

– двошарові мінерали – підкласи каолініту і галуазиту; 

– тришарові мінерали – підкласи монтморилоніту, нонтроніту, іліту  

(в т. ч. глауконіт); 

– мінерали з будовою у вигляді подвійних ланцюгів – тетраедрів Si, 

зв’язаних октаедричними групами О і ОН. 

Глинисті мінерали утворюються в результаті синтезу з простих продуктів 

вивітрювання первинних мінералів шляхом поступової їх зміни у процесі виві-

трювання і ґрунтотворення [94]. Найбільш поширеними глинистими мінерала-

ми в мінеральних ґрунтах є бейделіт, каолініт та гідрослюди (табл. 2.2.1). Вони 

складаються головне з силіцію, алюмінію, оксигену, гідрогену, в невеликих кі-

лькостях у них міститься кальцій, магній, калій, іноді ферум [40].  

Серед вторинних мінералів (листових і шаруватих силікатів) в торфових 

ґрунтах Малого Полісся поширені монтморилоніт (Al2О34SiО2(ОH).nH2О), 

слюди (мусковіт, біотит (K (Mg, Fe)3 (OH, F)2), гідрослюди (глауконіт (K Mg 

(Fe,  Al)3 Si6O18.H2O)), хлорити та ін. [126; 101] 

Нами було встановлено, що до мінералогічного складу торфових ґрунтів 

входять кальцит, кварц, гіпс, ангідрит, мусковіт та амфіболи (рис. 7.2.2). Амфі-

боли, піроксени та слюди легко вивітрюються, а тому в пухких породах і ґрун-

тах вони містяться у невеликій кількості [94]. 



 

 
Рис. 7.2.2. Рентгендифрактограма білого попелу 
 

Результати валового хімічного аналізу засвідчують мінералогічний склад 

генетичних горизонтів торфових ґрунтів, а також шарів попелу. Так, наприклад, 

наявність гіпсу в попелі білого та іржавого забарвлення підтверджується відно-

сно високим вмістом оксидів алюмінію (1,62 та 6,14 % відповідно, табл. 7.1.1). 

До мінералогічного складу болотних ґрунтів із високим вмістом Fe вхо-

дять глауконіт, який у процесі вивітрювання нестійкий і розкладається з утво-

ренням гідроксидів заліза і кремнезему, та залізистий баваліт (табл. 7.2.1). Так 

іноді формуються бурі залізняки в болотах.  

Стрічкові силікати (амфіболи) (R7(OH)2[Si4O11]6-, де R – одно-, дво-, три-

валентні катіони. Відношення катіонів з великим радіусом до катіонів з малим 

радіусом становить 2:5, часто трапляється в ґрунтах у невеликих кількостях і 

при вивітрюванні часто перетворюються у вторинні мінерали [40; 126; 97]. На 

території Малого Полісся вони поширені у верхніх горизонтах, які використо-

вували під ріллю. Так, нами було виявлено цей мінерал у верхньому орному 

горизонті торфувато-болотного ґрунту (розріз 194), у торфовому горизонті до-

лини річки Солокія, а також в попелі пірогенних утворень.  

 



 

Таблиця 7.2.1 

Мінералогічний склад деяких горизонтів осушених торфових ґрунтів та пірогенних утворень 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
Торфовище низинне глибоке (розріз 189) 

Thd 0–13 +++ ++   + + +         
Торфовище низинне глибоко поховане (розріз 11) 

Hpk 38–46 ++ +++               
Торфувато-болотний ґрунт (розріз 194) 

THop 0–17 +++ ++       + +   +    
HPgl 17–23 +++ ++    +     +  +    

Торфово-болотний ґрунт (розріз 193) 
D 0–5 ++ +++          +     

НТ 5–8 ++ +++    +           
ТН 28–39 +++ ++        +   +    
PGl 63–0 ++ +++   +     +       

Торфовище низинне неглибоке (розріз 195) 
Th 8–20 +++ ++               

Торфовище низинне середньоглибоке (розріз 198) 
T1(h) 3–7 +++        +     +   

Торфово-болотний ґрунт (розріз 200) 
Т 18–33 +++ ++    +    +     + + 

Попіл 
Cns wite з поверхні ++ +++ +++ + +    +        

Cns yelow з поверхні +++ ++ +++ + +    +        
Примітка: +++ - свідчить про переважання даного мінералу; ++ - свідчить про досить високий вміст мінералу у зразку ґрунту; 
+- свідчить про наявність мінералу у невеликій кількості. 



 

Стійкість до вивітрювання визначається природою мінералів, їхнім різ-

ним хімічним складом і кристалічною структурою [94]. Велика наявність вто-

ринних мінералів свідчить про вік ґрунтів, а також ступінь їхньої вивітреності. 

Джексон і Шерман (M. L. Jackson and G. D. Sherman) виділяли три стани вивіт-

рюваності мінералів:  

– стан мінімальної вивітрюваності характеризує ґрунти зі значною част-

кою мулистих і глинистих фракцій. Мінералогічний склад репрезентова-

ний такими первинними мінералами: гіпс (галіт, нітрат соди), кальцит (у 

т. ч. доломіт, апатит), олівін (піроксени), біотит (глауконіт, нонтроніт), 

альбіт (також анортит, мікроклін, ортоклаз) тощо. Найбільш поширені в 

посушливих районах;  

– середній стан вивітрювання характеризує ґрунти з переважанням мули-

стих і глинистих фракцій. Широко поширені в помірних регіонах під 

трав’яною і деревною рослинністю. Місять як первинні, так і вторинні 

мінерали: кварц, мусковіт, двошарові силікати (у т. ч. вермикуліт, смек-

тит (монтморилоніт);  

– інтенсивно вивітрений стан притаманний для ґрунтів теплих і екваторі-

альних регіонів з переважанням глинистої фракції. В цих ґрунтах перева-

жають вторинні мінерали: каолініт, гібсит, гематит, анатаз (також рутил, 

циркон). 

З результатів рентгендифрактометричного аналізу можна зробити висно-

вок, що торфові ґрунти Малого Полісся належать до групи ґрунтів із середнім 

станом вивітрювання. До мінералогічного складу торфових ґрунтів входять як 

первинні, так і вторинні мінерали. Серед первинних мінералів переважаючими 

є кварц та кальцит. Рідше трапляються амфібол, гідрослюди (глауконіт), глини-

сті мінерали (хлорит, монтморилоніт) та ін. В торфових ґрунтах з високим вміс-

том заліза трапляються залізисті слюди, залізисті баваліти та ін. В складі золи 

пірогенних утворень основними мінералами є кварц, кальцит та гіпс. 

 



 

 

 

 

РОЗДІЛ 8 

СУЧАСНИЙ СТАН ТОРФОВИХ ҐРУНТІВ МАЛОГО ПОЛІССЯ ТА 

ОПТИМІЗАЦІЯ ЇХНЬОГО ВИКОРИСТАННЯ 

 

Осушення та дальше сільськогосподарське освоєння спричинили транс-

формацію основних компонентів природних екосистем – ґрунтів, рослинного 

покриву, поверхневих та підземних вод, тваринного світу тощо. Невідповід-

ність норм осушення торфовищ гідромеліоративним особливостям території, 

застосування однієї і тієї ж “схеми” меліорації на різних ділянках, призвели до 

особливо сильної трансформації торфових ґрунтів, оскільки, згідно з даними 

спостережень Львівської гідрогеолого-меліоративної експедиції, рівень ґрунто-

вих вод (РҐВ) у період літньо-осінньої межені опускається на глибину 90– 

120 см, а в деяких створах – до 190–200 см і більше. Низькі значення РҐВ і три-

вала бездощова погода, яка в останні роки все частіше панує на території Мало-

го Полісся, є причинами утворення великих тріщин у тілі торфових ґрунтів (до-

даток В; рис. 8.1).  

При освоєнні осушених торфових ґрунтів (оранці, обробці, удобренні і 

застосуванні сівозмін) активізувалася діяльність мікроорганізмів, що руйнують 

целюлозу, внаслідок чого процеси торфотворення змінилися процесами розкла-

дення торфу і глибокої трансформації його органічної та мінеральної частин: 

значним руйнуванням і зникненням вуглеводнів, як речовин, що найбільш лег-

ко розкладаються мікроорганізмами, і накопиченням гумусових речовин та бі-

тумів, більш стійких до розкладення.  

Біохімічне розкладення органічної речовини осушених торфових ґрунтів, 

темпи якого визначаються їхньою температурою, вологістю і рівнями залягання 

ґрунтових вод, Ф. Зайдельман запропонував називати гідротермічною деграда-

цією, кінцевим результатом якої є повне розкладення органічної речовини, зни-



 

кнення торфових ґрунтів і вихід на поверхню мінеральних порід, які підстеля-

ють торфові відклади [50; 51]. 

                
  
 

             
Рис. 8.1. Тріщини у торфі в долині Яричівського потоку у місцях торфорозро-

бок (2007 р.) 

 



 

Унаслідок відведення надлишкової вологи та освоєння торфових ґрунтів 

відбулося просідання торфу, знизилася вологоємність, зросла щільність будови 

і ступінь насичення ґрунтів основами. За даними літературних джерел, у перші 

роки після проведення меліоративних робіт через обезводнення верхньої части-

ни осушуваного торфовища, швидкість осідання становила 7–15 см [128, с. 87]. 

Сьогодні на території Українського Полісся середньорічне осідання торфовища 

становить 1,0 – 2,5 см.  

Попередньо описані процеси призвели до трансформації будови профілю 

торфових ґрунтів, інтенсивність якої визначалася природою самого торфовища, 

характером його використання, сівозмін, системи обробітку, внесення добрив 

та меліорантів. Дослідження засвідчили, що верхні горизонти сучасних осуше-

них торфових ґрунтів репрезентовані сильнорозкладеними і сильномінералізо-

ваними торфами [28; 100].  

Яскравим прикладом антропогенного пресингу на торфові ґрунти є тери-

торії, де внаслідок зняття поверхневих шарів торфу ґрунти зазнали потужної 

мінералізації і просідання та сформувалися інші види торфових ґрунтів. Так, на 

місці торфовищ низинних середньоглибоких на сьогодні утворилися торфови-

ща низинні неглибокі (поблизу смт Олесько Бузького району, а також в заплаві 

річки Солокії Сокальського району Львівської області) [28]. 

На територіях закинутих торфорозробок на місці потужних торфових 

ґрунтів сформувалися малопотужні (торфувато-болотні та торфово-болотні) 

ґрунти. Для прикладу наведемо опис ґрунтового розрізу № 3, закладеного в ме-

жах модальної ділянки “Дубляни” на південний схід від с. Малі Підліски Жов-

ківсьського р-ну Львівської обл., у долині Яричівського потоку (рис. 8.2, а). 

 



 

 

Угіддя – заболочене пасовище.  

Рослинність – очерет, хвощ польовий, молочай, м’ята, нечуй-вітер воло-

хатий, деревій, вільха, полин чорний. 

Ґрунт – торфово-болотний. 

 

Hd  

0–2 см 

– дернина; 

HT 

2–21 см 

– оторфований гумусовий горизонт, темно-сірого кольору, 

10YR3/1, зернистої структури, слабоущільнений, неоднорідний, 

вологий, у ньому містяться корінці рослин, рештки мушель мо-

люсок, перехід до горизонту T поступовий; 

T 

21–48 см 

– добрерозкладений торфовий горизонт, темно-сірого до чорно-

го кольору, 10YR3/2, сирий, ущільнений, перехід до горизонту 

   

а б в 
Рис. 8.2. Будова профілю:  

а) торфово-болотного ґрунту на місці торфорозробок; б) пірогенно зміненого 

торфового ґрунту в рік пожежі; в) пірогенно зміненого торфового ґрунту 

(через рік після пожежі). 



 

P(T) різкий за забарвленням та складом; 

P(T) 

48–55 см 

– перехідний горизонт, складений піском з прошарками торфу, 

білясто-сірого забарвлення, 10YR2/2, слабоущільнений, неодно-

рідний, сирий, перехід до горизонту PGl різкий за забарвленням; 

PGl 

55–65 см 

– алювіальні відклади, пісок, білясто–сірого забарвлення, слабо-

ущільнений, оглеєний, сирий. 

 

Прискорена мінералізація і непродуктивні втрати торфу осушених торфо-

вищ значно погіршили агроекологічний стан меліорованих земель і прилеглих 

до них територій. На території Малого Полісся, згідно з класифікацією торфо-

вих ґрунтів за режимом водорегулювання, широко поширені добре меліогенні, 

торфові кар’єри, торфово-пірогенні та рекультивовані торфові ґрунти. Значна 

частка торфових ґрунтів Малого Полісся, яку було осушено і використовують 

як пасовища, відноситься до слабоосвоєних. Торфові ґрунти, які після прове-

дення осушувальних меліорацій були відведені під ріллю і сьогодні їх продов-

жують використовувати згідно з призначенням, є дуже окультуреними. 

Тривале осушення торфовищ, вихід із ладу осушувальних меліоративних 

систем, брак двобічного регулювання рівня ґрунтових вод у засушливий період, 

використання осушених торфових ґрунтів під просапні сівозміни є першопри-

чинами виникнення пірогенної деградації (від грец. πυρόξ – вогонь) під якою 

розуміють часткове чи повне вигоряння органічних горизонтів торфовищ у ре-

зультаті пожеж [52; 33].  

Площі деградованих масивів коливаються від декількох десятків квадра-

тних метрів до сотень га. Так, у 2002 році в долині річки Солокія Сокальського 

району за одну пожежу згоріло понад 200 га. Згідно з даними Міністерства над-

звичайних ситуацій за останні два роки пожежами було охоплено понад 25 га. 

На картосхемі відмічено території, де була зафіксована пірогенна деградація 

(рис. 8.3). 



 

 
 – місце виникнення пожежі 

 

Рис. 8.3. Картосхема територій поширення пожеж на торфових ґрунтах 
 

Виникнення пожеж на торфових ґрунтах не має однозначного трактуван-

ня, є низка природних і антропогенних чинників цього негативного явища. 

Причини пірогенної деградації – самозаймання від надмірного переосушення, 

грозові розряди, вплив сільськогосподарської техніки через недотримання про-

типожежних заходів безпеки, необережне поводження з вогнем тощо. Особливо 

інтенсивно горять торфові відклади в місцях колишніх торфорозробок, де вони 

тривалий час незадерновані й на денну поверхню виходить пересушений торф. 

Велике значення для сьогодення має характер поширення пожеж за пло-

щею осушених торфових ґрунтів, тому доцільно виділяти локальне і глобальне 

вигоряння торфових ґрунтів. При локальних пожежах відбувається згоряння на 

невеликих ділянках всередині значних за площею осушених масивів (рис. 8.4). 

У випадку глобального вигоряння торфових ґрунтів пірогенному знищенню 

піддається основна площа їхнього поширення чи весь осушений масив [40; 51]. 



