
Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка

С. П. ПОЗНЯК

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ 
ҐРУНТОЗНАВСТВА 

І ГЕОГРАФІЇ ҐРУНТІВ 

Навчальний посібник

Львів
2017



УДК 631.4(075.8)
ББК ПО3я73
        П 47

Р е ц е н з е н т и :
доктор сільськогосподарських наук, проф. Д. Г. Тихоненко 

(Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва);
доктор біологічних наук, проф. Є. Н. Красєха

(Одеський національний університет імені І. І. Мечникова);
доктор сільськогосподарських наук, проф. В. І. Лопушняк 

(Львівський національний аграрний університет)

Рекомендовано до друку
Вченою радою Львівського національного університету імені Івана Франка 

(Протокол №  2/6 від  24.07.2015 р.)

The detailed information about the origin, geography and ecology of soils, 
soil research methods, the role and importance of soil in the biosphere was sys-
tematized and generalized. The analysis of modern approaches in soil science as 
fundamental science with soil as the unique natural body and research subject 
has been provided. The role of soil in global challenges for food security and the 
preservation of the environment has been described.

For the students and post-graduate students of geographical, geological, 
biological, ecological and other natural specializations, agrotechnical and land 
surveyor specializations of agronomical institutions, and for the experts of re-
search organizations.
Позняк С. П. 

Актуальні проблеми ґрунтознавства і географії ґрунтів : навч. 
посібник / С. П. Позняк. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. 
272 с.

ISBN 978-617-10-0246-3.
Систематизовано та узагальнено відомості про генезу, географію і 

екологію ґрунтів, методи дослідження ґрунтів, роль і значення ґрунту в 
біосфері. Подано аналіз сучасних уявлень про ґрунтознавство як фунда-
ментальну науку, предметом дослідження якої є унікальне природне тіло 
і ресурс – ґрунт. Висвітлено роль ґрунтознавства у вирішенні глобальних 
проблем людства щодо забезпечення продовольством і збереження при-
родного середовища.

Для студентів і аспірантів географічних, геологічних, біологічних, 
екологічних та інших природничих спеціальностей, агротехнологічних і 
землевпорядних спеціальностей аграрних вузів, а також для працівників 
науково-дослідних закладів.

УДК 631.4(075.8)
ББК ПО3я73

© Позняк С. П., 2017
© Львівський національний університет    
    імені Івана Франка, 2017

ISBN 978-617-10-0246-3

П 47



- 3 -

З М І С Т

Передмова ........................................................................................................................5

Тема 1 Фундаментальність і проблемність ґрунтознавчої науки ...7 

Тема 2 Проблеми вивчення взаємодії педосфери і суспільства  ... 21

Тема 3 Генетичні проблеми ґрунтознавства  ........................................ 32

Тема 4 Система понять і термінів у ґрунтово-географічній науці  ... 46

Тема 5 Проблеми географії ґрунтів  .......................................................... 64

Тема 6 Ґрунтотворення і час ........................................................................ 93

Тема 7 Екологічні проблеми ґрунтознавства  ....................................113

Тема 8 Проблеми вивчення екологічних функцій ґрунтового 
 покриву та інших геосфер ............................................................139 

Тема 9 Структура ґрунтового покриву: теорія і практика  ...........153

Тема 10 Пам’ять ґрунту: формування, носії просторово-часового              
 різноманіття ........................................................................................172

Тема 11 Ґрунт – складова енергії прогресу  ..........................................183

Тема 12 Актуальні проблеми оздоровлення ґрунтів  .......................194

Тема 13 Ресурсологія ґрунтів і ґрунтово-екологічна оцінка  .........208

Тема 14 Основні закони ґрунтотворення ...............................................224 

Тема 15 Стан і проблеми використання ґрунтів в Україні  ..............238

Тема 16 Розвиток ґрунтознавчої науки в Україні та міжнародне 
 співробітництво в галузі ґрунтознавства і географії 
 ґрунтів ...................................................................................................253
Контрольні запитання і завдання .........................................................................267



- 4 -

Присвячується 
Міжнародному рокові ґрунтів



- 5 -

П Е Р Е Д М О В А

В основу навчального посібника покладено курс лекцій, які 
читаються студентам географічного факультету Львівського на-
ціонального університету імені Івана Франка. У лекціях вико-
ристано матеріали власних досліджень автора в різних регіонах 
України, Росії та інших територій, а також лекції, які читав про-
фесор Одеського університету І. М. Гоголєв (70–90-ті роки ХХ ст.), 
лекції Заслуженого професора Московського університету ака-
деміка Г. В. Добро вольського і професора Ґрунтового Інституту 
ім. Докучаєва (м. Москва, Росія), які автор слухав під час стажу-
вання в МДУ ім. Ломоносова (80-ті роки ХХ ст.), лекції академіка 
Академії наук Молдови, професора І. А. Крупенікова (90-ті роки 
ХХ ст.).

Курс “Актуальні проблеми ґрунтознавства і географії ґрунтів” 
читається студентам п’ятого курсу, які спеціалізуються на кафедрі 
ґрунтознавства і географії ґрунтів, а з 2015 року – магістрам кафе-
дри. Цей курс читається в рік завершення навчання в Університеті, 
коли студенти вже володіють певними знаннями загального ґрун-
тознавства, географії ґрунтів і багатьох спецкурсів, а також пред-
метів гуманітарного циклу.

Тому основним завданням курсу є систематизація і узагаль-
нення відомостей про генезу, географію і екологію ґрунтів, методи 
дослідження ґрунтів, роль і значення ґрунту в біосфері.

Невелика кількість годин, передбачених навчальним планом з 
цього курсу (32 лекційні), визначає стислість викладу. У підготовці 
лекцій до публікації велику допомогу надала співробітник кафедри 
ґрунтознавства і географії ґрунтів Галина Богданівна Гнатишин, за 
що приношу їй щиру подяку.
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Також дуже вдячний редактору Видавничого центру 
Львівського національного університету імені Івана Франка Ірині 
Миколаївні Лоїк за редагування тексту рукопису і підготовку кни-
ги до видання.

        
Професор С. П. По з н я к
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Т е м а  1

ФУНДАМЕНТАЛЬНІСТЬ І ПРОБЛЕМНІСТЬ 
ҐРУНТОЗНАВЧОЇ НАУКИ

Подано аналіз сучасних уявлень про ґрунтознавство як 
фундаментальну науку, предметом дослідження якої є унікальне 
природне тіло і ресурс – ґрунт. Фундаментальне ґрунтознав-
ство слугує основою нових ідей і концепцій вирішення проблем-
них питань для різних галузей прикладного ґрунтознавства, а 
також багатьох інших наук. Висвітлено роль ґрунтознавства у 
вирішенні глобальних проблем людства щодо забезпечення про-
довольством і збереження природного середовища. Наголошено 
на сучасних і майбутніх можливостях досліджень у ґрунтознав-
стві, застосуванні нових методів і методологій.

На сучасному етапі суспільного розвитку людство занепокоє-
не проблемами максимального збільшення продуктивності ґрунтів 
за мінімальної екологічної шкоди, а також з’ясуванням ролі ґрунту 
як середовища, що вміщує різні відходи, як чинника якості води, 
ключового компонента біогеохімічних циклів і їхніх глобальних 
змін. Дослідження минулих років засвідчили, що ґрунт є унікаль-
ним компонентом довкілля – основою багатьох форм життя. Перед 
ґрунтознавцями постають усе складніші та важчі проблеми, зу-
мовлені запитами суспільства, ростом соціальних замовлень, що 
вимагає ширшого підходу до науки про ґрунти. Успіхи, яких до-
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сягнуто у прикладному ґрунтознавстві в забезпеченні продуктами 
харчування, продукцією кормових і технічних культур, створили 
уявлення про проблемно-орієнтований напрям, в якому домінує 
прагнення вирішувати вузькоспеціалізовані кризові проблеми, що 
виникають у сфері застосування методології та законів ґрунто-
знавства до землеробства, зрошення, осушення, контролю за якіс-
тю води і здоров’я людини тощо. Різноманітність сучасних прак-
тичних завдань вимагає сьогодні дещо ширшого підходу до науки 
про ґрунти, а підходи, які стимулюють власне прикладне завдання, 
зокрема щодо оцінки земель, виявилися недостатніми.

Наука про ґрунт має тривалу і багату історію досліджень, орі-
єнтованих і на пізнання ролі чинників довкілля в розвитку ґрунтів 
на обширних просторах, і на оцінку ролі ґрунту в біосфері.