 

 
Рис. 8.4. Локальне вигоряння торфових ґрунтів  

 

Розрізняють три ступені деградації ґрунтів і утворень [51]: 

 ґрунти з пірогенно деградованим поверхневим горизонтом, в яких рівні 

ґрунтових вод дають змогу використовувати їх для розміщення будь-

яких районних сільськогосподарських культур; 

 ґрунти з вкороченими в результаті пірогенної деградації верхніми і се-

редніми частинами профілю, в яких рівні ґрунтових вод дають можли-

вість використовувати їх для розміщення будь-яких багаторічних трав 

(бобових, злакових); 

 пірогенні утворення з глибокою деградацією всіх основних органоген-

них горизонтів та інтенсивним вторинним заболоченням їхнього міне-

рального профілю. 

Пірогенна деградація може бути глибинною і поверхневою. При глибин-

ній пірогенній деградації торфовищ простежується практично повна втрата ро-

дючості, оскільки відбувається повне згоряння всіх торфових горизонтів до мі-

нерального дна болота, чи (якщо пожежі на потужних осушених торфових ґру-

нтах) – до меженного рівня ґрунтових вод, при збереженні у вихідному стані 

нижніх субаквальних торфових горизонтів, незачеплених пірогенною дією. Цей 

тип деградації найчастіше проявляється тоді, коли торфові горизонти підстеле-

ні водоносним піском, супіском чи галечником. Унаслідок пірогенної деграда-



 

ції виникають мінеральні і торфові вторинно деградовані деривати раніше ви-

ключно повнопрофільних торфових ґрунтів, які називають пірогенними утво-

реннями. 

Проте бувають випадки, коли пірогенна дія на торфові ґрунти обмежуєть-

ся поверхневою дією. При поверхневій пірогенній деградації згоряє лише верх-

ній шар торфу різної потужності, а нижні торфові горизонти, які характеризу-

ються достатньо високою родючістю і є придатними для вирощування сільсь-

когосподарських рослин у післяпірогенний період, зберігаються. В цьому випа-

дку виділяють пірогенно змінені торфові ґрунти (пірогенні торфові ґрунти). 

Поверхнева пірогенна деградація може проявлятися при пожежах і на торфових 

масивах неосушених боліт. 

Оскільки в період літньої межені на Малому Поліссі відбувається загаль-

не зниження рівня ґрунтових вод зазвичай на 0,4–1,0 м, то тут переважає повер-

хневий тип пірогенної деградації. Відповідно до класифікації Ф. Зайдельмана, 

на території дослідження поширені пірогенно змінені ґрунти, пірогенно-

перегнійні і пірогенно-піщані утворення [50; 51].  

На території Малого Полісся в профілі пірогенних утворень чітко вира-

жені чотири горизонти: шар попелу, метаморфізований шар, товща торфу, що 

залишилася, та мінеральне дно болота. Іноді трапляється, ще й шар торфу, який 

зазнав незначної термічної трансформації під дією пожежі, проте зберіг основні 

властивості і особливості [29; 30; 32; 97]. З огляду на те, що в українській інде-

ксації немає індексів прошарків попелу та метаморфічного шару, то характери-

зуючи будову профілю пірогенних утворень, ми запропонували індекс “Cns” 

(від лат. сinis – попіл) для попелу, та Сnsm для метаморфізованого шару [25; 30]. 

Верхній шар пірогенних утворень зазвичай складений товщею попелу рі-

зної потужності та забарвлення. У межах одного пірогенного утворення його 

потужність коливається в широких межах, і залежить від потужності торфу, що 

згорів. Так, найбільша його кількість нами спостерігалася в мікропониженнях – 

15–21 см. У припіднятих ділянках вона становила 1–2 см. Забарвлення попелу, 

очевидно, зумовлене ботанічним складом торфу та ступенем його згоряння і 



 

може бути від світло-сірого до коричнево-бурого кольору. Нижня границя ша-

рів попелу становить, в середньому, 17,67 см. (табл. 8.1). Зверху пірогенні 

утворення перекриті кіркою буровато-сірого забарвлення завтовшки 1–1,5 см, 

яка при незначному зовнішньому дотику легко руйнується. 

Таблиця 8.1 

Статистичні показники морфології пірогенно-деградованих торфових ґрунтів 

Малого Полісся після пожежі 

Показник морфометрії n x Sx Sx % V % 

Нижня межа кірки Cns0, см 5 1,20 0,25 21,25 47,51 

Нижня межа сірого попелу Cns1, см 4 5,75 0,48 8,33 16,65 

Нижня межа бурого попелу Cns2, см 3 14,33 0,33 2,33 4,03 

Нижня межа коричнево-бурого попелу 

Cns3, см 
3 17,67 1,76 9,98 17,29 

Нижня межа метаморфізованого шару 

Cnsm, см 
7 16,71 2,61 15,60 41,27 

Нижня межа торфу Т, см 3 52,33 9,61 18,37 31,82 

Нижня межа перегнійного горизонту 

ТН, см 
3 59,33 10,40 17,52 30,35 

Глибина появи ґрунтових вод, см 3 68,00 10,54 15,49 26,84 
Примітка: n – кількість значень, x – середнє арифметичне значення, Sx – похибка середньої 

арифметичної, Sx % – відносна похибка, V % – коефіцієнт варіації 
 

Нижче розміщений метаморфічний шар (Cnsm), який становить собою те-

рмічно трансформовану органічну речовину чорного кольору потужністю бли-

зько 5–10 см (зона “спікання” торфу). Торф у цьому випадку набирає високу 

механічну міцність. Він, деякою мірою, втрачає здатність до набухання і змочу-

вання. Структурні окремості метаморфізованого шару нагадують горішки. Під 

метаморфічним горизонтом розміщений торф різного ступеня розкладення та 

потужності. 



 

Переважаючими типами пірогенних утворень на території дослідження є 

пірогенно змінені ґрунти і пірогенно-перегнійні утворення. Нами встановлено, 

що потужність торфу після пожежі в пірогенно-перегнійних утвореннях коли-

вається від 30 до 50 см, а в пірогенно змінених торфових ґрунтах становить по-

над 50 см і залежить від рівня ґрунтових вод і дренажу території займання на 

момент пожежі [97]. Пірогенно-піщані утворення на Малому Поліссі сформу-

валися в місцях глибинної пірогенної деградації, а також у місцях видобування 

торфу на водно-льодовикових ґрунтотворних породах.  

Для прикладу подаємомо морфологічний опис ґрунтових розрізів цих 

утворень. Розріз 1 закладений у межах торфового масиву долини потоку Яри-

чівський на південний схід від с. Малі Підліски Жовківсьського р-ну Львівської 

обл. Модальна ділянка “Дубляни”. Пірогенне утворення має еліпсоподібну фо-

рму розміром 15×25 м, по периметру і місцями у середині продовжується го-

ріння торфу. Поверхня нерівна, нагадує купинчасту, з відносними перевищен-

нями 20–30 см, складена пухкою товщею попелу, який провалюється під нога-

ми на глибину 15–20 см. зверху її покриває тоненька кірка товщиною 0,5– 

1,0 см, що нагадує скупчення “псевдосталагмітів”, які утворилися під дією кра-

плин дощу. Забарвлення поверхні пірогенного утворення неоднорідне – від сі-

рого до чорного, з бурими плямами. Розріз закладений у найнижчій частині ви-

горілого торфовища відразу після пожежі.  

Рослинність – немає. 

Закипання від 10 % НСl – з поверхні.  

Глибина появи ґрунтових вод – 77 см. 

Ґрунт – пірогенно-перегнійне утворення. 

 

Cns0 

0–1 см 

– кірка з попелу, сірого кольору, легко руйнується при зовніш-

ньому дотику; 

Cns1 

1–5см 

– попіл, жовтого забарвлення з буруватими плямами, 10YR5/2, 

безструктурний, карбонатний, пухкий, сухий, перехід до шару 

Cns2 нерівний за забарвленням; 



 

Cns2 

5–14см 

– попіл, жовто-бурого забарвлення, 10YR6/3, неоднорідний, 

дуже нетривкого горіхоподібного складення, який при незнач-

ній зовнішній дії руйнується, пухкий, розсипчастий, відчутний 

незначний вміст мінеральних частинок (кварцу), карбонатний, 

перехід до залягаючого нижче шару Cns3 різкий, хвилястий, за 

забарвленням; 

Cns3 

14–17см 

– попіл, коричнево-бурого забарвлення, з плямами жовто-во-

христого попелу, 10YR6/2, неоднорідний, безструктурний, ду-

же пухкий, вологий, легко розминається в однорідну масу, від-

чутний незначний вміст піску, перехід до шару Cnsm різкий, 

хвилястий за забарвленням і щільністю; 

Cnsm 

17–23см 

– пірогенно-метаморфізований торф (зона “спікання” торфу), 

чорного кольору, 10YR3/2, нагадує вугілля, розсипається на 

дуже щільні горіхоподібні окремості, пухкий, вологий, кар-

бонатний, перехід до Т1 різкий, хвилястий; 

Т1 

23–39см 

– торфовий горизонт, коричнево-бурого кольору, 10YR2/1, при 

його розминанні утворюється пластична маса без піску, тут 

трапляються окремі рештки болотних рослин, сирий, перехід 

до горизонту Тhp різкий за кольором; 

Тhp 

39-51см 

– перехідний горизонт, складений з прошарків торфу з сірим 

піском, бурого забарвлення, 7,5YR3/2, неоднорідний, сирий, 

перехід до горизонту РGl поступовий за кольором; 

РGl 

51–74см 

– алювіальні відклади, пісок, сірого забарвлення, з сизими пля-

мами, 10YR6/2. 

 

Найбільш поширеними на осушених масивах є пірогенно змінені торфові 

ґрунти, які зазвичай формуються на місці пожеж потужних торфовищ, де поту-

жність органогенної товщі значно перевищує норму осушення. Вони строго 

приурочені до трас відкритих каналів і простягаються по всій довжині відкри-

тих дренажних ліній вузькою смугою завширшки 5–8 м. 



 

Розріз 7 закладений у долині каналу Яричівський, модальна ділянка 

“Дубляни” (рис. 2.3; рис. 8.2, б). Поверхня самого утворення незадренована, 

має оранжеві плями, покрита кіркою у вигляді “псевдосталагмітів”. Пірогенні 

утворення, які на окраїнах ще продовжують горіти, формують собою в межах 

масиву слабовиражені блюдця.  

Угіддя – заболочене пасовище. 

Ґрунт – пірогенно змінений торфовий. 

 

 

Кірка бурувато-сірого забарвлення, яка формується на поверхні піроген-

них утворень, має невелику потужність (1,5–2 см) і при незначному зовнішньо-

му дотику легко руйнується (рис. 8.6). Верхній горизонт складений дуже пух-

ким попелом, який при дії сильного вітру розвіюється. Під шаром золи знахо-

диться обвуглений торф чорного кольору потужністю 5 см. Під метаморфізова-

ним шаром розміщений потужний (понад 61 см) слаборозкладений торф.  

Розріз 15, який характеризує пірогенно-піщане утворення, був закладений 

в долині р. Солокія, поблизу с. Тяглів Жужелянської сільської ради Сокальсь-

кого району Львівської області. Модальна ділянка – “Стаївка”. Глибина заля-

гання ґрунтових вод на момент закладання розрізу становила 37см. 

 

Н0 

0–4см 

– дернина; 

Cns 

0–14см 

– попіл, бурувато-сірого забарвлення з плямами вохристого ко-

льору, 7,5YR4/6, неоднорідний, пухкий, сухий, перехід до Cnsm 

ясний за щільністю; 

Cnsm 

14–19см 

– метаморфізований шар, чорного кольору, 7,5YR3/2, щільний, 

твердий, зверху тріщинуватий, розсипається на горіхуваті окре-

мості, сухий, перехід до горизонту T різкий, хвилястий; 

T 

19–80см 

– торфовий горизонт, коричневого кольору, 10YR2/2, слабо- ро-

зкладений, у ньому міститься багато решток рослин, мокрий. 



 

Cns 

4–9см 

– попіл коричневого кольору, 10YR3/1, пластичний, неоднорі-

дний, він містить мінеральні домішки, у вигляді лінз трапля-

ється нерозкладений торф, сирий, перехід до горизонту Т різ-

кий за забарвленням; 

Т 

9–27см 

– торф темно-сірого до чорного кольору, 10YR2/1, добре розк-

ладений, мокрий перехід до горизонту РGl різкий; 

РGl 

27–40см 

– порода оглеєна, сірий пісок, 10YR6/2, сирий. 

 

Нами було встановлено, що вигоряння торфу в межах однієї невеличкої 

ділянки, площею в декілька квадратних метрів, відбувається нерівномірно. Для 

прикладу опишемо поперечні перерізи пірогенного утворення, що утворилося у 

2007 році (рис. 8.5, а, б). Поперечний переріз б був закладений 30 м на захід від 

перерізу а. Неоднаковий характер вигоряння органогенних горизонтів є причи-

ною формування в межах одного пірогенного утворення різних видів піроген-

них утворень. 

 

а 

 
 

б

 

Рис. 8.5. Гіпсометричний рівень пірогенного утворення 



 

Для прикладу наводимо морфологічний опис ґрунтового розрізу 2, закла-

деного за три метри від розрізу 1 на найвищій точці мікрорельєфу, в межах од-

ного і того ж горілого торфовища.  

Поверхня – не задернована.  

Рослинність – немає. 

Ґрунт – пірогенно змінений торфовий. 

 

Cns 

0–1 см 

– кірка, сірого забарвлення з бурими плямами, нагадує сталаг-

міти, спостерігаються рештки горілої рослинності, перехід до 

горизонту Cnsm різкий хвилястий за забарвленням; 

Cnsm 

1–4 см 

- метаморфізований шар обвуглілого торфу, чорного забарв-

лення, горіхуватої структури, сухий, розсипається на агрегати, 

перехід до горизонту Т1 різкий, хвилястий; 

T1 

4–26 см 

– торфовий горизонт, добрерозкладений, коричнево-бурого 

кольору, сильноущільнений, свіжий, перехід до горизонту T2 

поступовий; 

T2 

26–39 см 

– торфовий горизонт, середньорозкладений, коричневого заба-

рвлення, містить велику кількість решток рослин, вологий, пе-

рехід до горизонту T3 помітний; 

T3 

39–71 см 

– торфовий горизонт, високозольний, розминається до однорі-

дної пасти, щільний, сирий, перехід до Th різкий за забарвлен-

ням; 

Th 

71–80 см 

- торф бурого кольору з прошарками сірого піску,  неоднорід-

ний, сирий. 

 

У зв’язку з положенням ділянки в межах пірогенного утворення і гіпсо-

метричним рівнем поверхні та поверхневим площинним змивом шару попелу 

тут практично немає і на поверхню виходить метаморфізований горизонт (рис. 

8.6, а). 

 



 

а  б  

Рис. 8.6. Поверхня пірогенного утворення: а) вихід "метаморфізованого" ма-

теріалу на поверхню; б) кірка на поверхні пірогенного утворення 

 

Водночас спостерігається залежність між потужністю торфу, що згорів та 

ступенем розкладення органогенного горизонту, що розміщений під метамор-

фізованим шаром. Нами було встановлено, що при глибинній пірогенній дегра-

дації у пірогенно-перегнійних утвореннях під метаморфізованим горизонтом 

розміщений слабо- та середньорозкладений торфовий горизонт. Так, у розрізі 

№2 на відміну від розрізу №1 під метаморфізованим шаром залягає добре розк-

ладений торфовий горизонт. 

З часом відбувається ущільнення попелу внаслідок змішування різного 

забарвленого попелу дощовими водами, в результаті чого він стає однорідним і 

більш щільнішим [30]. Його потужність падає. На поверхні пірогенного утво-

рення з’являються рослини. Для прикладу наводимо опис морфологічної будо-

ви профілю пірогенного утворення на другий рік після пожежі. 

Розріз №121 закладено максимально наближено до розрізу №1 в долині 

каналу Яричівський. Це пірогенне утворення утворилося в результаті пожежі 

1.08.2006 року. Поверхня купинчаста. На місці пожежі утворилася западина 

глибиною 50–60 см. Відносне перевищення в межах пірогенного утворення 

становить 40–30 см. Близько 40–45 % поверхні утворення задерновано. Не за-

дерновані ділянки містять шматочки обвугленого торфу, попіл світло-



 

коричневого кольору, грудкуватий попіл покритий мохом, місцями трапляють-

ся плями вигорілого торфу від темно-коричневого до темнувато-сірого та чор-

ного забарвлення.  

Ґрунт – пірогенно змінений торфовий. 

 

Отже, протягом одного року відбулося зменшення потужності попелу (з 

17 см у 2006 р. до 7 см у 2007 р.) унаслідок його ущільнення. Він набув одно-

манітного коричнево-бурого забарвлення. 

Cns 

0–7 см 

– попіл, коричнево-сірого кольору, з глибиною він стає корич-

невий, 10YR3/1, зверху трапляються шматочки горілого торфу 

від темно-сірого до чорного кольору, пухкий, сирий, неодно-

рідний, перехід до горизонту Cnsm різкий, хвилястий; 

Cnsm 

7–10 см 

– метаморфізований шар чорного кольору, 10YR2/1, горіху-

ватої структури, твердий, щільний, перемішаний з коричневим 

попелом, неоднорідний, сухий, перехід до Т1 різкий за забарв-

ленням; 

Т1 

11–26 см 

– торфовий горизонт, добрерозкладений, темно-чорного заба-

рвлення, 10YR2/1, ущільнений, зрідка трапляються фрагменти 

решток болотних рослин, сирий, перехід до горизонту Т2 яс-

ний за  забарвленням і ступенем розкладення; 

Т2 

26–48 см 

– торфовий горизонт, середньорозкладений, темно-коричне-

вого кольору, 10YR3/2, пухкий, губчастий, слабоущільнений, 

він містить багато решток болотних рослин, сирий, перехід до 

Р(Т) поступовий; 

Р(Т) 

48–67 см 

– перехідний горизонт, пісок з прошарками торфу, білясто-

сірого кольору, 10YR2/2, неоднорідний, слабоущільнений, си-

рий, перехід до PGl ясний; 

PGl 

67–90 см 

– підстилаюча порода, пісок білясто-сірого забарвлення, 

10YR2/1, слабоущільнений, оглеєний, сирий. 



 

Через декілька років після пожежі попіл унаслідок життєдіяльності та ві-

дмирання рослин набуває темно-сірого забарвлення. Попіл коричнево-бурого 

кольору може зберігатися лише у формі лінз. 

Найчастіше процесу пірогенезу піддаються торфові ґрунти, поверхня 

яких не перекрита алювіально-делювіальними наносами чи не задернована. То-

му особливо небезпечними є пожежі в місцях колишніх торфорозробок, де не-

великий шар торфу (потужністю близько 50 см) вигоряє до мінерального дна 

болота. Внаслідок цього під шаром коричнево-бурого попелу залягає оглеєна 

порода сірого кольору, або перехідний до породи горизонт, який в основному 

складений прошарками піску та торфу. Іноді може траплятися ще й товща тор-

фу невеликої потужності.На таких територіях формуються пірогенно-піщані 

утворення. 

Як видно з описів профілів потужність органогенних горизонтів, яка за-

лишається незачепленою дією вогню, різна, і залежить, як уже згадувалося, ви-

ще, від рівня ґрунтових вод та задренованісті території на момент пожежі. Ми 

пропонуємо таку класифікацію пірогенних торфових утворень за потужністю 

залишкового торфу:  

 малопотужні ( з потужністю органогенної товщі від 20 до 40 см); 

 середньо потужні ( від 40 до 70 см); 

 потужні (з товщею органогенної маси понад 70 см). 

В. Гаськевичем було запропоновано шкалу оціненя ступеня пірогенної 

деградації торфових ґрунтів за потужністю вигорілого торфу (%) щодо глибини 

торфової товщі до мінерального дна для торфово-болотних ґрунтів і мілких то-

рфовищ: 

 деградація не виявлена – ознак горіння немає (еталон); 

 деградація практично не виявлена – вигоріло до 5 % від еталону; 

 деградація слабка – вигоріло 5–10 % торфу; 

 деградація середня – вигоріло 10–30 % торфу; 

 деградація висока – вигоріло 30–50 % торфу; 

 деградація надто висока (кризова) – вигоріло 50–75 % торфу; 



 

 деградація катастрофічна – торфовище повністю знищене пожежами, на 

поверхню виходить мінеральне дно болота [27]. 

Згідно з цією класифікацією на території Малого Полісся поширені прак-

тично всі описані ступені оцінення пірогенної деградації. Пожежі, за яких виго-

ріло до 30 % потужності всього торфу, можна віднести до поверхневої піроген-

ної деградації. У разі вигоряння більше 30 % всієї товщі торфу пірогенну де-

градацію необхідно відносити до глибинної. 

Встановлено, що найсуттєвіших змін пірогенні утворення зазнають упро-

довж перших двох років після пожежі. Особливо інтенсивно змінюються фізи-

чні та фізико-хімічні властивості попелу Cns та термічно метаморфізованої то-

вщі Cnsm безпосередньо під попелом [30].  

Під час дослідження змін фізичних і фізико-хімічних властивостей піро-

генних утворень та особливостей їхнього заростання природною рослинністю, 

особливу увагу звертали на щільність будови і щільність твердої фази, польову 

вологість та шпаруватість, рН водної і сольової витяжок, вміст карбонатів каль-

цію в пірогенно деградованих горизонтах торфових ґрунтів. 

Також досліджено, що відразу після пожежі новоутворений попіл має ни-

зькі значення щільності будови (0,32 г/см3) та порівняно високу щільність твер-

дої фази (2,26 г/см3). Дуже високі значення загальної шпаруватості (85,7 %), та 

низька польова вологість (5,7 %), зумовлюють високу шпаруватість аерації – до 

80 % і більше, що сприяє активній вітровій ерозії горизонтів попелу відразу пі-

сля пожежі (табл. 8.2) [25; 29; 32; 100]. Такі низькі значення щільності будови 

та польової вологості, а також високі показники шпаруватості сприяють актив-

ній вітровій ерозії попелу відразу після пожежі.  

Через рік після пожежі простежено тенденцію до ущільнення товщі попе-

лу в горизонті Cns. Причиною цього є дія дощових і талих снігових вод, само-

ущільнення. За результатами досліджень щільність будови і твердої фази зрос-

ла до 0,42 та 2,43 г/см3 відповідно (табл. 8.2). Це спричинило зменшення зна-

чень загальної шпаруватості попелу до 80,5 % та шпаруватості аерації до  

61,8 %.  



 

Таблиця 8.2 

Фізичні властивості пірогенно-деградованих торфових ґрунтів 

Генетичні 
горизонти 

Рік до-
слі-

джень 

Щільність 
будови, 

г/см3 

Щіль-
ність 

твердої 
фази, 
г/см3 

Польова 
вологість,  

% 

Загальна 
шпарува-

тість,  
% 

Шпару-
ватість 
аерації, 

% 

Cns* 

2006 0,32 2,26 5,7 85,7 83,8 

2007 0,42 2,43 43,2 80,5 61,8 

2008 0,39 2,53 125,7 84,7 35,9 

Cnsm** 

2006 не визн. не визн. не визн. не визн. не визн. 
2007 0,35 1,50 122,6 81,1 30,5 

2008 0,24 1,82 122,9 86,8 57,2 

T 

2006 0,24 1,48 304,3 84,0 12,0 

2007 0,39 1,52 185,9 75,7 5,9 

2008 0,25 1,68 316,3 84,9 6,8 

ТН 

2006 0,27 1,57 284,6 82,8 6,0 

2007 0,34 1,57 218,0 75,8 1,7 

2008 1,20 2,54 43,3 52,7 3,2 

PGl 

2006 не визн. не визн. не визн. не визн. не визн. 
2007 1,65 2,55 19,5 34,5 2,2 

2008 1,67 2,72 20,1 46,5 4,4 
Примітка: *– Cns – попіл;  **– Cnsm – метаморфізований шар. 

 

Через два роки після пожежі щільність твердої фази зросла до 2,53 г/см3, 

що зумовлено збільшенням вмісту мінерального субстрату внаслідок вимиван-

ня і видування тонкодисперсних мінеральних частинок попелу. Водночас інте-

нсивність цього процесу сповільнюється. Простежено деяке зменшення щіль-

ності будови товщі попелу (до 0,39 г/см3), яке пов’язане з розпушувальною дія-

льністю кореневих систем рослин і ґрунтової фауни. Аналогічні зміни відбува-

ються і з метаморфічним шаром Cnsm. 



 

У горизонтах, які залягають під метаморфічним шаром, поліпшується ае-

рація, що сприяє посиленню діяльності мікроорганізмів і розкладенню торфу. 

Через два роки після пожежі внаслідок посиленої мінералізації щільність твер-

дої фази торфового горизонту зростає до 1,68 г/см3. Кореневі системи рослин, 

які інтенсивно проростають на поверхні пірогенних утворень, сприяють змен-

шенню його щільності будови. 

Отже, відразу після пожежі пірогенні утворення характерихуються неза-

довільними фізичними властивостями, а саме: низькими значеннями щільності 

будови та дуже високою шпаруватістю аерації, а тому дуже легко піддаються 

вітровій ерозії. 

Першого року після пожежі пірогенним утворенням властиві несприятли-

ві для сільськогосподарського використання фізико-хімічні властивості. Як за-

значає Ф. Зайдельман зі співавт., для шару попелу характерна значна кількість 

поташу, що є причиною високої лужності ґрунтового розчину [49; 52; 53]. За 

результатами наших досліджень рН водної витяжки в товщі попелу становить 

10,27, рН сольове – 8,20, вміст карбонатів кальцію – 15,5 % (табл. 8.3). З огляду 

на повне згоряння органогенної маси поверхневих горизонтів попіл має високу 

зольність – 85,8 %. 

Таблиця 8.3 

Фізико-хімічні властивості пірогенно деградованих торфових ґрунтів 

Генетичні 
горизонти 

Рік дослі-
джень 

рН  
водне 

рН  
сольове 

Карбонатність, 
% 

Зольність, 
% 

1 2 3 4 5 6 

Cns 

2006 10,27 8,20 15,5 85,8 

2007 8,09 7,71 1,2 92,3 

2008 7,78 7,73 20,4 90,7 

Cnsm 

2006 9,93 8,13 1,3 27,5 

2007 7,16 6,96 0,4 18,0 

2008 7,37 7,16 3,6 30,1 



 

Продовження таблиці 8.3 
1 2 3 4 5 6 

T 

2006 5,53 5,26 0,8 37,8 

2007 6,81 5,27 0,0 Не визн. 

2008 5,81 5,44 0,7 37,1 

TH 

2006 5,04 4,57 0,4 91,3 

2007 не визн. не визн. не визн. не визн. 

2008 5,54 5,25 0,4 92,7 

PGl 

2006 9,50 7,36 0,6 99,4 

2007 6,62 6,75 0,0 91,3 

2008 6,85 6,62 0,3 99,4 

 

Через два роки після пожежі значення рН водного і сольового знижується 

до 7,78 та 7,73 відповідно, що зумовлене вимиванням поташу з горизонту до-

щовими і талими водами та накопиченням його у метаморфізованому шарі. 

Унаслідок видування з шару попелу тонкодисперсних органо-мінеральних час-

тинок протягом першого року його зольність зростає до 92,3 %. У метаморфіч-

ному горизонті також простежена тенденція до зменшення рН сольового і вод-

ного розчину в перший рік після пожежі та незначного їхнього зростання в дру-

гий. Збільшення вмісту зольних елементів у метаморфізованому горизонті 

пов’язане, очевидно, з частковим вимиванням мінеральних частинок з шару по-

пелу та акумуляцією їх у цій товщі (табл. 8.3). 

У торфовому та перехідному до породи горизонті пірогенно – перегній-

них утворень зміни фізико-хімічних властивостей протягом перших двох років 

не відбувалися. Реакція ґрунтового розчину була нейтральною: рН водне стано-

вило 5,53–6,81 для торфового горизонту та 5,04–5,54 для перехідного (табл. 

8.3.). Вміст карбонатів кальцію протягом усього досліджуваного постпіроген-

ного періоду не змінювався і становив 0,7 - 0,8 % у торфовому горизонті та 0,4 

% у перехідному. Зольність торфового горизонту впродовж перших трьох років 



 

після пожежі коливалася у межах 37,1–37,8 %, перехідного – 91,3–92,7 %. Золь-

ність алювіальних відкладів становила 99,4 %. 

У рік пожежі, з огляду на вимивання поташу з поверхневих шарів попелу 

водою під час гасіння пожежі та потрапляння його у ґрунтові води, алювіальні 

відклади мають підвищене значенням рН (табл. 8.3). Протягом постпірогенного 

періоду (три роки після пожежі) вміст карбонатів кальцію у піщаних відкладах 

був дуже низьким і становив 0,6 %. 

Отже, для всіх поверхневих горизонтів пірогенних утворень у перші роки 

після пожежі характерні висока лужність ґрунтового розчину та карбонатність. 

На другий рік після пірогенної деградації рН по всьому профілю пірогенних 

утворень зменшується. 

Для оцінення родючості пірогенних утворень і можливості використання 

їх для потреб людини, важливе значення має природна рослинність на них. То-

му значну увагу при дослідженні сучасного стану торфових ґрунтів звертали на 

характер рослинності, її видову різноманітність на торфових ґрунтах, не зачеп-

лених пожежами, а також заростання рослинами пірогенних утворень через пе-

вні проміжки часу після пожеж. 

Нами було встановлено, що в процесі пірогенної деградації природна ро-

слинність знищується повністю (рис. 8.7). Деревної, трав’янистої рослинності і 

мохів на поверхні пірогенних утворень у рік пожежі не виявлено. 