Історично склалося так, що ґрунти вивчали з давніх часів, свід-
ченням чого є багато пам’яток, подібних до земельного кадастру 
вавилонського царя Хаммурапі (1792–1750 рр. до н. е.). Початком 
науки про ґрунти умовно вважають І ст. до н. е. Саме тоді написа-
ний трактат Колумелли “Про сільське господарство”, в якому пода-
но, зокрема, класифікацію ґрунтів і добрив. Таким науковим на той 
час узагальненням передував досвід землеробства упродовж деся-
ти тисяч років. Наприкінці ХІХ ст. відбулося становлення ґрунто-
знавства як самостійної науки. Перша спеціальна книга німецького 
вченого К. Шпренгеля “Ґрунтознавство, або наука про ґрунт” (Die 
Budenkundeoder die Lehrevom Boden), в якій вперше використали 
слово “ґрунтознавство”, вийшла в світ 1837 року. Як представник 
агрогеологічного напряму розвитку науки про ґрунти, вчений по-
дав однобічне визначення ґрунту: “Під ґрунтом розуміють пухкий 
шар землі у вигляді тонкого або товстого покриву, який розстеля-
ється над земною поверхнею і є місцем укріплення дикорослих і 
культурних рослин” [22, c. 113]. Поруч з агрогеологічним ґрунто-
знавством існувало агрикультурхімічне, науково обґрунтоване 
Ю. Лібіхом, яке базувалося на уявленнях про ґрунт як косне сере-
довище зростання рослин [12, с. 127].

Основоположна зміна уявлень про ґрунт як самостійне при-
родно-історичне тіло сприяла створенню фундаментальної при-
родничої науки – ґрунтознавства. Це заслуга В. В. Докучаєва, який 
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визначив об’єкт, предмет і методи ґрунтознавства як природни-
чої науки [9, c. 314]. З початком зародження науки про ґрунти і до 
сьогодення важливим є питання остаточного визначення поняття 
“ґрунт”. Протягом століть людство збирало різні відомості про 
ґрунти. На перших порах існування людства основою життя була 
природна рослинність, що змушувало людей цікавитися ґрунта-
ми. Поява постійних поселень і розвиток сільського господарства 
супроводжувалися ростом зацікавленості до ґрунтів щодо можли-
вості їхнього використання. Розвиток промислового виробництва 
посилив навантаження на ґрунт як джерело сировини для промис-
ловості і торгівлі, що спричинило інтенсифікацію використання 
ґрунтів аж до їхнього виснаження. З розвитком наукових пошуків 
і методів виникли нові перспективи використання ґрунтів, що зму-
сило по-новому підійти до відповіді на фундаментальне питання 
“що таке ґрунт?”. 

Ґрунт є глобальним природним ресурсом, який забезпечує 
стійке існування усього живого [8, c. 7]. Це біологічно активне, 
структурне, шпарувате середовище, сформоване на поверхні суші 
нашої планети. Ґрунт утворився і продовжує розвиватися завдя-
ки вивітрюванню, що відбувається під впливом біологічних, клі-
матичних, геологічних і топографічних чинників. Відповідно до 
відмінностей перелічених чинників, ґрунти сильно різняться за 
своїми властивостями як від місця до місця, так і в часі. Така не-
складна властивість ґрунту, як його потужність, може змінюватися 
від декількох сантиметрів до багатьох метрів залежно від інтенсив-
ності та тривалості вивітрювання, чергування періодів денудації 
і осадонакопичення, характеру еволюції ландшафту. Однак зміна 
властивостей ґрунту аж ніяк не впливає на важливу та унікальну 
рису ґрунту, що відрізняє його від геологічного субстрату і містить 
у собі критерії для його класифікації: наявність закономірної вер-
тикальної послідовності шарів, утворених спільною роботою про-
соченої води і живих організмів.

Ґрунт вважають зоною розділу і взаємодії (інтерфейсом) між 
атмосферою і твердою оболонкою Землі (літосферою). Як усякий 
інтерфейс (припливна смуга або узлісся), ґрунт відзначається ви-
соким ступенем концентрації і різноманіттям біологічних видів 
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порівняно з внутрішніми частинами двох граничних середовищ. 
Наземні рослини і тварини повністю освоїли цю зону взаємодії. 
Зазначимо, що лише незначна кількість рослин може жити без ко-
ріння в ґрунті.

Ґрунт – динамічне відкрите середовище проживання, яке за-
безпечує зростаючі рослини механічною опорою, водою, елемен-
тами живлення і повітрям. Ґрунт містить також величезний світ 
мікроорганізмів (бактерії та гриби), що забезпечують колообіг хі-
мічних елементів, включно з мікроорганізмами, які можуть бути 
небезпечними для здоров’я людини. Проблема ідентифікації всіх 
ґрунтових мікроорганізмів та оцінка їхніх функцій у колообігах 
хімічних елементів і досі не вирішені. У ґрунтах ще виявлять чи-
мало представників мікросвіту, які зможуть бути корисними для 
людства. Так відбулося, наприклад, з мікроорганізмами, які виро-
бляють антибіотики. Їх відкрив Зелман Ваксман – американський 
біохімік і ґрунтознавець, лауреат Нобелівської премії з фізіології 
та медицини 1952 року, який народився в Україні [2, с. 10]. Зелмана 
Ваксмана назвали “одним з найбільших благодійників людства”, 
адже поява антибіотиків зробила революцію в медицині [3, c. 10]. 
У процесі пошуку антибіотиків Ваксман і його колеги дослідили 
близько 10 тис. різних ґрунтових мікробів.

Ґрунт – не тільки шпарувате середовище, на якому або в яко-
му розвиваються живі організми. На ґрунтах прокладають дороги 
і будують будинки, ґрунти слугують сховищем рідких і твердих 
відходів промислового виробництва. Ґрунти є джерелом віднов-
люваних природних ресурсів, вони концентрують і розсіюють со-
нячну енергію, необхідну для створення біомаси. Ґрунти слугують 
“живим” фільтром, очищуючи води і відходи.

З розвитком наукових методів досліджень виникли і нові пер-
спективи використання ґрунтів. У науці про ґрунти розпочалися 
інтенсивні пошуки “субстанції”, яка міститься в ґрунті і “таємни-
чим чином” сприяє росту рослин. Перші несміливі питання на цю 
тему переросли у комплекс дослідження ґрунту як складної і дина-
мічної біогеохімічної системи, що забезпечує існування наземної 
рослинності та багатьох живих організмів, що заселяють ґрунт. 
Виходячи з цих міркувань, ґрунт є відкритою багатокомпонент-
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ною біогеохімічною системою, яка складається з твердої, рідкої, 
газоподібної і живої фаз. Під багатокомпонентністю розуміють 
наявність у ґрунті різних хімічних сполук, які вступають між 
собою у численні реакції. Під відкритістю системи розуміють 
здатність усіх фаз ґрунту обмінюватися речовинами й енергією 
(сонячною радіацією і теплом) з навколишніми земними систе-
мами – атмосферою, гідросферою і біосферою. Такий обмін не 
є сталим, він сильно змінюється в часі й просторі. Отож ґрунт 
розглядають як неоднорідний шпаруватий матеріал, в якому 
безперервно відбуваються хімічні реакції, ініційовані екосисте-
мою, в якій розвивається ґрунт. Нерідко ці реакції змінюються 
під впливом живих організмів, тому визначення “біогеохіміч-
ний” особливо вдале стосовно ґрунтових систем. Через склад-
ність ґрунтів виникають не тільки дослідницькі труднощі, а й 
інтелектуальні проблеми не меншої складності, що дає змогу 
відкрити нові речовини і реакції, які неможливо відтворити в 
лабораторії. Часто в ґрунтах виникають нові процеси як відпо-
відна реакція на зовнішні впливи – привнесення шкідливих для 
біосфери сполук (наприклад, токсичних металів у промислових 
стоках чи сильних кислот у забруднених атмосферних опадах). 
З’ясування перебігу подібних нових процесів сприяє пошуку 
природних способів самоочищення ґрунту, що допоможе покра-
щити якість довкілля.

На відміну від багатьох інших систем, які можна класифіку-
вати як твердофазні, рідкі чи газоподібні, ґрунт не можна зачис-
лити до жодної з цих категорій. Тверда фаза ґрунту складається 
з суміші різних мінералів, живих організмів і органічної речови-
ни невизначеного складу. Його рідка фаза містить органічні та 
неорганічні сполуки з дуже змінними концентраціями. Газова 
фаза ґрунту складається з тих самих газів, що й атмосфера, од-
нак може значно відрізнятися від неї за їхнім співвідношенням. 
Відмінності стосуються водяної пари, оксигену, оксиду карбо-
ну (IV), оксиду нітрогену, метану. Вода може перебувати в ґрунті 
водночас у твердому, рідкому і газоподібному станах. Рідкій воді в 
чистому вигляді притаманна низка складних властивостей, які ще 
більше ускладнюються внаслідок взаємодії і зв’язків з ґрунтовими 
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частинками. Всі ці явища надзвичайно важливі в процесах пере-
несення речовин у ґрунті.