 

  
Рис. 8.7. Поверхня пірогенного утворення після пожежі 

 

Лише в деяких випадках, у разі незначної дії вогню, на поверхні піроген-

но змінених торфових ґрунтів та пірогенно-перегнійних утворень через один-

два місяці після пожежі починають траплятися поодинокі екземпляри рослин-

піонерів: гірчака шорсткого (Polygonym scabrum Moench), тонконога одноріч-

ного (Poa annua L.), кропиви дводомної (Urtica dioica L.) та лишайників. Неве-

ликі депресії зайняті мохами (рис. 8.8). У зв’язку з екстремальними умовами 

проростання (високе значення рН, перезволоження) рослини перебувають у 

пригніченому стані. Висота багатьох рослин не перевищує 10 см, форми лист-

ків та квіток видозмінені, чого не можна сказати про куничник та полин, які є 

домінантами протягом усього постпірогенного періоду [49]. 



 

 
Рис. 8.8. Пірогенне утворення через два місяці після пожежі 

 

Поступово під впливом випадання 

опадів, затоплення заплав і танення снігу 

відбувається вимивання з поверхневих 

горизонтів вуглекислого кальцію. рН опу-

скається до 8,2-8,4, реакція ґрунтового 

розчину середньолужна. Після цього по-

чинається процес швидкого заселення те-

риторії пожарищ деревною і трав’яною 

рослинністю. Вже на наступний рік почи-

нають з’являтися злакове різнотрав’я та 

чагарники (рис. 8.9; табл. 8.4), хоча су-

цільного покриву вони не утворюють.  

 

 

 

 

 

 
Рис. 8.9 Рослинний покрив  

пірогенного утворення  

через рік після пожежі 



 

Таблиця 8.4 

Рослинність пірогенно змінених торфових ґрунтів 

Види рослин 
Відразу 

після 
пожежі 

Перший 
рік 

1 2 3 4 
Злаки   

Куничник непоміт-
ний 

Calamagrostis neglecta (Ehrh.) 
Gaertn., Mey. et Schreb.  + 

Куничник сіруватий Calamagrostis canescens (Web.) Roth.  + 

Очерет звичайний Phragmites australis (Cav.) Trin. ex 
Steud.  + 

Тонконіг однорічний Poa annua L. +  
Різнотрав'я   

Будяк сизий Carduus glaucus Baumg.  + 
Гірчак березковидний Polygonum convolvulus L.  + 
Гірчак почечуйний Polygonum persicaria L.  + 
Гірчак шорсткий Polygonum scabrum Moench. +  
Глуха кропива крап-
часта Lamium maculatum (L.) L.  + 

Деревій майже зви-
чайний 

Achillea submillefolium Klok. 
Krytzka  + 

Жовтозілля липуче Senecio viscosus L.  + 
Злинка канадська Erigeron canadensis L,  + 
Золотушник звичай-
ний Solidago virgaurea L.  + 

Кропива дводомна Urtica dioica L. + + 
Куколиця біла Melandrium album (Mill.) Garcke  + 
Латук дикий Lactuca serriola Torner.  + 
Лобода червона Chenopodium rubrum L,  + 
Жовтий осот город-
ній Sonchus oleraceus L.  + 

Осот звичайний Cirsium vulgare (Savi) Ten.  + 
Пижмо звичайне Tanacetum vulgare L.  + 
Підбіл звичайний Tussilago farfara L.  + 
Підмаренник багно-
вий Galium uliginisum L.  + 

Полин австрійський Artemisia austriaca Jacq.  + 
Полин звичайний Artemisia vulgaris L.  + 
Редька дика Raphanus raphanistrum L.  + 
Резеда жовта Reseda lutea L.  + 
Сідач конопляний Eupatorium cannabinum L.  + 



 

Продовження таблиці 8.4 
1 2 3 4 

Собача кропива зви-
чайна Leonurus cardiaca L.  + 

Хамерій вузьколис-
тий Chamaeroin angustifolium (L.) Holub  + 

Хвощ польовий Equisetum arvense L.  + 
Дерева та чагарники   

Верба біла Salix alba L.  + 
Верба вушката Salix aurita L.  + 
Верба попеляста Salix cinerea L.  + 

Мохи  + 
Лишайники +  

Примітка: + – наявність рослин 

 

На другий рік після пожежі збі-

льшується видова різноманітність та 

проективне покриття рослинністю 

пірогенних утворень. Тут ростуть: 

злинка канадська (Erigeron Canadensis 

L.), полин звичайний (Artemisia vul-

garis L.), золотарник канадський (Se-

necio canadensis L.), кропива дводом-

на (Urtica dioica L.), жовтозілля діб-

ровне (Senecio nemorensis L.), тисячо-

лисник звичайний (деревій) (Achillea 

submillefolium L.), будяк сизий (Car-

duus glaucus Baumg L.), підмаренник 

багновий (Gallum uliginosum L.), ку-

ничник непомітний (Calamagrostis neglecta Caertn et Schreb). Таким чином, най-

помітніші зміни у рослинному покриві пірогенних утворень відбуваються у пе-

рші два роки постпірогенного періоду.  

Проте видовий склад рослинності в кожному пірогенному утворенні сво-

єрідний і залежить від потужності торфу, яка залишилася після пожежі та рівня 

 
Рис. 8.10. Рослинний покрив пірогенно 

зміненого ґрунту (розріз 8) 



 

залягання ґрунтових вод. Найбільш різноманітний видовий склад піонерної ро-

слинності приурочений до пірогенно-перегнійних утворень. Тут розсіяно трап-

ляються: кульбаба, фіалка польова, ромашка не пахуча, щавель морський, по-

лин звичайний, мати-й-мачуха та ін. Одинично трапляються чагарникові види: 

верба тритичинкова, верба сіра та береза пухнаста [53]. В невеличких депресіях 

на поверхні пірогенно-перегнійних утворень зростає мох. Пірогенно-піщані 

утворення відзначаються одиничними поселеннями полину звичайного, берези, 

верби. Піщані утворення на другий рік після пожежі не заселялись рослинніс-

тю. 

Через сім – десять років на пірогенно-перегнійних утвореннях, багатих на 

перегній та мінеральні речовини, з наближеним до поверхні дзеркалом ґрунто-

вих вод рослинний покрив суцільний і досить розвинений, проте його видовий 

склад бідний і репрезентований низькоякісними болотними рослинними угру-

пованнями хамерію вузьколистого (Chamaerion angustifolium (L.) Holub), очере-

ту звичайного (Phragmites australis (Cav) Trin. Ex Steud.) та очеретянки (Phala-

roides N.M. Wolf) тощо (рис. 8.10). З часом відбувається відновлення рослинно-

го покриву, як до пірогенної деградації.  

 

 
Рис. 8.11. Пірогенне утворення через п’ять років після пожежі 



 

На відміну від пірогенно-перегнійних та пірогенно змінених торфових 

ґрунтів, на пірогенно-піщаних утвореннях через сім – десять років після пожежі 

рослинний покрив репрезентований очеретом звичайним та чагарниковою рос-

линністю: вербою білою (Salix alba L.), вербою сірою (Salix cinerea L.) та вер-

бою вушкатою (Salix aurita L.). 

Отже, в результаті пожеж відбуваються кардинальні зміни в рослинному 

покриві пірогенних утворень. Крім цього, прослідковується циклічність у зміні 

рослинності. Одні рослини – піонери замінюються іншими, поступово віднов-

люючи видову різноманітність до пожеж. У місцях, де внаслідок пірогенної де-

градації ґрунтові води протягом усього року залягають близько до поверхні, 

через сім – десять років піонерна рослинність змінюється чагарниками, в ре-

зультаті чого колишні орні осушені родючі землі стають зовсім непридатними 

для господарського використання. 

Тому, з метою запобігання виникнення цих процесів необхідно, переду-

сім проводити заходи з оптимізації водного режиму осушуваних територій. 

Важливу роль у сучасному геоекологічному стані торфових ґрунтів Ма-

лого Полісся відіграє характер їхнього використання. Осушені масиви торфо-

вих ґрунтів за роки експлуатації піддалися деградаційним процесам, що приз-

вели до змін хімічних властивостей (озалізнення, окарбонення), прискореної 

мінералізації, просідання торфу, вітрової ерозії, забруднення ґрунтових вод, 

дефляції, вторинного забруднення ґрунту радіонуклідами. Подекуди, внаслідок 

інтенсивної мінералізації і просідання органогенних горизонтів, сільськогоспо-

дарського використання, простежується зміна виду ґрунту. На сьогодні майже 

всі осушені території використовують як пасовища, і лише незначну частину – 

як орні землі. 

В останні десятиліття торфові ґрунти Малого Полісся через активне розо-

рювання та обробіток у минулому легко піддаються вітровій ерозії та піроген-

ній деградації, які призводять до різких змін не тільки фізичних та фізико-

хімічних властивостей, але й будови профілю. Осушені торфові ґрунти замі-

нюються переважно мінеральними пірогенними утвореннями, які відрізняються 



 

повною чи частковою втратою родючості. Найчастіше пірогенної деградації 

зазнають торфові ґрунти, які сформувалися на легких за гранулометричним 

складом алювіально-делювіальних відкладах.  

Ґрунтовий профіль пірогенних утворень на території Малого Полісся 

складається з чотирьох горизонтів: шару попелу, метаморфізованого шару, то-

вщі торфу, що залишився, та мінерального дна болота. Пірогенна деградація на 

малопотужних торфових ґрунтах має більш катастрофічні наслідки. Через не-

однаковий характер пожежі, на території одного горілого масиву трапляються 

різні види пірогенних утворень. На Малому Поліссі поширені пірогенно змінені 

торфові, пірогенно-перегнійні та пірогенно-піщані утворення. Пірогенно зміне-

ний торфовий ґрунт характеризується поверхневою пірогенною деградацією 

профілю зі збереженням нижньої частини торфових горизонтів потужністю по-

над 50 см. Пірогенно-перегнійні утворення характеризуються майже повною 

втратою органогенної товщі – від 30 до 50 см, та значною потужністю шару по-

пелу різного забарвлення. 

Пірогенні утворення відразу після пожежі мають несприятливі фізико – 

хімічні та фізичні властивості, зумовлені високою лужністю і карбонатністю 

поверхневих горизонтів, дуже низьку щільність будови та високу загальну 

шпаруватість. Такі умови малосприятливі для поселення рослинності. Наступ-

ного року після пожежі, внаслідок вимивання з профілю дощовими та талими 

водами карбонатів кальцію та поташу, знижується рН, відбувається ущільнення 

попелу, що впливає на зростання щільності будови та щільності твердої фази, а 

також зменшення загальної шпаруватості та шпаруватості аерації. Трансформа-

ція фізичних і фізико-хімічних властивостей пірогенних утворень після пожежі 

позначається на їхньому заростанні природною рослинністю і видовому складі 

рослин. 

Пожежі на території осушених боліт зумовлюють локальні екологічні ка-

тастрофи, при яких порушуються природні процеси, водний, тепловий і повіт-

ряний режими, кругообіг біогенних елементів. Знижується надземна і підземна 

фауна, флора і мікрофлора – важливі чинники ґрунтотворення і родючості [29]. 



 

У процесі пірогенної деградації відбувається практично повне знищення рос-

линного покриву на поверхні пірогенного утворення. Відразу після пожежі, 

внаслідок високої лужності середовища, рослинність на пірогенних утвореннях 

не формується. Наступного року з’являються окремі види рослин–піонерів, які 

не утворюють суцільного покриву. Згодом, зі зменшенням рН верхніх горизон-

тів пірогенних утворень, відновлюється рослинна різноманітність пірогенно 

деградованих торфових ґрунтів, яка за видовим складом подібна до рослинності 

недеградованих низинних торфовищ. У місцях, де внаслідок пірогенної дегра-

дації залишкова потужність торфу дуже мала, а ґрунтові води протягом року 

перебувають близько до поверхні, через сім – десять років піонерну рослин-

ність змінюють чагарники, внаслідок чого колишні орні осушені торфові ґрун-

ти стають практично непридатними для сільськогосподарського використання. 

Виділення на луках та пірогенних утвореннях рослинних угруповань є ві-

дносним унаслідок мінливості рослинного покриву в різні роки та інтенсивної 

діяльності людини. Зазначимо, що видовий склад рослин залежить від типу пі-

рогенного утворення, а саме: від потужності торфу, яка залишилася після по-

жежі, та рівня залягання ґрунтових вод. Ми з’ясували, що видова різноманіт-

ність рослин у пірогенно змінених торфових ґрунтах та пірогенно-перегнійних 

утвореннях у перші роки постпірогенного періоду є подібною за видовим скла-

дом. 

Екологічна ситуація, що склалася на торфових ґрунтах, потребує конс-

труктивних рішень, які б мали в основі науково-вмотивовані прийоми і заходи з 

оптимізації використання торфових ґрунтів.  

Особливо гостро постає проблема браку активного регулювання рівня 

ґрунтових вод на самостічних осушувальних системах, де в період літньо-

осінньої межені рівень ґрунтових вод опускається на глибину 0,5–1,5 метра, а в 

деяких місцях і до 2 м. Недостатньо активне регулювання рівня ґрунтових вод 

зумовлює відривання капілярної бахроми від торфових відкладів, що призво-

дить до їхнього інтенсивного спрацювання, переосушення, легкого займання і 

повного вигоряння. У зв’язку з цим виникла необхідність у ренатуралізації та 



 

консервації осушених торфових ґрунтів. З метою їхнього активного викорис-

тання потрібно застосовувати покривну культуру землеробства, при якій тор-

фовища перекривають шаром піску потужністю 14–16 см. Цю методику широ-

ко застосовуть у Німеччині і в багатьох інших країнах, виключаючи таким чи-

ном можливість поверхневого загоряння [50; 51].  

Для запобігання вітровій ерозії на осушених орних торфових ґрунтах під 

час тривалих посух, що останнім часом затягуються на 1,5–2 місяці, необхідно 

застосовувати безвідвальну технологію осіннього обробітку. Щоб запобігти 

руйнуванню ґрунтів та затриманню вологи потрібно залишати високу стерню, 

яка дасть можливість зменшувати силу вітру та затримувати сніг у зимовий пе-

ріод. 

Конструкційні особливо-

сті, вихід з ладу насосних стан-

цій та відсутність адекватної 

культури землеробства на тор-

фових ґрунтах спричинили не-

обхідність реконструкції цих 

систем у системи з двобічниим 

регулюванням водно-повітря-

ного режиму (рис. 8.12). Висока 

вартість енергоносіїв значно 

ускладнює і робить неможли-

вими ремонтні роботи, а тому 

основну роль у захисті торфо-

вих ґрунтів від деградаційних 

процесів, у т. ч. і пірогенної де-

градації, мають відіграти про-

філактичні заходи:  

 переважне використання торфових ґрунтів як продуктивних зелених 

угідь;  

 
Рис 8.12. Перехід через Яричівський канал 



 

 двобічне регулювання рівня ґрунтових вод і стабільне підтримання луч-

ного типу водного режиму в профілі осушених торфових ґрунтів; 

 систематичне внесення органічних і мінеральних добрив з метою підт-

римання високого рівня родючості ґрунтів і накопичення значних мас 

свіжого перегною за рахунок кореневих систем рослин, поживних реш-

ток; 

 застосування піщаних культур землеробства – змішаної і покривної [51]. 

Використання пірогенних утворень як земельних угідь – це екстенсивна 

форма сільськогосподарської експлуатації. Найдоцільніше території з піроген-

ними дериватами використовувати під сіножатями, пасовищами та іншими 

угіддями. Це дасть можливість запобігти загорянню як повнопрофільних, так і 

поверхневих пірогенно-деградованих ґрунтів.  

Інтенсивний спосіб використання пірогенних утворень у сільському гос-

подарстві передбачає відновлення гіпсометричного рівня торфового масиву, що 

згорів, до його вихідного рівня шляхом землевання території ґрунтовою масою, 

а також формуванням поверхневого родючого і вологоємного орного горизон-

ту. 

На поверхневих пірогенно-деградованих торфових ґрунтах спеціальної 

рекультивації проводити не потрібно. Тут можна обмежитися звичайним пере-

мішуванням попелу з горизонтами ґрунту, що залягають глибше, і застосовува-

ти як зелені угіддя. Ті ж пірогенні утворення, в профілі яких відбулося повне 

вигоряння органогенних горизонтів або їхні згоряння до рівня ґрунтових вод, 

підлягають глибокій рекультивації. 

Радикальними методами відновлення родючості торфових ґрунтів є їхня 

рекультивація та консервація. Система рекультивації залежить від властивостей 

торфових ґрунтових утворень, їхнього генезису і складу підстилаючих порід, а 

також особливостей будови ландшафтів, проте вона ускладнюється сучасним 

заболоченням території, низькою родючістю утворень, а також браком практи-

ки виробництва такого роду робіт. Одним з ефективних заходів охорони торфо-



 

вих ґрунтів є їхня консервація шляхом вилучення з ріллі і залуженням багаторі-

чними травами. 

Пірогенно-перегнійні утворення зі значною акумуляцією попелу доцільно 

використовувати відразу ж на другий рік після винесення основної маси соди з 

паводковими водами й опадами [51, с. 130]. Можливі також посіви культур з 

коротким періодом вегетації, наприклад, редьки ефірної.  

Як обмежені потенційні лучні угіддя в перспективі можна використову-

вати в природному стані пірогенно-перегнійні утворення, на яких ростуть бага-

торічні кормові злаки: лисохвіст, куничник. Відносна стабілізація екологічної 

рівноваги можлива лише при впровадженні на меліорованих органогенних ґру-

нтах обґрунтованих агрофітоценозів, які задовольняють потреби сучасного зе-

млеробства, охорони ґрунтів, екологічно стабільної системи в загалом. Для цих 

потреб використовують багаторічні трави [70]. 

Вивчаючи проблеми сільськогосподарського використання пірогенно-

деградованих торфових ґрунтів, необхідно звертати увагу на потужність орга-

ногенних відкладів, які залишилась після пожежі, та на рівень ґрунтових вод. 

Оскільки всі заболочені площі у 60–70 роках були пронизані сіткою мелі-

оративних каналів, то торфові ґрунти Малого Полісся можна віднести до класу 

антропогенно-трансформованих. На території Малого Полісся найбільш поши-

рені добре меліогенні, окультурені торфові ґрунти, а також торфово-пірогенні 

та торфові кар’єри.  

Тривале осушення та дальше використання торфовищ під ріллю призвело 

до зростання ступеня розкладення торфу, збільшення показників щільності бу-

дови. Вміст золи зріс до 30–50 %, а в окремих випадках і до 80 %, що є яскра-

вим проявом гідротермічної деградації. 

Внаслідок пірогенної деградації на території колишніх потужних торфо-

вищ сформувалися пірогенні утворення з різною потужністю залишкового тор-

фу та з відмінними фізичними і фізико-хімічними властивостями, які протягом 

перших двох років зазнали суттєвих змін. Змінився також і рослинний покрив. 



 

Використання пірогенних утворень у сільському господарстві, через вто-

ринне заболочення й ускладнену численними мікропониженнями поверхню, без 

проведення спеціальних рекультиваційних робіт є неможливим. Торфовища, в 

профілі яких відбулося практично повне вигоряння органогенних горизонтів до 

рівня ґрунтових вод, можливо використовувати як сільськогосподарські угіддя, 

рибогосподарські ставки, а також для створення ферм з розведення водоплавної 

птиці, організування мисливських угідь, зони туристичного рибальства, під 

плантації енергетичної верби та ін. 

У торфових ґрунтах з вигорянням поверхневих горизонтів спеціальних 

робіт з рекультивації проводити не потрібно. Для їхнього освоєння необхідно 

попіл поверхневого шару перемішати з підстилаючим її торфом для створення 

нового орного родючого горизонту. 
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ВИСНОВКИ 
 

1. Торфові ґрунти на території Малого Полісся сформувалися переважно 

шляхом заболочення території та розміщені в широких долинах річок – приток 

Західного Бугу, Стиру і Горині, які протікають в широтному напрямку. Дослі-

джувані ґрунти відносять до типу долинних, які складені очеретами, менше – 

осоками та гіпновими мохами.  

2. Досліджуючи торфові ґрунтіи Малого Полісся, застосували систему 

географічних і ґрунтознавчих методів досліджень: порівняльно-географічний, 

порівняльно-профільний, порівняльно-аналітичний та статистичний, що дало 

змогу охарактеризувати географію і ґенезу, морфогенетичні, фізичні і фізико-

хімічні властивості торфових ґрунтів.  

3. Історія дослідження торфових ґрунтів тісно пов’язана з інтенсивним 

розвитком сільського господарства та використанням торфу як палива. Дослі-

джували торфовища Малого Полісся в різний час представники різних науко-

вих шкіл і з різною метою, що зумовило нерівномірність вивчення боліт і тор-

фових ґрунтів.  

Торфові ґрунти трапляються як однорідними контурами, так і утворюють 

ґрунтові комбінації з іншими ґрунтами, найпоширенішими з яких є плямистос-

ті, що утворюють між собою торфовища низинні різної потужності. Це спричи-

нено особливостями рельєфу мінерального дна боліт. 

4. Розміщення боліт і болотних ґрунтів на Малому Поліссі підлягає пев-

ним географічним закономірностям, які пов’язані з фаціальністю клімату, змі-

ною співвідношення між випаданням опадів і випаровуванням вологи на різних 

територіях. Різноманітні умови водно-мінерального живлення визначають не-

однорідність ботанічного складу, хімічних компонентів органічної та мінераль-
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ної частин торфових ґрунтів, а отже, їхніх водно-фізичних і фізико-хімічних 

властивостей.  

5. На території Малого Полісся поширені торфувато-болотні, торфово-

болотні ґрунти, а також торфовища низинні неглибокі, середньоглибокі та гли-

бокі. В профілі торфових ґрунтів чітко виділяються: дернина потужністю 2– 

12 см; торфові і перехідні до породи горизонти; ґрунтотворна порода. В ґрун-

тах, які використовують під ріллю, дернини немає. На території Малого Поліс-

ся потужність торфового горизонту у торфувато-болотних ґрунтах становить 

18–24 см, у торфово-болотних – 30–40 см, торфовищ низинних неглибоких – 

50–60 см. Перехідні до породи горизонти поділяються на: верхній, з великою 

кількістю органічного матеріалу, та нижній – менш оторфований. За ступенем 

розкладення органіки переважають сильно- та середньорозкладені, часто силь-

номінералізовані торфовища.  

6. Проведення осушувальних меліорацій та дальше використання торфо-

вих ґрунтів Малого Полісся спричинили зміни їхніх фізичних та фізико-

хімічних властивостей. Осушені торфові ґрунти характеризуються низькими 

значеннями щільності будови (0,54–0,38 г/см3) та високою щільністю твердої 

фази (1,35–2,09 г/см3), які з глибиною зменшуються. Торфові ґрунти відзнача-

ються високою загальною шпаруватістю та шпаруватістю аерації. 

Зольність торфових ґрунтів неоднорідна. Торфувато-болотні ґрунти за 

величиною зольності відносять до мулувато-торфових. Торфово-болотні ґрунти 

та торфовища низинні неглибокі, середньоглибокі й глибокі у верхній частині 

профілю – багатозольні і дуже багатозольні, в нижній частині ґрунтового про-

філю – мало- та середньозольні.  

Торфувато-болотні, торфово-болотні ґрунти та торфовища неглибокі, ха-

рактеризуються високою лужністю ґрунтового розчину. В середньоглибоких і 

глибоких торфовищах у нижній частині профілю реакція ґрунтового розчину 

кисла, а в верхній – слаболужна.  

Генетико-географічні особливості торфових ґрунтів позначилося на роз-

поділі вмісту карбонатів кальцію по профілю. Наявність карбонатів у торфових 
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ґрунтах найчастіше зумовлена підстиланням торфів елювієм мергелів або крей-

ди. Карбонатність торфових ґрунтів сформованих, на алювіально-делювіальних 

відкладах, часто має реліктовий характер і спричинена наявністю решток му-

шель молюсок. 

7. Зола торфових ґрунтів є багатокомпонентною. У її складі переважають 

оксиди силіцію (14–27 %), кальцію (3–11 %), феруму (1 %), алюмінію (1–3 %) 

та ін. Валовий склад нижніх слаборозкладених горизонтів, на відміну від пове-

рхневих добрерозкладених, характеризується значно нижчим вмістом оксидів 

силіцію, феруму (ІІ та ІІІ), алюмінію та дещо вищим вмістом оксидів кальцію.  

Унаслідок пірогенної деградації в природних умовах органічний матеріал 

згоряє не повністю. Основними хімічними компонентами шарів попелу піро-

генних дериватів є оксиди кальцію (30–37 %), силіцію (14–27 %), карбону (14–

18 %) та значно менше феруму (2–3 %), алюмінію (2–3 %) і сірки (1–2 %). 

Основними структуротворними мінералами мінеральної частини торфо-

вих ґрунтів є кварц та кальцит. Рідше трапляються амфібол, гідрослюди (глау-

коніт), глинисті мінерали (хлорит, монтморилоніт) та ін. Шари попелу піроген-

но-деградованих торфових ґрунтів складені кварцом та кальцитом. Значно ме-

нше тут є амфіболів, мусковітів, гіпсів та ангідритів. 

8. На території дослідження найпоширенішими деградаційними процеса-

ми є гідротермічна та пірогенна деградації осушених торфових ґрунтів, які при-

звели до зміни їхніх морфологічних особливостей, фізичних та фізико-хімічних 

властивостей, прискореної мінералізації, дефляції.  

Пірогенні утворення відразу після пожежі характеризуються високою 

лужністю поверхневих горизонтів, низькою щільністю будови та високою зага-

льною шпаруватістю. У процесі пірогенної деградації відбувається практично 

повне знищення рослинного покриву. Наступного року після пожежі, знижу-

ється рН, ущільнюється попіл, що впливає на зростання щільності будови та 

щільності твердої фази, а також зменшується загальна шпаруватість та шпару-

ватість аерації. Відновлюється рослинна різноманітність пірогенно-дегра-

дованих торфових ґрунтів. У місцях з дуже малою залишковою потужністю то-
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рфу та близьким дзеркалом ґрунтових вод через сім – десять років піонерну ро-

слинність змінюють чагарники. 

Одними з ефективних заходів охорони та відновлення родючості торфо-

вих ґрунтів є їхня рекультивація та консервація шляхом вилучення з ріллі і за-

луження багаторічними травами. У торфових ґрунтах з вигорянням поверхне-

вих горизонтів спеціальних робіт з рекультивації проводити не потрібно. Тор-

фовища з вигорянням органогенних горизонтів до рівня ґрунтових вод можливо 

використовувати для створення ферм з розведення водоплавної птиці, рибогос-

подарських ставків, організування мисливських угідь, зони туристичного риба-

льства, як плантації енергетичної верби та ін.  

9. У зв’язку зі змінами, які відбулися в торфових ґрунтах унаслідок осу-

шення та інтенсивної господарської діяльності, частими пожежами, погіршен-

ням їхнього агроекологічного стану, першочерговим є проведення повторного 

великомасштабного ґрунтового обстеження, розроблення заходів з оптимізації 

використання та охорони, консервація та ренатуралізація деградованих ґрунтів, 

упровадження моніторингових спостережень за станом торфових ґрунтів. 
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Додаток А 
 

Модальна ділянка “ДУБЛЯНИ” 
 

Розріз 5. Угіддя – пасовище.  
Рослинність – злакове різнотрав’я. 
Ґрунт – торфовище низинне глибоке карбонатне добрерозкладене 
осушений.  
 

Hd 
0–2см 

– дернина; 

Th 
2–29 см 

– торфовий горизонт, темно-сірого кольору з коричневим від-
тінком, сильнорозкладений, сильномінералізований, колись 
орний горизонт, у сухому стані зернистий, вологий, слабоущі-
льнений, містить корінці рослин, рештки мушель молюсків, 
карбонатний, перехід до горизонту T1 різкий за глибиною ора-
нки та забарвленням; 

T1 
29–48 см 

– торфовий горизонт, добрерозкладений, темно-коричневого 
кольору, вологий, пухкий, губчастий, містить мушлі молюсків 
(менше, ніж попередній), перехід до горизонту T2 ясний за за-
барвленням; 

T2 
48–69см 

– торфовий горизонт, коричневого кольору, вологий, пухкий, 
губчастий, містить рештки мушель молюсок, трапляються на-
піврозкладені рештки рослин, перехід до горизонту T3 ясний за 
складенням; 

T3 
69–94см 

– торфовий горизонт, слаборозкладений, коричневого кольору, 
сирий, губчастий, багато напіврозкладених решток рослин, 
зрідка мушлі, перехід до горизонту T4 поступовий за кольором; 

T4 
94–140см 

– торфовий горизонт, середньорозкладений, неоднорідний, те-
мно-коричневий зі світло-сірими прошарками піску, сирий, 
пухкий, губчастий, містить рештки рослин, мушлі. 

 
Розріз 6. Поверхня утворення вигоріла, з купинами підгорілого торфу, 
покрита кіркою. На поверхні припіднятих ділянок трапляються частинки 
метаморфізованого торфу.  
Ґрунт – пірогенно-перегнійне утворення. 
 

Cns1 
0–1 см 

– кірка коричнево-сірого кольору з включеннями метаморфізо-
ваного торфу, перехід до горизонту Cns2 хвилястий; 

Cns2 
1–5 см 

- попіл сірувато- коричневий з вохристими плямами, неодно-
рідний, вологий, спостерігається перемішування шарів попелу 
в однорідну за кольором масу, перехід до Cnsm різкий за забар-
вленням; 
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Cnsm 
5–11 см 

– метаморфізований шар, чорного кольору, у вигляді горіхо-
подібних окремостей, тріщинуватий, твердий, сухий, роз-
сипчастий, перехід до Т ясний хвилястий; 

T 
11–47 см 

– торфовий горизонт, коричневий, середньорозкладений, губ-
частий, щільний, сирий, містить рештки рослин, перехід до Р 
різкий за забарвленням і складом; 

P 
47–60 см 

– підстилаюча порода, пісок сірого забарвлення, ущільнений, 
сирий, оглеєний. 