Ґрунт, як один із компонентів біосфери, її “серцевина”, душа 
(за В. В. Докучаєвим), входить до складу цілого класу своєрідних 
природних утворень – біокосних тіл [4, c. 282]. До таких тіл нале-
жать також донні відклади, океани, моря, озера, ріки, стави, нижня 
частина атмосфери. Ці тіла існують реально, вони мають об’єм і 
масу, їм притаманні певні властивості (морфологічні, фізичні, хі-
мічні) і родючість, тобто здатність продукувати урожай рослин (за 
В. Р. Вільямсом), забезпечуючи їх водою й елементами живлення 
[5, c. 22]. Однак саме існування біокосних тіл зумовлене органіч-
ною речовиною. Динаміка життя, процесів життєдіяльності визна-
чає динаміку біокосних тіл. Водночас біокосні тіла залежать також 
і від динаміки абіотичних чинників (клімату, гірських порід тощо). 
Абіотичні субстрати, з яких формуються біокосні тіла, зазвичай 
менш буферні до впливу екологічних чинників, хоча в деяких ви-
падках бувають більш стійкими. Ґрунти, навпаки, за порівняно по-
стійного впливу умов середовища увесь час чинять опір руйнуван-
ню, зберігаючи екосистему і себе в екосистемі. Однак оскільки вік 
певного об’єму ґрунту визначається віком екосистеми, в якій ґрунт 
відіграє роль основи, то зміна екосистеми спричиняє зміни власти-
востей ґрунту, передусім у його верхніх горизонтах, тобто ґрунтам 
властива рівноважна стійкість стосовно фітокомпонентів екосисте-
ми. Якщо ж зміна екосистеми не катастрофічна, то ґрунт зберігає свій 
тип, змінюючи лише рід, прояв тих чи інших ознак. Гірська порода, 
почавши змінюватися, змінюється кардинально, перетворюючись в 
іншу породу, яка часто складається з інших мінералів. В екосистемі 
спостерігаються зв’язки біокосних тіл як між собою, так і з живими 
організмами. Наприклад, ґрунт підстеляє атмосферу і обмінюється 
з нею водою, хімічними елементами, твердими частинками. Взає-
модія з гідросферою відбувається як обмін таких же речовин. Ґрунт 
регулює склад річок, озер, живить своїм матеріалом донні відкла-
ди Світового океану, утворюючи специфічний компонент гідро-
сфери – ґрунтові води.

Функції ґрунтів проявляються за впливу ґрунту на гірські 
породи, атмосферу і гідросферу, на біосферу загалом, окремі еко-
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системи і взаємодії з ними. Ґрунт виконує безліч різноманітних 
природних функцій і є складною поліфункціональною системою. 
Діяльність людини наділила ґрунт функціями засобу виробниц-
тва продукції сільського і лісового господарства, тобто виробни-
чими функціями, а також різними спеціальними функціями, в яких 
ґрунт слугує сховищем відходів, об’єктом різних видів будівельної, 
водогосподарської, гірничодобувної, військової та іншої діяльнос-
ті, селітебним об’єктом тощо. Зростання тиску цієї діяльності на 
біосферу загалом і ґрунти зокрема спричинило регіональні еколо-
гічні катастрофи і загрозу глобальної катастрофи. Тому біосферна 
ідеологія природокористування твердить, що виробничі і соціальні 
функції не повинні перебувати у протиріччі з екологічними функ-
ціями ґрунтів. Більше того, екологічний імператив вимагає збе-
реження екологічних функцій і накладення обмежень на ті види 
діяльності, які завдають шкоду цим функціям. Така постановка 
питання зумовлює необхідність відповідної ідентифікації еколо-
гічних функцій ґрунтів і розроблення механізмів їхнього захис-
ту, а також нового тлумачення поняття “ґрунт”. Оскільки ґрунт є 
базовим компонентом біосфери, необхідним для функціонування 
екосистеми, то на основі класичного визначення поняття “ґрунт” 
формулюють так: ґрунт – природно-історичне тіло, яке виникло на 
поверхні Землі в результаті зміни гірських порід під впливом клі-
мату, біоти, діяльності людини; характеризується екологічними і 
виробничими функціями в певних біогеоценозах і агроценозах [11, 
с. 38].

На сучасному етапі розвитку суспільства ґрунтознавство віді-
грає важливу роль як фундаментальна природно-історична наука, 
яка забезпечує потреби аграрного, лісового, водного, комунального 
господарств та інших галузей економіки.

Генетичне ґрунтознавство як самостійна наука, започаткована 
В. В. Докучаєвим, трансформувалось у розвинуту галузь природо-
знавства. Цьому значною мірою сприяли правильна методологіч-
на основа, на якій розвивалося теоретичне ґрунтознавство, послі-
довний історизм, генетичний підхід до аналізу ґрунтових явищ 
та їхній аналіз у тісному взаємозв’язку і взаємодії з компонентами 
природного середовища [13, с. 7].
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У зарубіжній науковій літературі генетичне ґрунтознавство 
трактують як педологію. Термін “педологія” (pedology) походить 
від грецького слова “педос” – ґрунт і “логос” – слово, тобто педоло-
гія означає “судження про ґрунт”. У широкому науковому розумін-
ні педологія, або ґрунтологія, – розділ ґрунтознавства, який вивчає 
ґрунтотворення, морфологію і класифікацію ґрунтів як природних 
тіл і компонентів ландшафту. Педологія, насамперед, комплексна 
наука, яка вивчає процеси формування реальних видимих власти-
востей ґрунтів, а також виявляє просторові закономірності поши-
рення ґрунтів світу у зв’язку з формами рельєфу, біогеохімічними 
циклами, умовами існування живих організмів. Педологія (ґрунто-
логія) розглядає ґрунт як природний феномен, незалежно від прак-
тичних завдань його використання, як пористий матеріал на земній 
поверхні. Однак фундаментальне розуміння ґрунту отримуємо від 
багатьох прикладних проблем сільського, лісового, меліоративно-
го господарств, комерції, управління природними ресурсами.

Унікальні властивості ґрунту на ландшафтному рівні форму-
ються за тісного взаємозв’язку біоти, клімату, рельєфу, геологічних 
і часових чинників. На мікроскопічному рівні (від мікрометрів до 
сантиметрів) архітектура ґрунту визначена співвідношенням між 
шпаруватим простором, картиною розподілу неорганічного й ор-
ганічного компонентів, структурою агрегатів. Мікроархітектура 
помітно впливає на міграцію й акумуляцію вологи та хімічних 
сполук, розпад і синтез мінералів, ризосферу, локалізацію вог-
нищ мікробіологічної активності. Розробка єдиної комплексної 
системи уявлень про ґрунт на різних рівнях його організації – від 
окремих зразків до педосфери – загалом є пріоритетом фундамен-
тальних досліджень, а головна роль у ній належить генетичному 
ґрунтознавству, тобто педології (ґрунтології). Знаючи причини 
і масштаби варіабельності властивостей ґрунтів і застосовуючи 
комплексний ієрархічний підхід, можна створити цілісну інфор-
маційну базу ґрунтів Землі. Один із напрямів фундаментальних 
ґрунтових досліджень – реконструкція природного середовища 
минулого – використовує інформацію про сучасне. Поступово 
розвивається доволі незвичайний напрям – позаземне (інопланет-
не) ґрунтознавство. 
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Виходячи з інтерпретації мінливості ґрунтів залежно від змі-
ни чинників ґрунтотворення, констатуємо, що головне завдання 
постановки фундаментальних ґрунтових досліджень полягає у 
тому, щоб дані про один зразок, відібраний у відомому місці, екс-
траполювати на певну групу ґрунтів у педосфері. Такий підхід до 
вивчення ґрунтів можна зреалізувати, використовуючи принцип 
ієрархічної організації: кожен обраний об’єкт вивчення розгляда-
ють як складовий елемент об’єкта вищого рівня організації; водно-
час його можна поділити на елементи наступного (нижчого) рівня. 
Такий підхід використовують у дослідженні антропогенного впли-
ву промисловості та сільського господарства на ландшафти і ґрун-
ти. Вивчення ґрунту на процесному рівні потребує комплексних 
знань з метою прогнозу чи пом’якшення можливих змін, тому до-
свід глобальних і регіональних прогнозів допускає використання 
конкретних точкових досліджень для загальніших побудов і екс-
траполяцій. Невеликий зразок ґрунту, в якому відбуваються біохі-
мічні процеси взаємодії між кореневою системою рослин, ґрунтом 
і мікроорганізмами, може слугувати глобальною моделлю, а також 
на його прикладі можна розрахувати надходження парникових га-
зів, які спричиняють несприятливі зміни клімату.