 
Розріз 8. Рельєф-пірогенне пониження, глибиною 30–50 см.  
Рослинність – кропива, осика, верба, вільха. Стан рослинності добрий.  
Глибина ґрунтових вод на момент закладання розрізу – 85 см.  
Ґрунт – пірогенно змінений торфовий.  
 

Hd 
0–2 см 

– дернина; 

Cns 
2–9 см 

– попіл, неоднорідний, від бурого з поверхні до сірувато-
коричневого знизу, наявні включення яскраво-коричневого 
попелу у вигляді плям, пухкий, сирий, містить багато корінців 
рослин, перехід до Cnsm різкий за забарвленням; 

Cnsm 
9–11 см 

– метаморфізований торф, чорного кольору, розпадається на 
дрібні “горішки”, вологий, тріщинуватий, твердіший від попе-
реднього, перехід до горизонту Т1 різкий за забарвленням і 
складенням; 

T1 
11–19 см 

– торфовий горизонт, темнувато-коричневого кольору, слабо-
розкладений, губчастий, сирий, пухкий, містить корінці рос-
лин, перехід до горизонту T2 ясний за забарвленням і складен-
ням; 

T2 
19–31 см 

– торфовий горизонт, коричневий, слаборозкладений, сирий, 
губчастий, містить багато органічних решток, корінці рослин, 
перехід до горизонту T3 поступовий складенням; 

T3 
31–95 см 

– торфовий горизонт, коричневий, неоднорідний, різного сту-
пеня розкладу, губчастий, внизу мокрий. 

 
Розріз 122. Угіддя – колишні торфорозробки.  
Поверхня незадренована, купинчаста, гребниста.  
Ґрунт – пірогенно-перегнійне утворення (горіло 01.08.2006 року). 
 
Cns 

0–8 см 
– попіл, коричнево-бурий, на поверхні кірка товщиною 0–2 см, 
пухкий, сирий, неоднорідний; 

Cnsm 
8–10 см 

– метаморфізований торф, чорного кольору, щільний, твердий, 
горіхуватий, перехід до горизонту Т1 різкий за складенням і  
забарвленням; 
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Розріз 123 (рис. А). Закладений поблизу 2 розрізу в найвищому місці 
(купині).  
Угіддя – колишні торфорозробки.  
Рослинність – поверхня незадренована, зрідка мох.  
Ґрунт – пірогенно змінений торфовий.  
 

 
Розріз 190 (рис. А). Угіддя – заболочена сіножать.  
Рослинність – злакове різнотрав’я.  
Глибина залягання ґрунтових вод – 129 см.  
Ґрунт – торфовище низинне глибоке. 
 

T1 
10–19 см 

– торфовий горизонт, добрерозкладений, темно-коричневого 
кольору, чорний у сирому стані, перехід до горизонту Т2 ясний  
за складенням і забарвленням; 

T2 
19–33 см 

– торфовий горизонт, коричневий, середньорозкладений, си-
рий, пухкий, містить багато решток болотних рослин, перехід 
до горизонту Р(Т)gl ясний за субстратом і забарвленням; 

P(T)gl 
33–54 см 

– перехідний горизонт, складений піском з прошарками торфу, 
білясто-сірий, неоднорідний, сирий, слабоущільнений; 

PGl 
54–60 см 

– пісок, білясто-сірий, сирий, слабоущільнений, оглеєний. 

Cnsm 
0–8 см 

– метаморфізований торф темно-сірого до чорного кольору, го-
ріхувата структура, тріщинуватий, сухий, перехід до горизонту 
T1 ясний за субстратом; 

T1 
8–19 см 

– торфовий горизонт, коричневий, слаборозкладений, пухкий, 
вологий, ущільнений, перехід до Т2 різкий за забарвленням, хви-
лястий; 

T2 
19–52 см 

– торфовий горизонт, темно-коричневого кольору, добрерозкла-
дений, сирий, ущільнений, перехід до Т3 ясний за  забарвленням; 

T3 
52–83 см 

– торф середньорозкладений, коричневий, сирий, пухкий, слабо-
ущільнений, губчастий, перехід до РТ ясний за забарвленням і 
субстратом; 

PT 
83–90 см 

– перехідний горизонт, складений прошарками піску і торфу, 
білясто-сірий, неоднорідний, сирий, слабоущільнений. 

Hd 
0–7 см 

– дернина; 

Тh 
7–19 см 

– торфовий горизонт, темно-сірий з коричнюватим відтінком, 
слабогумусований, сильнорозкладений, сильномінералізований 
10YR2/1, дрібно-зернистої структури, пухкий, сухий, містить 
корінці рослин, червоточини, зрідка шматочки вивітрілого мер-
гелю, перехід до горизонту Т1 ясний за ступенем розкладення і 
забарвленням;  
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Розріз 191 (рис. А). Угіддя – переліг.  
Рослинність – злакове різнотрав’я.  
Ґрунт – торфово-болотний.  
 

Hd 
0–3 см 

– дернина; 

НТ 
3–12 см 

 

– гумусово-торфовий горизонт темно-сірого кольору, 10YR2/1, си-
льномінералізований торф, структура нетривка, дрібногрудкувато-
дрібнозерниста, легко руйнується при розминанні, слабоущільне-
ний, свіжий, шпаруватий, переплетений корінцями рослин, візуа-
льно простежуються дрібні частинки кварцу (піску), перехід до 
горизонту Т різкий за забарвленням, субстратом, хвилястий, спів-
падає з глибиною оранки; 

Т 
21–32см 

– торфовий горизонт, темно-коричневий, 10YR2/2, середньороз-
кладений, губчастий, вологий, тріщинуватий, містить напівроз-
кладені рослинні рештки, корінці рослин, зрідка по тріщинах ква-
рцовий пісок, перехід до горизонту НGl(t) ясний, хвилястий, за за-
барвленням та субстратом; 

НGl(t) 
32–44 см 

– гумусовий горизонт, слабооторфований, темнувато-сірий з сизим 
відтінком, 10YR3/1, неоднорідний, містить вкрапленя торфу, дріб-
ний пісок, корінці рослин, середньосуглинковий, грудкувато-
брилистий, щільний, вологий, червоточини, сизі і бурі плями, пе-
рехід до горизонту НРGl поступовий за забарвленням;  

 
Т1 

19–32 см 
– торфовий горизонт, сильнорозкладений, темнувато-сірий з ко-
ричневим відтінком, 10YR2/1, грудкувато-зернистої структури, 
слабоущільнений, губчастий, свіжий, перехід до горизонту Т2 
ясний за забарвленням та ступенем розкладення; 

Т2 
32–51 см 

– торф коричневого забарвлення, 10YR2/2, слаборозкладений, 
губчастий, пухкий, сирий, містить корінці рослин, напіврозкла-
дені рослинні рештки, перехід до горизонту Т3 поступовий за 
забарвленням; 

Т3 
51–78 см 

– торф коричневого забарвлення з темно-сіро-коричневими пля-
мами, 10YR2/1, нерівномірно розкладений, пухкий, губчастий, 
сирий, перехід до горизонту Т4 поступовий за забарвленням і 
ступенем розкладення; 

Т4 
78–118 см 

– торф (осоково-очеретяний) коричневого кольору, 10 YR2/2, 
дуже слаборозкладений, пухкий, мокрий, містить напіврозкла-
дені фрагменти очерету, перехід до горизонту Т5 поступовий  за 
забарвленням і ступенем розкладення торфу; 

Т5 
118–180 

см 

– торфовий горизонт, темно-коричневого кольору, 10YR3/1, се-
редньорозкладений, губчастий, пухкий, мазкий, мокрий, містить 
напіврозкладені рештки рослин (очерету, осоки). 



167 
 

 
НРGl 

44–69 см 
– перехідний горизонт, сірувато-сизий з бурими плямами, неодно-
рідний, 10YR3/1, середньосуглинковий, брилистий, дуже щільний, 
сирий, зрідка корінці рослин, містить червоточини, кореневини, по 
тріщинах намитий дрібний кварцовий пісок, перехід до горизонту 
РhGl поступовий за забарвленням; 

РhGl 
69–90 см 

– перехідний горизонт сизувато-сірого забарвлення, 10YR3/1, не-
однорідний з бурими плямами, брилистої структури, важкосуглин-
ковий, щільний, сирий, в’язкий, добре шпаруватий, вохристі пля-
ми, містить червоточини, кореневини, по тріщинах зрідка дрібний 
пісок. 

 
Розріз 192 (рис. А). Угіддя – переліг.  
Рослинність – злакове різнотрав’я.  
Глибина залягання ґрунтових вод – 72 см.  
Ґрунт – торфовище низинне неглибоке.  
 

Hd 
0–6 см 

– дернина; 

Th 
6–20 см 

– торфовий горизонт, темно-сірий з коричнюватим відтінком, 
10YR3/1, сильнорозкладений, легко розминається до стану одно-
рідної пасти, слабоущільнений, сирий, містить корінці рослин, че-
рвоточини, перехід до горизонту T1 поступовий за забарвленням; 

T1 
20–42 см 

– торфовий горизонт, коричнево-бурого кольору, 10YR2/1, серед-
ньорозкладений, пухкий, губчастий, мокрий, містить рештки дріб-
нолистих рослин, зрідка трапляються корінці рослин, перехід до 
горизонту T2 поступовий за забарвленням і ступенем розкладення 
торфу; 

T2 
42–90 см 

– торфовий горизонт світло-коричневого забарвлення, 10YR4/2, 
слаборозкладений, пухкий, губчастий, мокрий, складається з май-
же нерозкладених решток дрібнолистих і широколистих (очерет, 
осока) рослин. 
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Модальна ділянка “СТАЇВКА” 

 
Розріз 197 (рис. А). Угіддя – осушена сіножать. Рослинність – злакове 
різнотрав’я, іван-чай, деревій, ситник. 
Рельєф – заплава ріки Солокія. Мікрорельєф – мікропониження, купини. 
Ґрунт – торфовище низинне неглибоке.  
 

Hd 
0–4 см 

– дернина; 
 

ТНк 
4–21 см 

– торфовий горизонт, темно-сірого кольору з коричневим від-
тінком, 10YR2/1, сильномінералізований, зернистої структури, 
слабоущільнений, тріщинуватий, карбонатний, пронизаний 
дрібними корінцями рослин, містить червоточини, копроліти, 
рештки мушель молюсок, перехід до горизонту Т1 ясний, хви-
лястий за забарвленням і субстратом; 

Т1 
21–39 см 

– торфовий горизонт, коричневого забарвлення, 10YR2/1, доб-
рерозкладений, неоднорідний, слабоущільнений, губчастий, 
вологий, містить рештки осоки та очерету, перехід до горизон-
ту Т2 поступовий за забарвленням і ступенем розкладення тор-
фу; 

Т2 
39–60см 

– торфовий горизонт, світло-коричневого забарвлення з тем-
ними зонами, 10YR3/1, середньорозкладений, неоднорідний, 
губчастий, пухкий, сирий, містить напіврозкладені рештки бо-
лотних рослин, перехід до горизонту Т3 поступовий за забарв-
ленням та ступенем розкладення торфу; 

Т3 
60–92 см 

– торфовий горизонт, світло-коричневого забарвлення, 
10YR4/2, слабомінералізований, сирий, губчатий, містить на-
піврозкладені рештки болотних рослин, перехід до горизонту 
ТРк поступовий за забарвленням і субстратом; 

ТРк 
92–111 см 

– перехідний горизонт, сірий, 10YR6/1, елювій мергелів із за-
клинками слаборозкладеного торфу, неодноріний, мокрий, 
в’язкий, слабоущільнений, містить ознаки оглеєння, перехід до 
горизонту Pkgl поступовий, язикуватий, за забарвленням; 

Pkgl 
111–122 см 

– елювій мергелів, білясто-сірого забарвлення з вохристими 
плямами, 10YR7/1, щільний, в’язкий. 

 
Розріз 199 (рис. А). Рельєф – заплава ріки Солокія. Мікрорельєф – мік-
ропониження, купини.  
Рослинність – очерет, кропива. 
Ґрунт – торфово-болотний. 
 
D 

0–2 см 
– дернина; 
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НТк 
2–16 см 

– сильномінералізований торфовий горизонт, темно-сірого ко-
льору з коричневим відтінком, 10YR4/1, зернистої структури, 
слабо ущільнений, тріщинуватий, карбонатний, пронизаний 
дрібними корінцями рослин, містить червоточини, копроліти, 
рештки мушель молюсків, перехід до горизонту Т1 ясний, хви-
лястий за забарвленням; 

ТH 
21–39 см 

– торфовий горизонт, коричневого забарвлення з сіруватим ві-
дтінком, 10YR5/1, сильномінералізований, неоднорідний,  го-
ріхувата структура, на гранях структурних агрегатів іржаво-
бурі натіки, перехід до горизонту Т(h) поступовий, язикуватий,  
за забарвленням і субстратом; 

Т(h) 
39–60см 

– торфовий горизонт, темно-коричневого забарвлення, 
10YR4/1, сильнорозкладений, сирий, губчастий, пухкий, менш 
ущільнений від попереднього, містить напіврозкладені рештки 
болот-них рослин, перехід до горизонту ТPH ясний; 

ТPH 
59–88 см 

– перехідний горизонт, сірого забарвлення, 10YR4/1, дуже не-
однорідний, прошарки органогенних решток чередуються з 
прошарками піску, слабоущільнений, містить рештки деревини 
(коріння, гілки), перехід до горизонту Ph поступовий; 

Ph 
88–130 см 

– перехідний горизонт, брудно-сірий з бурими плямами, 
10YR6/1, в’язкий, слабоущільнений, мокрий, містить ознаки 
оглеєння, перехід до горизонту P поступовий за забарвленням і 
субстратом; 

PGl 
130 см 

– елювій мергелів, неоднорідний, містить прошарки сірого піс-
ку з темно-сірими прошарками гумусу, 10YR8/1, ознаки огле-
єння, по кореневинах натіки гумусу. 
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Модальна ділянка “ОЛЕСЬКО” 
 

Розріз 196 (рис. А). Угіддя – переліг.  
Рослинність – злакове різнотрав’я.  
Ґрунт – торфово-болотний (колись торфовище низинне середньогли-
боке). 
 
THор 

0–26 см 
– торфовий гумусований горизонт, темно-сірого забарвлення з 
коричневим відтінком, 10YR2/1, при розминанні зернистої 
структури, пухкий, тріщинуватий, свіжий, трапляються решт-
ки мушель молюсків, корінці рослин, червоточини, кротови-
ни, перехід до горизонту Т помітний за забарвленням і суб-
стратом, збігається з глибиною оранки; 

Т 
26–44 см 

– торфовий горизонт, темно-коричневого забарвлення з бурим 
відтінком, 10YR2/1, середньорозкладений, сирий, губчастий, 
пухкий, тріщинуватий, містить рештки напіврозкладених рос-
лин, перехід до горизонту РНgl різкий за забарвленням і суб-
стратом; 

РНgl 
44–54 см 

– перехідний слабогумусований горизонт, білясто-сірого заба-
рвлення, 10YR7/1, неоднорідний, безструктурний, легкогли-
нистий, містить шматочки напіввивітреного мергелю, по трі-
щинах та кореневинах затіки гумусу, перехід до горизонту 
Р(h)kgl поступовий за забарвленням; 

Р(h)kgl 
54–78 см 

– порода, білястий з сіруватими і вохристими плямами, 
10YR8/1, дуже слабогумусований, неоднорідний, безструк-
турний, легкоглинистий, щільний, по тріщинах містить закли-
нки гумусу, слабовиражені вохристі плями, червоточини, ко-
реневими, перехід до горизонту PkGl поступовий за забарв-
ленням; 

PkGl 
78–90 см 

– порода, елювій мергелів білясто-сірого забарвлення, 
10YR8/1, щільний, тріщинуватий. 
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Модальна ділянка “СТОЯНІВ” 
 

Розріз 200 (рис. А). Угіддя – переліг.  
Рослинність – злакове різнотрав’я.  
Глибина залягання ґрунтових вод – 79 см.  
Ґрунт – торфово-болотний.  
 

Hd 
0–8 см 

– дернина; 

HT(ор) 
8–18 см 

– гумусово-торфовий горизонт, темно-коричневого забарвлення, 
10YR4/1, сильномінералізований, грудкувато-зерниста структура, 
свіжий, трапляються кристалики кварцу, містить корінці рослин, че-
рвоточини, перехід до горизонту Т ясний за забарвленням і субстра-
том; 

T 
18–33 см 

– торфовий горизонт, темно-коричневого забарвлення з буруватим 
відтінком, 10YR3/1, слабоущільнений, містить кристалики кварцу, 
корінці рослин, перехід до горизонту HGl(t) різкий за забарвленням і 
субстратом; 

HGl(t) 
33–47 см 

– перехідний гумусований горизонт, темно-сірого забарвлення з бу-
руватим відтінком, 10YR3/1, неоднорідний, безструктурний, по трі-
щинах містить іржаві натіки, дуже щільний, вологий, перехід до го-
ризонту PHGl язикуватий, затічний, за забарвленням; 

PHGl 
47–57 см 

– перехідний гумусований горизонт, світло-сірого забарвлення, 
10YR5/1, неоднорідний, містить шматочки не вивітреного мергелю, 
дуже щільний, безструктурний, по кореневинах рослин затіки гуму-
су, перехід до горизонту Phgl ясний за забарвленням; 

PhGl 
57–70 см 

– порода слабогумусована, світло-сірого забарвлення, 10YR6/1, не-
однорідний, містить шматочки вивітреного мергелю, іржаві плями, 
вологий, перехід до горизонту Р(h) ясний;  

Р(h)Gl 
70–79 см 

– порода, світло-сірого забарвлення, 10YR7/1, неоднорідний, вивіт-
рений мергель, безструктурний, тріщинуватий, щільний. 

 
Розріз 201 (рис. А). Угіддя – пасовище.  
Рослинність – злакове різнотрав’я.  
Глибина залягання ґрунтових вод – 71 см.  
Ґрунт – торфовище низинне неглибоке.  
 

Hd 
0–7 см 

– дернина; 

Т1 
7–15 см 

– торфовий горизонт, коричневого кольору з бурим відтінком, 
10YR2/2, середньорозкладений, пухкий, однорідний, містить корін-
ці рослин, перехід до горизонту Т2 ясний за забарвленням та щільні-
стю;  
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Т2 
15–27 см 

– торфовий горизонт, темно-коричневого кольору з бурим відтін-
ком, 10YR2/1, середньорозкладений, ущільнений, вологий, містить 
корінці рослин, перехід до горизонту Т3 поступовий за ступенем ро-
зкладення; 

Т3 
27–50 см 

– торфовий горизонт, темно-коричневого кольору з бурим відтін-
ком, 10YR2/1, слаборозкладений, сирий, пухкий, містить корінці та 
рештки рослин, перехід до горизонту Т4к ясний за закипанням від 
НСІ; 

Т4к 
50–71 см 

– торфовий горизонт, темно-коричневого кольору з бурим відтін-
ком, 10YR2/1, слаборозкладений, губчастий, мокрий, містить решт-
ки рослин, мушель молюсок, заливається водою. 
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Розріз № 197 Розріз № 199 Розріз № 123 Розріз № 190 Розріз № 191 
 

 
   

Розріз № 192 Розріз № 196 Розріз № 200 Розріз № 201 
Рис. А. Профілі торфових ґрунтів Малого Полісся 
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Додаток Б 
Осушувальні системи північної частини Львівської області  

(за матеріалами Львівського НДІВГ)  

Назва осушуваль-
ної системи 

Рік введення в 
експлуатацію 

Загальна 
площа 

меліора-
тивної 

системи, 
га 

Протяж-
ність відк-
ритої ме-
режі, км 

Площа-
гончар-

ного 
дренажу, 

га 

Додаткові ві-
дмітки 

1 2 3 4 5 6 
Жовківський р-н 

Скваряво-
Сопошинська 

1965 (побудо-
вана) 9 860 314,2 7 692  

Деревенківська 1958 4 747 194,3 3 401  
Баландинська 1957 2 681 140,3 2 292  

Желдецька 1963 3 214 130,5 2 659  

Біла 1960 (побудо-
вана) 7 431 229,0 5 760  

Думна 1962 556 95,8 26  

Недільчина 1961 1 767 86,8 969 

1986 р. рекон-
струкція з бу-
дівництвом 

шлюзів регу-
ляторів та во-

досховища 
Боянецька 1958 1 624 54,7 1 565  

Станіславчицька 1958 702 22,5 552  
Бутинська 1960 3 017 63,6 1 390  

Н. Яричівська 1966 1 885 125,9 404 

Двобічне ре-
гулювання 

водно-
повітряного 

режиму 
Болотня 1962, 1968 1 930 52,4 1 521  

Волицька 1930, 1972 747 20,5 640 
Реконструйо-
вана в 1970 

році 
Видра-

внутрігосподарська 
1981,  
1982 

148,  
352 14,4 147,  

301  

Мощанка 1970 5 078 227,4 3 296  
Жовківська 1961 356 16,3 349  

Рата 1971 4 217 233,0 2 448 

Двобічне ре-
гулювання 

водно-
повітряного 

режиму 

Верещиця 1972 3 506 164,1 2 104 
Шлюзи-

регулятори на 
площі 1 291га 
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Продовження додатку Б 
1 2 3 4 5 6 

Домажирська 1973 (1982) 2 468 181,1 1 624 

Двобічне ре-
гулювання 

водно-
повітряного 

режиму 

Щан 1962 (1960) 5 561 201,9 4 777 1973 р рекон 
струйована 

Ретичин 1962 6 999,  
6 699 195,9 6 604 1973 р рекон 

струйована 
Теличка 1976 148 7,6 147  

Пустомитівський район 
Полтвинська 1966-1982 6 120га 130,8 4 728га  

Білківська 1966-1980 8 903 182,8 6 889  
Яричівська 1966-1970 497 9   
Давидівська 1976-1981 527  527  
Зубрівська 1976-1980 5 033 62,1 4 528  
Щирецька 1971-1975 7 066 196,3 6 197  

Ставчанська 1971-1980 4 525 187,2 4 112  
Рудківська 1971-1975 265 9,1 159  

Перемишлянський район 
Гнила липа 1966-1980 4 961 198,2 4 419  
Золота Липа 1966-1980 1 948 68,3 160  
Куровицька 1966-1976     

Система гончарно-
го дренажу 1966-1980     

Звенигородська 1966-1975 633 25,9 359  
Давидівська 1976-1980 368 39,9 165  

Золочівський район 
Буг-Золочівська 1969-1980 2 352 67,4 1 100  
Верхнє-Бузька 1975-1988 1 906 91,9 1 021  

Глинянська 1980 2 505 57,1 2 065  
Гологірська 1958-1976 6 888 119,9 5 934  
Золочівська 1976-1980 3 171 135,7 2 595  
Золота Липа 1975-1990 2 449 80,5 2 055  
Куровицька 1972 4 426 114,7 3 839  
Яхторівська 1972 2 947 74,2 2 650  
Полтвинська 1980 775 20,2 592  
Слотвинська 1976 386 14,6 346  
Стрипська 1992 134  107  

С-ма гончарного 
дренажу 1965 72  72  

Бродівський район 
Слонівська 1971 2 506 196,4 36  
Бовдурська 1964 3 869 197,1 1 165  
В.Стирська 1973 4 062 115,2 618  

Заболтцівська 1964 1 331 77,8 1 093  
В’ятима 1977 452 27,0 178  

Рудоставка 1974 127 11,6   
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Закінчення додатку Б 
1 2 3 4 5 6 

Покровська 1964 129 5,9   
Гончарний дренаж 1972-1987 5 780 218,4 5 158  

Сокальський район 
Спасівська 1968/ 78/ 86/ 89 2 490 167,2 570  

Білостіцька 1965/ 80-84/ 
87-89 2 860 107,2 2 138  

Н. Українська 1965/ 81-87/ 91 2 818 98,7 1 910  
Н. Буська 1965/ 81-84/ 86 3 450 91,0 3 058  
Гатківська 1971/ 78/ 81 1 615 41,2 870  

Солокія 1972/ 83-89 16 216 630,4 7 755  

Болотня 1912/ 81-84/ 
86-92 10 313 355,9 4 980  

Рата 1969/ 84/ 86 1 029 68,4 142  
Ракитня 1968/ 78/ 80/ 86 3 440 114,1 2 496  

Желдецька 1966/ 80-84-91 4 260 126,7 2 812  
В. Мостівська 1965/ 83-87 1 344 51,7 1 074  

Бутинська 1912 107 5,1   
Борятинська 1974 496 14,5 492  

Сілецька 1972/86 414 10,9   
Система гончарно-

го дренажу 1990 1 110 45,3 1 062  

Кам'янко-Бузький район 
Желдецька 1966 8 913 360,3 8 866  

Батючка 1945 1 892 65,4 1 892  
Середньо-Бузька 1966 6 826 216,9 5 740  

Камянська 1977 4 405 129,5 4 405  
Холоївська 1975 834 38,7 785  
Березівська 1965 496 62,8 268  
Горпинська 1960 4 848 173,2 4 755  
Думенська 1958 1 359 135,8 1 010  
Яричівська 1966 3 118 163,6 2 458  

Стрептівська 1945 999 58,2 999  
Радехівський район 

Березівська 1965 1 915 86,4 1 079  
Білостоцька 1966 6 527 235,9 4 541  
Лощівська 1974 980 70,8 622  

Майданівська 1975 1 899 115,1 1 344  
Острівська 1984-1989 1 857 202,7 1 777  

Радоставська 1975 1 233 67,5 758  
Рудківська 1976-1985 804 52,9 592  

Судилівська 1975 2 543 134,4 1 718  
Холоївська 1975 3 014 14,5 2 663  
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Додаток В.1.1 
Рівень ґрунтових вод еталонної системи “Солокія” за весняно – осінній період 2004–2007 рр. (см) 

(за матеріалами Львівської ГГМЕ) 
Рік Значення 

РГВ 
березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень 

2004 
мінімальне –  103 107 119 107 109 114 – 
максимальне – 126 120 123 122 112 125 – 
середнє – 112 116 121 116 111 119 – 

2005 
мінімальне – – – – – – – – 
максимальне – – – – – – – – 
середнє 100 102 96 97 100 105 108 110 

2006 
мінімальне 119  111 120 130 110 13 33 
максимальне 126  118 128 140 123 25 59 
середнє 122 112 115 124 135 117 19 47 

2007 
мінімальне 24 38 48 35 47 44 36 55 
максимальне 35 52 57 57 57 55 52 62 
середнє 29 45 53 46 52 50 46 59 
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Додаток В.1.2 
Рівень ґрунтових вод еталонної системи “Недільчина” створ II–II за весняно-осінній період 2003–2007 рр. (см) 

(за матеріалами Львівської ГГМЕ) 

Рік Місяць Номер свердловини 
7 7а 8 9 10 11 12 13 14 15 15а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

20
03

 

Березень 22 – – 62 – 87 51 44 53 145 124 
Квітень  45 – – 65 – 86 60 58 64 152 128 
Травень 60 – 75 78 84 86 75 75 72 165 130 
Червень 58 – 69 100 110 100 85 80 90 173 150 
Липень 55 – 44 96 92 90 69 68 83 163 120 
Серпень 12 – 46 105 112 120 100 88 175 180 138 
Вересень 14 – 20 102 120 108 96 183 192 189 142 
Жовтень 12 – 18 106 112 100 92 176 184 180 140 

20
04

 

Березень 32 4 63 43 86 84 76 142 163 142 108 
Квітень  48 14 28 12 47 74 40 43 143 130 64 
Травень 36 47 13 72 101 82 56 47 144 139 138 
Червень 61 25 57 6 102 112 87 74 71 144 76 
Липень 55 19 50 3 103 97 84 68 66 68 72 
Серпень 37 22 – – – 123 79 64 132 144 174 
Вересень 74 35 – 14 91 108 84 73 71 152 21 
Жовтень 46 23 – 21 – 121 82 72 60 159 29 

20
05

 

Березень 33 – 46 13 42 62 32 34 24 126 102 
Квітень  34 0,2 19 – 50 69 26 26 20 121 92 
Травень 31 – 14 14 45 51 56 15 18 120 87 
Червень 38 0,7 24 0,1 47 86 63 45 56 116 73 
Липень 42 0,7 20 – 49 91 65 49 56 120 75 
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Закінчення додатку В.1.2 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
 Серпень 45 0,9 21 – 46 79 65 45 53 116 78 

Вересень 43 0,7 19 0,6 43 68 63 42 49 104 73 
Жовтень 39 5 21 – 121 58 70 62 39 138 71 

20
06

 

Березень – – – – – – – – – – – 
Квітень  33 -0,5 12 9 47 68 23 24 52 118 93 
Травень 47 15 26 16 11 60 77 34 31 54 124 
Червень 74 0,6 74 65 64 77 41 61 131 96 91 
Липень 71 5 73 71 71 90 62 49 73 144 105 
Серпень 43 – 35 47 44 75 56 41 52 133 93 
Вересень 75 14 66 61 40 65 45 46 47 134 100 
Жовтень 72 23 85 83 49 96 56 62 64 132 44 

20
07

 

Березень 15 53 36 49 47 76 54 52 52 119 70 
Квітень  0,3 61 61 58 48 69 60 50 55 131 75 
Травень 59 13 46 75 69 75 79 55 55 137 80 
Червень 80 30 87 69 78 71 60 86 61 129 81 
Липень 84 34 99 100 100 65 73 71 76 136 95 
Серпень 81 28 70 92 95 61 57 58 69 126 87 
Вересень 77 78 87 101 99 74 60 63 68 120 93 
Жовтень 80 33 122 125 суха 131 85 69 63 123 96 
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Додаток В.2.1 
Середня місячна температура повітря (°С) по метеостанціях 