Вагомим внеском у вирішення проблем науки про ґрунт є ви-
користання й аналіз даних геоінформаційних систем. Комп’ютерні 
технології дають змогу моделювати ґрунтотворні процеси і влас-
тивості ґрунтів, створювати імітаційні моделі взаємодії чинників 
ґрунтотворення. Глобальні супутникові системи географічних 
прив’язок полегшують обробку результатів польового досліджен-
ня, узгоджують їх з даними, отриманими дистанційними мето-
дами, унаслідок чого можна створювати карти на основі ГІС [15, 
c. 130].

Практичне застосування для сільського господарства перелі-
чених вище методів полягає у контролі за ефективним внесенням 
добрив з допомогою точних великомасштабних карт використання 
земель, складених за допомогою ГІС-технологій (геоінформацій-
них технологій). У регіональному плані ГІС-технології застосову-
ють для складання карт ерозійної небезпеки, прогнозу надходжен-
ня хімічних сполук у ґрунтові води, раціонального розміщення 
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нових сільськогосподарських культур. У традиційному землероб-
стві ріллю розглядають як просторове однорідне тіло, яке отримує 
однакові дози добрив на всьому полі. Однак ґрунтовий покрив поля 
неоднорідний через варіювання властивостей ґрунтотворних по-
рід, рельєфу, природної рослинності, мікроклімату, віку, історії і 
технології освоєння. Отож традиційний підхід до поля як до одно-
рідного ґрунтового простору є недостатньо ефективним, оскільки 
одні ділянки отримують надлишок добрив, а іншим їх недостатньо. 
Отож збільшуються матеріальні й енергетичні затрати, знижується 
прибуток, можливе також забруднення ґрунтів. 

Зазначимо, що ще на початку XVIII ст. відомий російський 
синолог Н. Я. Бічурін, характеризуючи рельєф того чи іншого 
регіону Китаю, вживав слово “земля”: рівна, похила, горбиста, а 
коли йшлося про ґрунти, то вживав найчастіше “ґрунти земель” 
[1, с. 210]. Ґрунт, як поверхневий шар землі, тісно пов’язаний з нею, 
і власник отримує землю разом з ґрунтом. Як зазначає Н. Гавриш, 
у Законі України “Про охорону навколишнього природного сере-
довища” необхідно зробити таке доповнення до ст. 5: “Об’єктами 
правової охорони навколишнього природного середовища є земля, 
надра, ґрунти та інші компоненти природного середовища. При 
цьому рідкісні ґрунти, які перебувають під загрозою зникнення, 
підлягають особливій охороні” [7, с. 59]. 

У зарубіжних країнах широкого резонансу набула концепція 
землеробства на ґрунтах, а не на полях, а її практичне втілення 
отримало назву – ґрунтово-адресне землеробство із застосуванням 
комп’ютерних технологій. Технологія такого землеробства не об-
межується передпосівним обробітком ґрунту, вона поширюється і 
на прикореневе внесення добрив, оранку, контроль насіння, вико-
ристання пестицидів, зрошення тощо. У сучасних умовах таке зем-
леробство “на ґрунтах, а не на полях” обмежується якісною базою 
даних про властивості ґрунтів для всіх ґрунтових виділів на карті.

Ґрунтознавство – одна з найскладніших фундаментальних 
наук. Його складність спричинена природою об’єкта. Як цілісна 
наука ґрунтознавство повинне розвиватися в гармонійному поєд-
нанні своїх основних теоретичних розділів (генетичне, екологічне, 
географічне, історичне, педофізіологічне тощо) і прикладних гілок 
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(сільськогосподарське, лісове, меліоративне, технічне, природоохо-
ронне, медичне, юридичне тощо). Будь-який глобальний або вели-
кий регіональний проект природокористування повинен врахову-
вати всі ці аспекти та, зокрема, багатофункціональність ґрунтів і 
їхню системну природу. Однобічний підхід спричиняє неперед-
бачувані, часто катастрофічні негативні явища. Ці явища можуть 
бути практично незворотними [14, с. 283].

Розрив між досягненнями ґрунтознавчої науки і господарським 
використанням ґрунтів доволі значний, що зумовлено низьким 
рівнем впровадження результатів науково-практичних досягнень, 
а також пов’язано з організацією науки та підготовки фахівців. 
Недосконалість механізму взаємодії між фундаментальною наукою 
і практикою – одна з причин незатребуваності ґрунтознавства і 
байдужого ставлення до нього в суспільстві. Професор А. Руеллан 
(1997) зазначав, що ґрунтознавство сьогодні недостатньо помітне 
в суспільстві, недостатньо чітко заявляє про себе як самостійна 
наука. Ґрунт, ґрунтове середовище є для широкої громадськості 
найменш відомим із середовищ. Погляд людей на ґрунт дуже вузь-
кий, поверхневий, не настільки зацікавлений, як їхні погляди на 
зірки, рослини, тварини, моря і гори, гірські породи і мінерали. 
Навіть у людей, професійно пов’язаних з використанням ґрунто-
вих ресурсів, необхідність у ґрунтознавстві не така сильна, не така 
глибока. Частково агрономи приділяють більше уваги технічним 
чи соціально-економічним аспектам виробництва, ніж соціально-
екологічним умовам, особливо ґрунтові [17; 18]. Вважаємо, що на-
слідком такого ставлення до ґрунтознавства є значні економічні й 
екологічні витрати господарської діяльності, і доки таке ставлення 
не зміниться, загроза глобальної екологічної катастрофи зростати-
ме. У країнах з різним рівнем економічного розвитку ця проблема 
має неоднаковий зміст за наявності деяких загальних негативних 
тенденцій. 

Ґрунтознавство як фундаментальна наука, що розвивалася за 
законами пізнання природно-історичного тіла Землі, вивчає про-
цеси, які визначають якість і розподіл на земній поверхні ґрунто-
вих ресурсів у зв’язку з формами рельєфу, геохімічними умовами і 
розташуванням організмів. Ці процеси відбуваються тривалий час 
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і залежать від геологічного субстрату, клімату, рослинності, розта-
шування ґрунту в ландшафті. Ґрунтовий покрив є поверхнею вза-
ємодії з ландшафтом, займаючи в ньому низку ключових позицій. 
Наприклад, процеси, які трансформують автономні ландшафти 
(підвищені елементи рельєфу), впливають на ґрунтові процеси в 
підпорядкованих ландшафтах (зниження). З огляду на це, у фунда-
ментальних ґрунтових дослідженнях необхідно також з’ясовувати 
основні потоки речовини та енергії – рушійних сил часової і про-
сторової динаміки ґрунтів як тривимірних взаємодіючих систем.

Розташування ґрунту в зоні взаємодії літосфери і атмосфери 
протягом життя нашої планети зумовлює необхідність звернення 
до суміжних наук для пошуку істини у виробленні адекватних оці-
нок ситуацій. Використовуючи принципи інших наук, необхідно 
пам’ятати про комплексність об’єкта вивчення – ґрунт. Однак ґрун-
тознавство, своєю чергою, стимулює розробки в інших науках, 
змушуючи звертати увагу на такі проблеми, які самі собою в цих 
науках з їхньою орієнтованістю на власні сфери застосування і не 
виникали б. Наприклад, багато фізичних, біологічних і хімічних 
явищ, які раніше ніколи не вивчали в лабораторних експериментах, 
протікає у ґрунтах.

Фундаментальне ґрунтознавство є водночас польовою і лабо-
раторною наукою, оскільки ґрунт у природі тривимірний і контину-
альний, динамічний у часі й анізотропний у просторі і радіально, і 
латерально. Тому перенесення результатів, отриманих у лаборато-
рії чи на моделях, на таку складну тривимірну природну систему, 
як ґрунт, є стимулюючим викликом і проблемою для ґрунтознав-
ства. Проблемність і фундаментальність ґрунтознавства полягає 
ще і в тому, що воно міждисциплінарне і змушує інтегрувати ре-
зультати інших наук у прагненні створити більш логічну концеп-
цію природних систем Землі та їхнього функціонування. Справді, 
наука про ґрунт розвивалася як синтезуюча наука, як інтегральний 
підхід до аналізу біологічних, хімічних і фізичних властивостей 
верхнього звітрілого шару земної кори і біоти, що його заселяє.

Фундаментальне ґрунтознавство розглядають як постійно 
поповнюване джерело знань для прикладного ґрунтознавства та 
інших прикладних дисциплін у галузі сільського господарства, 
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охорони навколишнього середовища, екології міст у глобальних і 
регіональних масштабах. Таке розуміння фундаментального ґрун-
тознавства базується на унікальності ґрунтових ресурсів і ґрун-
тових процесів, ключовій ролі ґрунтів у планетарних колообігах 
води, хімічних елементів і живої речовини, комплексному міждис-
циплінарному характері ґрунтових досліджень. 