(за матеріалами Львівського ГМЦ) 

Рік Місяць 
І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
мс.Броди 

1991 -0,9 -4,8 2,9 7,2 11,2 16,7 19,0 17,7 14,0 8,0 4,0 -3,3 
1992 -2,1 -1,2 3,2 7,6 12,5 17,7 18,8 21,3 11,9 6,7 3,4 -1,9 
1993 -1,1 -2,2 0,2 7,9 15,8 15,5 16,5 16,4 12,1 9,3 -2,9 1,6 
1994 2,1 -2,8 4,0 9,9 13,0 15,9 20,3 18,6 17,0 7,3 2,9 -0,7 
1995 -2,2 2,6 2,9 7,5 13,0 17,9 20,2 18,2 13,4 9,5 -1,1 -5,3 
1996 -8,2 -7,7 -3,4 8,1 17,6 17,2 17,1 18,0 10,6 9,1 6,2 -4,1 
1997 -5,3 0,8 2,1 4,4 14,8 17,2 17,8 17,7 12,6 6,1 3,5 -2,0 
1998 -0,1 2,4 0,7 10,6 13,3 18,7 18,4 17,2 13,2 7,9 -2,5 -4,0 
1999 -0,7 -1,2 3,9 10,2 12,2 20,0 20,4 17,1 14,8 8,5 1,6 -0,2 
2000 -3,2 1,6 2,7 11,9 15,0 17,4 17,2 18,5 11,4 10,7 7,3 1,9 
2001 -0,8 -1,8 2,9 9,6 14,2 15,2 21,0 19,1 12,8 10,5 1,8 -6,3 
2002 -1,9 3,8 4,8 8,1 16,9 17,1 21,5 19,2 13,0 7,6 5,7 -7,5 
2003 -3,0 -7,5 1,2 6,8 17,6 17,5 19,7 18,7 13,3 6,2 5,2 0,3 
2004 -5,1 -1,4 2,6 8,5 12,6 16,7 19,5 18,2 12,7 10,1 3,9 0,9 
2005 -0,3 -4,6 -0,1 8,9 13,8 16,5 19,6 17,9 14,3 9,0 2,4 -0,2 
2006 -7,9 -4,9 -0,9 9,6 13,6 16,8 20,5 18,4 14,6 10,2 5,4 2,3 
2007 3,1 -1,3 6,5 8,3 16,3 19,2 20,1 19,6 13,4 8,4 0,9 -1,7 
2008 -0,8 2,1 4,3 9,6 13,5 18,2 18,5 19,5 13,2 10,1 4,6 0,9 
2009 -2,5 -0,7 1,8 10,5 13,5 17,5 20,0 18,2 14,9 8,5 5,7 -1,5 
2010 -8,3 -2,7 3,2 9,4 15,6 18,8 21,4 20,7 12,7 5,7 7,6 -3,2 

Середня -2,4 -1,7 2,3 8,8 14,3 17,4 19,4 18,5 13,3 8,5 3,3 -1,7 
мс. Кам`янка-Бузька 

1991 -0,5 -4,6 3,3 7,5 11,3 16,7 19,2 17,7 14,3 8,0 4,3 -3,1 
1992 -2,1 -0,7 3,5 7,7 12,5 17,9 19,1 21,1 12,3 6,9 3,7 -1,6 
1993 -1,1 -2,0 0,5 8,2 16,1 15,9 16,6 16,8 12,5 9,6 2,2 1,9 
1994 2,2 -1,6 4,3 9,9 13,3 16,0 20,7 18,6 16,7 7,2 3,0 -0,4 
1995 -1,8 2,8 3,2 7,5 12,8 17,6 20,4 18,3 13,2 10,0 -0,6 -5,1 
1996 -7,3 -6,8 -2,9 8,4 17,3 17,4 17,2 18,0 10,4 8,9 6,3 -4,3 
1997 -5,6 1,2 2,5 4,5 14,8 17,3 17,8 17,6 12,9 6,4 3,5 -1,6 
1998 0,2 2,7 1,1 10,7 13,6 18,3 18,4 17,3 12,9 7,9 -1,9 -3,9 
1999 -0,6 -1,2 4,3 10,2 12,4 19,5 20,3 17,3 15,1 8,5 1,6 0,0 
2000 -3,1 1,9 3,1 12,2 14,9 17,5 17,2 18,7 11,4 11,0 7,4 2,2 
2001 -1,0 -1,7 3,1 9,5 14,4 15,2 20,7 19,3 12,6 10,7 1,9 -6,4 
2002 -1,7 4,0 5,1 8,4 16,6 17,3 21,2 19,3 12,7 7,4 5,4 -7,2 
2003 -3,2 -7,5 1,4 7,1 17,1 17,5 19,4 18,9 13,4 6,0 5,3 0,3 
2004 -5,2 -1,3 2,7 8,7 12,4 16,4 19,1 18,3 12,9 10,1 3,8 1,1 
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Закінчення додатку В.2.1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

2005 -0,3 -3,8 0,2 9,1 13,6 16,2 19,8 17,8 14,5 8,8 2,6 -0,3 
2006 -0,8 -4,3 -0,5 9,8 13,8 16,8 20,5 18,2 14,8 10,3 5,4 2,4 
2007 3,0 -0,9 6,5 8,4 16,0 18,9 19,9 19,2 13,0 8,4 0,8 -1,5 
2008 -0,6 2,1 4,1 9,5 13,3 17,8 18,8 17,4 13,1 10,3 4,7 0,7 
2009 -2,5 -1,2 1,8 10,6 13,3 16,9 19,8 17,9 14,8 8,3 5,6 -1,4 
2010 -7,8 -2,5 3,3 9,4 15,2 18,4 20,9 20,2 12,5 5,6 7,4 -3,5 

Середня -2,0 -1,4 2,5 8,9 14,2 17,3 19,4 18,4 13,3 8,5 3,6 -1,6 
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Додаток В.2.2 
Середні місячні суми опадів (мм) по метеостанціях 

(за матеріалами Львівського ГМЦ) 

Рік Місяці 

Рі
чн

а 
∑

о 
па

ді
в,

 м
м 

І ІІ ІІІ ІV V VI VII VIII IX X XI XII 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

мс. Броди 
1991 22 37 6 31 142 114 103 107 47 55 24 32 720 
1992 28 42 22 42 76 67 60 41 164 74 92 22 730 
1993 26 39 35 25 79 102 240 45 66 26 25 33 741 
1994 28 43 43 27 76 45 23 90 40 51 41 57 564 
1995 17 55 46 80 155 101 24 46 112 12 56 29 733 
1996 30 44 24 25 37 77 65 68 109 36 26 52 593 
1997 10 23 21 54 108 68 184 78 51 90 61 70 818 
1998 28 35 56 70 48 163 148 62 92 72 79 34 887 
1999 25 91 16 63 31 69 146 126 71 26 59 51 774 
2000 55 43 81 51 56 43 200 24 51 4 25 45 678 
2001 50 31 87 48 55 200 181 98 156 20 58 38 1022 
2002 33 29 35 55 35 146 39 32 62 56 25 21 568 
2003 34 33 26 46 59 52 115 24 44 89 38 32 592 
2004 42 68 48 21 92 47 77 102 30 24 90 11 652 
2005 46 64 55 66 68 51 134 58 17 41 21 72 693 
2006 17 35 46 53 70 40 117 131 21 35 34 24 623 
2007 59 46 49 24 56 77 113 55 126 38 58 22 723 
2008 42 21 47 108 80 26 171 56 150 170 29 35 935 
2009 35 55 64 13 67 102 50 39 23 101 31 45 625 
2010 43 44 38 41 101 158 116 128 73 47 33 71 893 

Серед- 
ня 34 43 41 46 75 87 115 71 75 53 45 40 724 

мс. Кам’янка-Бузька 
1991 19 33 7 33 150 72 62 69 62 56 29 31 623 
1992 21 31 27 32 128 27 67 34 158 77 83 17 702 
1993 29 29 33 18 68 100 137 48 41 27 30 26 586 
1994 23 24 36 21 72 40 21 94 50 64 50 49 544 
1995 13 43 28 47 101 82 7 32 92 17 34 27 523 
1996 26 52 19 15 134 83 61 54 126 21 29 34 654 
1997 6 20 16 55 83 40 154 41 57 99 59 68 698 
1998 22 28 35 62 56 145 153 54 54 59 71 27 766 
1999 21 57 10 59 45 134 126 109 56 31 57 46 751 
2000 42 30 62 44 62 52 113 24 50 8 24 39 550 
2001 54 35 84 41 50 129 176 57 140 18 51 25 860 
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Закінчення додатку В.2.2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

2002 14 20 35 46 40 120 27 63 68 78 24 25 560 
2003 24 35 17 29 63 73 78 19 26 62 21 20 467 
2004 44 73 48 21 72 53 93 125 37 29 87 6 688 
2005 47 50 42 60 56 67 72 60 32 22 23 58 589 
2006 19 45 61 53 92 58 95 193 22 38 38 22 736 
2007 50 61 46 15 62 66 120 123 79 34 49 24 729 
2008 41 20 43 84 86 76 169 65 128 34 28 31 805 
2009 33 47 76 9 65 124 92 71 36 125 47 70 795 
2010 47 51 34 56 136 98 111 107 82 29 42 85 878 

Серед- 
ня 31 39 37 39 81 82 97 72 70 46 44 37 674 
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АНОТАЦІЯ 

Нецик М. В. Торфові ґрунти Малого Полісся.  

У монографії викладено результати географо-екологічного дослідження торфових ґрун-

тів Малого Полісся. Проаналізовано зміни рівнів ґрунтових вод на еталонних осушувальних 

системах, сучасного стану рослинного покриву. Вивчено зміни, яких зазнали ґрунти наслідок 

осушення, сільськогосподарського використання та деградаційних процесів.  

Встановлено, що осушення та інтенсивне сільськогосподарське використання торфових 

ґрунтів спричинили прискорену мінералізацію органогенних горизонтів, їх ущільнення та 

зменшення загальної потужності торфу.  

Виявлено зміни морфологічних особливостей, фізичних, фізико-хімічних властивостей, 

валового хімічного та мінералогічного складу торфових горизонтів та пірогенних утворень. 

Прослідковано циклічність у рослинному покриві досліджуваних територій та встановлено 

чинники, що впливають на його формування.  

Подано рекомендації щодо оптимізації використання осушених торфових ґрунтів та пі-

рогенно-деградованих утворень. Створено картосхему територій поширення пірогенної де-

градації. 

Ключові слова: торфові ґрунти, ґенеза, осушення, морфологічні ознаки, деградація, 

мінералізація, пірогенні утворення, рослинний покрив, охорона ґрунтів  

 

АННОТАЦИЯ 

Нецик М. В. Торфяные почвы Малого Полесья.  

В монографии изложено результаты географо-экологического исследования торфяных 

почв Малого Полесья. Проанализировано изменения уровня грунтовых вод на эталонных 

осушительных системах, современного состояния растительного покрова. Изучено измене-

ния, которые они испытали впоследствии осушения, сельскохозяйственного использования и 

деградационных процессов.  

Установлено, что осушение и интенсивное сельскохозяйственное использование тор-

фяных почв привели к ускоренной минерализации органогенных горизонтов, их уплотнения 

и уменьшения общей мощности торфа. 

Обнаружено изменения морфологических особенностей, физических и физико-

химических свойств, валового химического состава торфяных слоёв и пирогенных образова-

ний. Наблюдалась цикличность растительного покрова территорий исследования и опреде-

лено причины, которые влияют на его формирование. 
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Подано рекомендации оптимизации использования осушённых торфяных почв и пиро-

генно-деградированых образований. Создано карту-схему территорий с распространением 

пирогенной деградации.  

Ключевые слова: торфяныепочвы, генезис, осушение, морфологическиеособенности, 

деградация, минерализация, пирогенные образования, растительный покров, охрана почв 

 

ANNOTATION 

Netsyk M. V. Peat soils of Small Polissya.  

The monograph presents the results of geographical and environmental studies of peat soils 

Small Polissya. Changes in climate, groundwater levels at drainaged systems, vegetation current 

state have been analyzed.  

The most common degradation process on drained peat soils are hydrothermal and pyrogen-

ic degradation. Draining and agricultural using of peat soils led to hydrothermal degradation: de-

composing of organic matter and changes of morphological characteristics, physical, physical- 

chemical properties, the gross chemical and mineralogical composition of top soil.  

All top soils are strongly decomposed (the ash contain - more than 30 – 42 percent). Deep 

horizons are medium and low decomposed (the ash contain – 7 – 18 percent). According to the re-

searches, current peat soils which formed on carbonate rock are highly alkaline (pHH2O 7 - 8). On 

alluvial deposits top peat horizons are slightly alkaline (pHH2O 6 - 7), in the bottom – neutral 

(pHH2O 5- 6). Genetic and geographical features of peat soils reflected the distribution of calcium 

carbonate content in the profile. 

The pyrogenic degradation led to particular or full ddestruction of peat and forming pyro-

genic formations. According to our investigations, on Small Polissya widespread pyrogenic mod-

ified soils, pyrogenic-humus and pyrogenic-sandy formations. Pyrogenic formations consist of: ash 

layers, metamorphosed layer, peat horizons lefted after fires and mineral bottom. On the surface 

pyrogenic formations covered by crust thickness 1-1.5 cm. Pyrogenicaly degraded peat soils in first 

year characterized very low bulk density, very high pH of solution.  

The dominant oxides in peat gross chemical composition are: SiO2 (12 – 26 percent), CaO 

(3 – 11 percent), Al2O3 (1 – 3 percent), Fe2O3 (1 percent). Their contain decrease from top to low 

horizons. In the ash of first year pyrogenic formations dominant oxides are CaO (30 – 37 percent), 

SiO2 (14 – 28 percent), Al2O3 (1 – 6 percent), Fe2O3 (1 - 12 percent), SO3 (1 -2 percent). According 

to the researches, on the second year contain of oxides silicon decrease to 16 percent.  

The main minerals mineral part peat soils are quartz and calcite. Less common are amphi-

bole, hydromica (glauconite), clay minerals (chlorite, smectite) and others. Ash layers of pyrogenic 
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formation composed of quartz and calcite. At least there are amphiboles, muscovite, gypsum and 

anhydrite. 

Fire cause changes in vegetation. We have found that plants are absent on the surface of first 

year pyrogenic formations. Decreasing of pH and increasing of bulk density led to appearance 

plant-pioneers: Polygonymscabrum Moench, PoaannuaL., UrticadioicaL.On the seven year surface 

of pyrogenic formations with deep damage of peat Chamaerionangustifolium(L.)Holub, Phragmite-

saustralis(Cav) Trin.ExSteud.andPhalaroidesN.M. Wolfetc. Surface of the pyrogenic - 

sandyformations covered SalixalbaL., SalixcinereaL. and SalixauritaL. 

The thesis presents the recommendations for optimize using of drained peat soils and pyro-

genic formations.  

Keywords:peat soils, genesis, drainage, morphological features, degradation, mineralization, 

pyrogenic formation, vegetation, soil protection 

 