Ґрунтові ресурси, як основа життя на Землі, є тим “довгостроко-
вим капіталом”, за допомогою якого існує та розвивається людство. 
Кожна країна має свою скарбницю ґрунтів, вод, мінералів, рослин, 
тварин. Для підтримання нормального рівня життя населення і 
його покращення необхідно розумно користуватися цими глобаль-
ними ресурсами [21]. Відомий ґрунтознавець Рой Саймонсон [19; 
20] констатує: “Чим повніші знання про ґрунти, тим краще жит-
тєве улаштування” [6, c. 30]. Виходячи з розуміння ґрунту як гло-
бального природного ресурсу, науковій спільноті та громадськості 
необхідно розширяти знання про ґрунти і збагачувати ними фун-
даментальну науку про ґрунти.
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Т е м а  2

ПРОБЛЕМИ ВИВЧЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ 
ПЕДОСФЕРИ І СУСПІЛЬСТВА

Зростання загрози глобальної екологічної кризи тісно 
пов’язане зі збільшенням масштабів деградації ґрунтів унаслі-
док процесів водної і вітрової ерозії, антропогенного забруднен-
ня. Ґрунтовий покрив Землі тісно пов’язаний своїми функціями з 
усією історією та сучасним життям людства. Людство усвідо-
мило небезпеку деградації ґрунтового покриву Землі та прийня-
ло “Всесвітню хартію ґрунтів”, в якій висловлено заклик до урядів 
усіх країн розглядати ґрунтовий покрив як всесвітнє надбання 
людства, дбайливо використовувати і вживати всі можливі за-
ходи для його збереження.

Розвиток географії і картографії ґрунтів у ХХ ст. засвідчив, що 
ґрунтова сфера, або педосфера, складається із величезної кількості 
найрізноманітніших ґрунтів і є складною, структурно організова-
ною глобальною природною системою – поверхневою оболонкою 
земної суші. На основі сучасних ґрунтово-географічних дослі-
джень виокремлено 27 ґрунтових груп, які об’єднують 144 типи 
ґрунтів. За матеріалами великомасштабного обстеження ґрунтів 
(1957–1961) на території України виокремлено 22 типи і 1 200 різно-
видів ґрунтів [9, с. 27].

Упродовж ХХ ст. ґрунтознавці насамперед приділяли увагу ви-
вченню впливу природних чинників на генезу, властивості, систе-
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матичне і географічне різноманіття ґрунтів, а також на підтримання 
і підвищення родючості ґрунтів в умовах сільськогосподарського 
виробництва. Значно менше уваги приділяли вивченню зворотно-
го впливу ґрунтів і ґрунтового покриву на екологічні умови життя 
людини в навколишньому природному середовищі, впливу ґрунтів 
на стан атмосфери, гідросфери, літосфери та біосфери.

З наростанням загрози глобальної екологічної кризи на межі 
ХХ–ХХІ ст. збільшилися масштаби деградації ґрунтів унаслідок 
процесів водної і вітрової ерозії, антропогенного забруднення, що 
найпомітніше на землях сільськогосподарського використання, 
міських землях, у районах видобування корисних копалин тощо [3, 
с. 26]. Отож стає зрозумілою важливість аналізу й оцінки екологіч-
ної ролі ґрунту в біосфері та житті людини. Все частіше вивчають 
ґрунти не тільки в генетичному і агрономічному аспектах, а й з 
погляду екологічного – як складну поліфункціональну природну 
систему, яка істотно впливає на інші екосистеми і біосферу, в тім 
числі на екологічні умови життя людини.

У кожній науці час від часу виникає необхідність проаналі-
зувати місце, яке вона займає в загальній системі наукових знань, 
уточнити роль, яку вона відіграє в науковому, виробничому і со-
ціальному житті суспільства. Така потреба виникала неодноразо-
во і в історії ґрунтознавчої науки. Існує вона і нині – на початку 
ХХІ ст. – у зв’язку з деградацією ґрунтового покриву, забруднен-
ням біосфери, зростанням загрози глобальної екологічної кризи. 
Нагальною стає необхідність зміни споживацького ставлення до 
ґрунтів на ґрунтоохоронне, що продиктоване незамінною роллю 
ґрунту в сталому функціонуванні біосфери, а, отже, і житті люди-
ни. Це не просто слова, а реальність нашого часу.

Специфіка і значимість кожної науки визначається, насампе-
ред, особливостями самого об’єкта досліджень. Головною особли-
вістю ґрунту як природного тіла є його органо-мінеральний склад 
і нерозривний зв’язок у часі і географічному просторі з еволюцією 
усієї природи земної суші. Це потребує залучення широкого арсе-
налу методів дослідження – геологічних, біологічних та багатьох 
інших природничих і гуманітарних наук – до вивчення ґрунту: 
його генези, географії, складу, властивостей і функцій.
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Унікальність ґрунтів як середовища життя проявляється у 
тому, що в них проживає близько 92 % усіх відомих видів рослин і 
тварин, що дає підстави називати ґрунт головним сховищем гене-
тичного різноманіття життя на нашій планеті. Важко уявити, що 
в 1 г ґрунту можуть міститися до декількох мільярдів клітин бак-
терій, сотні метрів грибних гіфів, тисячі одноклітинних найпро-
стіших тварин, декілька тисяч метрів тонких коренів і кореневих 
волосків рослин [5, с. 23].

Проблема збереження біологічного різноманіття на Землі, яка 
привертає щораз більшу увагу наукової громадськості, має прямий 
стосунок до ґрунтів. У Конвенції ООН зі збереження біологічного 
різноманіття (1992) наголошено, що це завдання є загальним і дуже 
актуальним для всього людства. З погляду ґрунтознавства дуже 
важливим є формулювання у Конвенції положення про те, що го-
ловною умовою збереження біологічного різноманіття є збережен-
ня in sity екосистем і природних місць перебування, підтримання і 
відновлення життєздатних популяцій видів у їхніх природних умо-
вах. Між ґрунтами і угрупуваннями живих організмів, які населя-
ють ґрунти, існує тісний зв’язок і взаємозалежність. Кожному типу 
і виду ґрунтів властиві лише для них характерні види угрупувань 
рослин, тварин і мікроорганізмів. Звідси випливає, що проблему 
збереження біорізноманіття неможливо вирішити без збереження 
біорізноманіття ґрунтів у заповідниках, національних парках, бо-
танічних садах та інших особливо охоронних територіях [10].

Ґрунти є поєднувальною ланкою біологічного і геологічного 
колообігів речовин на Землі. Власне у ґрунтах відбувається дво-
сторонній процес деструкції і синтезу речовин, утворених унаслі-
док фотосинтезу, і подальшого повернення наявних у них хіміч-
них елементів у склад нової живої речовини в рослинах і тваринах. 
Загальна маса залучених у біологічний колообіг зольних елементів 
у декілька разів перевищує їхню величину в сумарному іонному 
річному стокові в океан [3, с. 320].

Найвідомішою загальною біологічною і екологічною функ-
цією ґрунтів є їхня родючість, або (в ширшому розумінні) біоло-
гічна продуктивність ґрунтів. Незважаючи на незначну товщину 
ґрунтового покриву Землі, який є ніби тоненькою плівкою на її по-
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верхні, власне ця “плівка” – біологічно найпродуктивніша час-
тина біосфери. Біомаса суші, нерозривно пов’язана з її ґрунтовим 
покривом, становить 99,8 % усієї біомаси Землі. А щорічна біо-
логічна продуктивність наземних рослинних угрупувань суттє-
во переважає біологічну продуктивність Світового океану. Маса 
харчових продуктів, отриманих людиною на суші у результаті ви-
користання родючості ґрунтів, становить 93 % від усієї маси про-
дуктів харчування людини. Лише цих даних достатньо, щоб за-
свідчити незамінну цінність функції родючості ґрунтів, функції 
їхньої біологічної продуктивності для життя людей, для всього 
живого на Землі. 

В останні десятиріччя все важливішого значення надають 
впливу ґрунту на здоров’я людини, передусім через антропогенне 
забруднення ґрунтів. Відомо, що існує прямий зв’язок між специ-
фікою хімічного складу ґрунтів у деяких регіонах і наявністю ре-
гіональних ендемічних захворювань людини і тварин (наприклад, 
захворювання щитоподібної залози через нестачу йоду в кислих 
підзолистих ґрунтах). Особливо гострою і недостатньо вивченою 
є проблема антропогенного забруднення ґрунтів у містах, побли-
зу великих транспортних магістралей, у районах видобування 
корисних копалин, зокрема нафти, газу, руд кольорових металів, 
будівельних матеріалів, не кажучи вже про забруднення ґрунтів 
радіоактивними елементами і пестицидами. Відомі випадки дов-
готривалого мікробного забруднення ґрунтів (правець, ботулізм, 
сибірська виразка). Спостерігається поширення алергічних захво-
рювань, спричинених мікроскопічними ґрунтовими грибами, у 
містах. Виникло поняття про “здоровий ґрунт” як необхідну умову 
здоров’я людини. Забруднення, деградацію і руйнування ґрунтів 
назвали “патологією ґрунтів” [6, с. 18]. Патологія ґрунтів становить 
загрозу для всієї подальшої долі людства, тому її необхідно подо-
лати.

Ґрунтовий покрив Землі, або її педосфера, як глобальна 
природна система, тісно пов’язаний своїми функціями зі всією 
історією та сучасним життям людства. Ці зв’язки дуже різноманіт-
ні. Їхні перші прояви простежували ще за життя давньої людини. 
Однак тіснішими вони стали в часи зародження землеробства, осо-
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бливо в період формування давніх землеробських цивілізацій. Адже 
не випадково, а саме у зв’язку з родючістю ґрунтів ранні цивілізації 
виникли на родючих алювіальних ґрунтах у долинах великих рік 
південних країн: Нілу – в Єгипті, Тигру і Євфрату – в Месопотамії, 
Гангу – в Індії, Янцзи і Хуанхе – в Китаї, Аму-Дар’ї і Сир-Дар’ї – 
в Середній Азії. На території Руської рівнини землеробство було 
пов’язане з високопродуктивними чорноземами. На думку відомо-
го біолога і географа М. І. Вавилова, ранніми осередками землероб-
ства були гірські країни тропічного та субтропічного поясів Землі. 
Надалі, з ростом населення і його переселенням на нові території, 
землеробство все більше поширюється на земній суші. Освоювали 
менш родючі ґрунти помірних і навіть північних широт, які вима-
гали більшої праці, досвіду і знань землеробів. Швидке, неконтро-
льоване розорювання величезних просторів Землі все частіше су-
проводжувалося процесами водної і вітрової ерозії ґрунтів, їхнім 
засоленням чи заболочуванням. Ці процеси досягли глобальних 
розмірів у другій половині ХІХ ст. – на початку ХХ ст. і стали ваго-
мо впливати на стан біосфери і життя людей загалом. Збільшується 
площа антропогенно забруднених, переущільнених ґрунтів, збід-
нених елементами живлення рослин. 

Занепокоєння станом довкілля змусило низку міжнародних 
організацій у 80–90-х роках ХХ ст. проаналізувати стан ґрунтів і 
земельних ресурсів світу. Виявилось, що площа орнопридатних зе-
мель на планеті Земля становить 3 млрд 278 млн га, або 22 % від 
усієї площі суходолу. Високо- і середньопродуктивні ґрунти (вже 
повністю розорані) займають усього 9 % площі земної суші. Решта 
78 % земель за кліматичними, орографічними чи іншими умовами 
непридатні для землеробства (табл. 2.1) [4, с. 42].

Сучасна рілля займає 1,5 млрд га. Решта – це нерозорані землі, 
представлені малопродуктивними ґрунтами, що потребують зна-
чних затрат на їхнє освоєння – це червоні кислі і вилуговані фера-
літні ґрунти, а також ґрунти сухих тропічних і субтропічних саван 
з великою кількістю солонцевих і засолених ґрунтів.
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Та б л и ц я  2 .1
Можливості використання ґрунтів у світовому землеробстві

(А. Б. Розанов, Б. Г. Розанов, 1990)

Чинник можливості
Площа земель

млн га % від загальної 
площі суходолу

Льодовикові покриви 1 440 10

Дуже холодні землі 2 235 12

Дуже сухі землі 2 533 17

Дуже круті схили 2 682 18

Дуже малопотужні ґрунти 1 341 9

Дуже вологі ґрунти 596 4

Дуже бідні ґрунти 748 5

Загалом непридатні землі 11 622 78

Малопродуктивні землі 1 937 13

Помірно продуктивні землі 894 6

Високопродуктивні землі 447 3

Загалом орнопридатні 
землі 3 278 22

Загальна площа суші Землі 14 900 100

Міжнародний довідково-інформаційний центр у Нідерландах 
разом з Програмою ООН з навколишнього середовища (ЮНЕП) 
1990 року створили карту антропогенної деградації ґрунтів, яка 
наочно демонструє глобальний розмір цього згубного процесу. 
З’ясували, що різного ступеня деградації зазнали майже 2 млрд га 
ґрунтів (табл. 2.2) [5, с. 44].
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Та б л и ц я  2 . 2
Типи і ступінь деградації земель

Типи і ступені деградації
Площа

млн га %

Тип деградації

Змив і руйнування водною ерозією 1 093,7 55,6

Розвіювання і руйнування вітровою 
ерозією 548,3 27,9

Хімічна деградація (збіднення 
елементами живлення, засолення, 
забруднення, закислення)

239,1 12,2

Фізична деградація 
(переущільнення, заболочування, 
просідання)

83,3 4,3

Всього 1 964,4 100

Ступінь деградації

  Слабкий 749,0 38,1

  Помірний 910,5 46,4

  Сильний 295,7 15,1

  Дуже сильний 9,3 0,5

Втрата родючих освоєних земель відбувається і сьогодні. 
Щорічно із сільськогосподарського використання вилучається 
близько 8 млн га шляхом відчуження на інші господарські потреби 
і приблизно 7 млн га земель втрачається внаслідок різних проце-
сів деградації ґрунтів. Отож людство наприкінці XX ст. втрачало 
15 млн га продуктивних угідь щороку. Найбільші площі деградо-
ваних ґрунтів у країнах і районах давнього землеробства. Такою 
є сумна статистика безконтрольного землекористування людства 
упродовж багатьох віків. Глобальний процес деградації і руйну-
вання ґрунтів вже назвали “тихою кризою планети”. Аналіз даних 
таблиці 2.2 засвідчує, що перше місце серед деградаційних про-
цесів посідає змив і водна ерозія (56 %), друге – дефляція і вітрова 
ерозія (28 %), третє – хімічна деградація (12 %), у тім числі збіднен-
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ня біофілами, засолення, забруднення, закислення; на останньому 
місці – фізична деградація (4 %) – злитизація, переущільнення, за-
болочення. Однак не виділяють частку біологічно деградованих 
грунтів агроценозів, які піддані інфікуванню патогенними мікро-
організмами чи зазнали ґрунтовтоми, хоча масштаби поширення 
подібних кондуктивних ґрунтів у світі катастрофічно зростають [6, 
с. 12].

Наскільки небезпечним для долі людства є процес деградації 
ґрунтів – чітко бачимо із таких даних споживання: 77 % продо-
вольства людство отримує в результаті вирощування на ґрунтах 
сільськогосподарських рослин і 16 % – шляхом отримання тварин-
ницької продукції (м’яса в зерновому еквіваленті) на пасовищних 
землях, що загалом становить понад 90 % усієї продовольчої про-
дукції. На продукцію морського рибальства припадає лише 7 % 
продуктів харчування. Це свідчить про цінність ґрунтів суші для 
людської цивілізації. Звідси ще очевиднішою стає недопустимість 
процесів руйнування і біологічної деградації ґрунтового покриву 
Землі – її педосфери.

Яка ж ситуація зі станом ґрунтового покриву в Україні? За до-
слідженнями вчених, найвагомішими чинниками зниження про-
дуктивності земельних ресурсів і деградації агроландшафтів є еро-
зія ґрунтів. В Україні загальна площа сільськогосподарських угідь, 
які зазнали згубного впливу водної ерозії, становить 13,4 млн га, в 
тім числі 10,6 млн га (32 %) орних земель [7, с. 10; 8, с. 87].

Дефльовані ґрунти в Україні займають 155,6 тис. га і представ-
лені середньо- та сильнодефльованими ґрунтами різного грануло-
метричного складу: від піщаних на Поліссі до важкосуглинкових і 
глинистих у степовій зоні.

Засолені ґрунти займають 301,4 тис. га. У цю категорію вхо-
дять солончаки, середньо- і сильнозасолені гідроморфні ґрунти, 
а також вторинно засолені автоморфні ґрунти зрошуваних тери-
торій. Площа засолених зрошуваних ґрунтів становить понад 
200 тис. га.

Солонцюваті ґрунти займають 462,4 тис. га. Вони приурочені 
до степової і сухостепової зон. 
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Перезволожені та заболочені ґрунти займають площу 
590,0 тис. га. Загальна площа осушуваних земель в Україні – 
3 млн 120 тис. га.

Аналіз даних про забруднення ґрунтів різними токсичними 
сполуками засвідчує, що 20 % ґрунтів на території країни пере-
буває у незадовільному стані, а 8,4 млн га забруднено радіонуклі-
дами.

Такий стан ґрунтових ресурсів України викликає занепоко-
єння не тільки науковців, а й більшості населення нашої країни. 
Біологічно продуктивні ґрунти – це невідновний природний ресурс 
для життя людини, не менш важливий, ніж повітря і вода. Адже 
значення ґрунтового покриву в біосфері аж ніяк не обмежується 
його роллю “постачальника” продуктів для життя людей: воно по-
ширюється на всі умови життя людини, а також на все живе на 
суходолі.

Виникає питання, якою мірою людство усвідомило небезпе-
ку деградації ґрунтового покриву Землі? Історія засвідчує, що про 
необхідність глибокого пізнання ґрунтів, їхнього раціонального 
використання та охорони мова йшла ще у Стародавніх Греції та 
Римі, і це зафіксовано у працях відомих мислителів тих часів. У 
ХХ столітті зазначена вище проблема набула вже міжнародного 
значення. На І Всесвітній конференції з навколишнього середовища 
(Стокгольм, 1972) звернули увагу на незадовільний стан ґрунтово-
го покриву світу і прийняли відповідні рекомендації. Продовольча 
та сільськогосподарська організація ООН (ФАО) 1982 р. ухвалила 
“Всесвітню хартію ґрунтів”, в якій закликала уряди всіх країн роз-
глядати ґрунтовий покрив як всесвітнє надбання людства і вживати 
необхідні заходи з його збереження і дбайливого використання. На 
Всесвітній конференції ООН з навколишнього середовища і розви-
тку в Ріо-де-Жанейро (1992) знову проголосили, що охорона і раці-
ональне використання ґрунтів повинні стати центральною ланкою 
державної політики, оскільки стан ґрунтів визначає долю людства 
і здійснює вирішальний вплив на довкілля.

Чимало країн (США, Німеччина, Франція, Канада, Китай) 
погодилось, що проблему деградації ґрунтів можна ефективно 
розв’язати тільки на державному рівні.
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Для України життєво важливо створити зразковий рівень ви-
користання й управління ґрунтовими ресурсами, що передбачає, 
насамперед, опрацювання довгострокової Стратегії використання, 
відтворення та управління ґрунтовими ресурсами та всебічний 
контроль виконання їхніх функцій, прийняття закону України “Про 
ґрунти та їх родючість”, який уже понад рік розглядає Верховна 
Рада України.

На початку ХХІ ст. швидко зростає загроза забруднення до-
вкілля у містах, у тім числі міських ґрунтів. Значні зміни в еколо-
гічне середовище планети Земля вносить урбанізація населення і 
концентрація в містах значної частини світової промисловості та 
засобів транспорту. В містах проживає більше половини населення 
планети, відтак у містах ґрунти піддаються найбільшому промис-
ловому і побутовому забрудненню, тому втрачають свої оздоровчі 
екологічні функції.

Останніми десятиліттями важливого значення набуває вчення 
про здоров’я ґрунту. За визначенням американських ґрунтознавців, 
здоров’я ґрунту – це його здатність невизначено довго функціону-
вати як компонента наземної екосистеми, забезпечуючи її біопро-
дуктивність і підтримуючи якість води і повітря, а також здоров’я 
рослин, тварин і людини.

Здоровий ґрунт характеризується збалансованим біорізнома-
ніттям, неперервним самоочищенням від забруднюючих речовин 
і супресивністю щодо патогенної або паразитичної (для людини і 
домашніх тварин) і фітопатогенної біоти.

Важливою проблемою є кількісна діагностика стану здоров’я 
ґрунту. Основна причина – відсутність оптимального набору на-
уково обґрунтованих, міжнародно узгоджених, висококваліфікова-
них функціональних і фактологічних оціночних критеріїв, які ма-
ють екологічну, соціологічну і економічну значимість. Такі критерії 
необхідні для об’єктивної діагностики здоров’я ґрунту та визначен-
ня його вартісного статусу. Необхідно пам’ятати, що здоров’я ґрун-
ту – це здоров’я нації.

Незважаючи на авторитетні декларації та заходи з охорони 
ґрунтів як у міжнародному плані, так і на рівні різних країн, де-
градація ґрунтового покриву Землі триває. Причин цьому бага-
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то, включаючи фінансові, економічні, адміністративні, проте не 
останню роль відіграє недостатнє розуміння реальності глобальної 
загрози, яку несе процес деградації ґрунтів і яка веде до порушен-
ня стійкого функціонування біосфери, де проживає людство і все 
живе на земній суші.
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ГЕНЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ҐРУНТОЗНАВСТВА

Вирішення генетичних проблем ґрунтознавства спрямо-
ване насамперед на утвердження ґрунту як особливого само-
стійного природного утворення. Генетичний підхід до вивчення 
ґрунтів сприяє розкриттю складу, процесів і специфічних влас-
тивостей ґрунтів, які відрізняють їх від інших тіл природи. 
Генетична складова у ґрунтознавстві надзвичайно важлива, а 
географічні й екологічні аспекти вивчення доповнюють інфор-
мацію про процеси, функціонування та властивості ґрунтів, 
сприяючи розвиткові вчення про генезу різних ґрунтів.

Наука ґрунтознавство, яка виникла і функціонує на стику 
природничих, технічних, гуманітарних і суспільних наук, вирі-
шує низку проблем, що потребують дослідження та розв’язання. Ці 
проблеми можуть бути власне науковими, науково-практичними, 
прикладними, соціальними.

Кожна наука від зародження має свій об’єкт і предмет дослі-
джень, методику і методологію досліджень. Ґрунтознавство вирі-
шує різноманітні проблеми, пов’язані з вивченням ґрунту як осо-
бливого природно-історичного тіла, його властивостей, процесів 
ґрунтотворення, географічних закономірностей поширення ґрун-
тів, екологічних функцій ґрунтів, розробленням заходів з раціо-
нального використання та охорони ґрунтів тощо.
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Ґрунтознавство у процесі свого розвитку вирішувало про-
блеми як теоретичного, так і прикладного характеру. З погляду 
сучасного ґрунтознавства, серед багатьох проблем, до яких до-
тична ця наука – фізичних, хімічних, біологічних, агрономічних, 
меліоративних, інженерних, економічних, екологічних тощо, ви-
діляють чотири групи: генетичні, географічні, історичні та еколо-
гічні. Необхідно з’ясувати, чому саме ці чотири групи проблем ма-
ють основоположне значення для теорії і практики ґрунтознавчої 
науки? Відповідь на питання полягає в тому, що наука ґрунто-
знавство є динамічною і функціонує відповідно до запитів і про-
блем суспільства [4, с. 53].

Вирішення генетичних проблем у ґрунтознавстві необхідно 
спрямувати насамперед на утвердження ґрунту як особливого са-
мостійного природного утворення. Генетичне вивчення покликане 
розкривати склад, процеси і специфічні властивості ґрунтів і від-
різняти їх від інших тіл природи. Власне тому генетична проблема 
у ґрунтознавстві є особливо важливою, а географічні та екологічні 
аспекти вивчення доповнюють інформацію про процеси, функціо-
нування та властивості ґрунтів, тобто допомагають у створенні 
вчення про генезу різних ґрунтів [13, с. 23]. 

На кожному етапі розвитку ґрунтознавство утверджувалося як 
самостійна наука, а ґрунти – як самостійні тіла природи. Виникає 
питання, чи є потрібними докази утвердження ґрунту як самостій-
ного природного тіла? Відповідь однозначна: потрібні!

Зазначимо, що початки наукових знань про ґрунт сягають 
глибокої давнини та пов’язані із зародженням і поступовим роз-
витком землеробства як однієї з головних галузей людської діяль-
ності. Водночас, як і в усіх науках, багато тисячоліть людського 
розвитку були лише періодом накопичення різноманітних спосте-
режень, припущень, які передавали різними способами від поко-
ління до покоління. Однак накопичені знання стають наукою лише 
тоді, коли трансформуються у певні закони природи, що адекватно 
відображають навколишню дійсність і у такому випадку можуть 
слугувати інструментом управління нею. Наука виникає тоді, коли 
сформована парадигма – головна теоретична концепція певної га-
лузі знань.
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З появою землеробства людина ввела в свій ужиток уявлення 
про ґрунт як пухкий землистий шар, в якому вкорінюються назем-
ні рослини і який є предметом землеробського обробітку. До почат-
ку землеробства люди ототожнювали ґрунт із ділянкою поверхні, 
на якій вони проживали. 

На території України ще на початку рільництва (V–VII тис. 
до н. е.) наші предки мали уявлення про ґрунт як середовище зрос-
тання рослин, називали його чорною землею або чорноземом. Саме 
під цією назвою виокремлювали ґрунт з чорним забарвленням, з 
яким пов’язували родючість ґрунту. 

Однак наші прадіди не тільки виокремлювали цей темний по-
верхневий шар Землі, а й сформували думку про його походження. 
Так, український професор Н. Б. Борисяк у праці “Про чорнозем” 
(1851) зазначав: “З давніх-давен у Малоросії існувала загальноприй-
нята думка про походження чорнозему від перегнивання рослин 
(степових) за сприяння атмосферних впливів і від перемішування 
утвореного перегною з пухкими суглинками підґрунтя” [1, с. 30]. 

Просте уявлення людей про ґрунт повністю їх задовольняло 
упродовж декількох тисячоліть історичного розвитку, оскільки 
людство тоді ще не зіштовхнулося впритул з тими проблемами зем-
леробства, які виникли в ХХ ст. Серед них: проблеми малоземелля, 
нестачі продуктів харчування, катастрофічної ерозії, спустелюван-
ня, зниження родючості, засолення ґрунтів, необхідності отриман-
ня більшої кількості продукції з меншої площі. Необхідність ви-
рішення цих практичних завдань сприяла зародженню на рубежі 
ХХ ст. нової науки – ґрунтознавства. Важливо, що ця наука розви-
валася не як суто описова й абстрактна, а сформувалася у відповідь 
на практичні запити землеробства, яке стрімко розвивалося.

Існуючі раніше поняття стали непридатними, оскільки не 
характеризували всієї специфіки ґрунту як природного тіла і не 
відображали його характерних особливостей.

У середині ХІХ ст. в працях агрономів, агрогеологів, агрохі-
міків склалося визначення ґрунту, за яким його ототожнювали з 
орним шаром, що слугує безпосереднім об’єктом обробітку і в яко-
му зосереджена головна маса коренів рослин. Тодішніх учених на-
самперед цікавив речовинний склад цього верхнього шару земної 
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поверхні, який вони вважали сумішшю мінеральних і органічних 
елементів.

Низка західноєвропейських вчених ототожнювала ґрунт з 
розорюваною гірською породою. 

Німецький вчений Якоб Йонсон (Jakob Jonson) вважав за необ-
хідне у визначенні ґрунту враховувати і товщину шару, в якому 
міститься перегній, про що він писав у виданій 1840 року праці 
“Правила оцінки сільськогосподарських земель”. Карл Шмідт 
1867 року зазначив, що ґрунтом слід називати верхній, незначної 
глибини, шар земної поверхні, що складається із суміші різних мі-
неральних частинок з перегнилими рештками рослин і тварин.

Професор І. А. Стебут 1869 року писав про ґрунт як верхній 
оброблюваний шар земної кори, в якому розвивається коріння 
вирощуваних рослин і який є поєднанням частинок мінерально-
го походження, або продуктів механічного, фізичного і хімічного 
руйнування гірських порід і мінералів, з частинками органічно-
го походження, або продуктів такого ж руйнування рослинних і 
тваринних решток. У такий спосіб вчений відзначив одну суттєву 
ознаку ґрунту – поєднання в ньому мінеральної та органічної речо-
вин. Однак ґрунт і надалі вважали лише орним шаром або верхнім 
шаром земної кори.

Знання про ґрунти, поєднані з землеробством, виникли у 
сиву давнину. Свідченням цього є численні історичні пам’ятки. 
Наприклад, земельний кадастр вавилонського царя Хаммурапі 
(1792–1750 рр. до н. е.). Початком науки про ґрунти можна умов-
но вважати I ст. до н. е., коли був написаний трактат Колумелли 
“Про сільське господарство”, в якому подані, зокрема, класифі-
кація ґрунтів і добрив. Таким науковим як на той час узагаль-
ненням передував досвід землеробства протягом близько 10 ти-
сяч років. Отже, витоки ґрунтознавства лежать в агрономії [6, 
с. 206].

У ХІХ ст. відбулося становлення ґрунтознавства як самостій-
ної науки: 1837 р. з’явилася книга, в якій вперше вжито слово “ґрун-
тознавство”. Це була монографія К. Шпренгеля “Ґрунтознавство, 
або наука про ґрунт”. Ця книга мала агрогеологічний напрям, який 
існував поруч з агрикультурхімічним (його представником був 
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Ю. Лібіх та інші). Таке агрономічне ґрунтознавство базувалося на 
уявленнях про ґрунт як неживе середовище зростання рослин.

Перше наукове визначення ґрунту як самостійного тіла приро-
ди належить В. В. Докучаєву. У праці “Розбір головних ґрунтових 
класифікацій” він подає визначення ґрунтів як “денних або близь-
ких до них горизонтів гірських порід (все одно яких), що були більш 
чи менш природно змінені взаємним поєднанням води, повітря і 
різних організмів – живих і мертвих”. Пізніше вчений удосконалив 
визначення ґрунту, і в лекції у Полтавському губернському земстві 
“Про ґрунтознавство” назвав ґрунт “функцією від материнської по-
роди (підґрунтя), клімату й організмів, помноженою на час”.

Згодом В. В. Докучаєв у статті “До питання про співвідношен-
ня між віком і висотою місцевості, з одного боку, характером роз-
поділу чорноземів, лісових земель і солонців, з другого” дає вже 
детальне наукове визначення ґрунту: “ґрунт – це цілком самостій-
не природно-історичне тіло, яке є продуктом сукупної діяльності 
а) підґрунтя, b) клімату, с) рослинності і тваринних організмів, 
d) віку країни, а частково і е) рельєфу місцевості”. Саме це визна-
чення є ґрунтовою аксіомою, наріжним каменем ґрунтознавства як 
науки.

Найголовнішим у визначенні ґрунту В. В. Докучаєвим, що віді-
грало визначну роль у розвитку нової науки, є три положення:

по-перше, ґрунт поставлено у ряд самостійних природних • 
тіл, що якісно відрізняється від усіх інших тіл природи;
по-друге, ґрунт розглянуто як явище історичне: він має • 
свій вік та історію утворення;
по-третє, зазначено функціональні зв’язки між ґрунтом і • 
всіма іншими природними тілами та явищами.

У цьому визначенні В. В. Докучаєв заклав дві головні ідеї:
1) ґрунт є самостійним природно-історичним тілом;
2) ґрунт формується внаслідок взаємодії перелічених вище 

чинників ґрунтотворення [7, с. 285].
Якщо перша ідея певною мірою відображає сутність ґрунту, то 

друга фактично характеризує суть процесу ґрунтотворення. А така 
суттєва ознака, як взаємодія і поєднання в ньому частинок мінераль-
ного й органічного походження, залишається поза його увагою.
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Зазначимо, що ідея виокремлення ґрунту як самостійного тіла 
природи, яке формується під впливом чинників ґрунтотворення, 
була підтримана насамперед географами-ґрунтознавцями, оскіль-
ки відкривала можливості для розпізнання цих тіл у природі та 
науці, їхньої класифікації, картографування, бонітування тощо. 
А ідея про взаємозв’язок чинників природи стала основою фізико-
географічних досліджень, що посприяло їхньому розвиткові.

Водночас з докучаєвським напрямом, у якому ґрунт розгляда-
ють насамперед як самостійне природне тіло в його функціональ-
ній залежності від інших природних тіл і явищ, у науковому світі 
розвивали й інші напрями. Зокрема, агрономи більше розвивали 
погляд на ґрунт, базуючись на його властивостях. Наприклад, про-
фесор П. А. Костичев вважав, що ґрунтом слід називати верхній 
шар Землі, в якому розміщена основна маса коріння. Властивості 
цього шару безпосередньо впливають на життя рослин, оскільки 
з нього вони отримують необхідні поживні речовини, тобто ґрунт 
розглянуто як джерело живлення рослин, а ґрунтознавство, відпо-
відно, повинно вивчати властивості ґрунтів стосовно їхнього впли-
ву на життя рослин [10, с. 86].

Починаючи з цих наукових праць, у ґрунтознавстві фактично 
зародилося два його напрями: генетичне і агрономічне. Яскравим 
представником і послідовником генетичного напряму ґрунто-
знавства як науки був учень В. В. Докучаєва – український вчений 
В. І. Вернадський. Він називав ґрунт “біокосним” (органо-міне-
ральним) тілом природи, наголошуючи тим самим на його істотній 
ознаці [2, с. 55].

Представники агрономічного напряму ґрунтознавства насам-
перед звертали увагу на ґрунт стосовно рослин, які розвиваються 
на ньому. Відповідно, визначення ними ґрунту наголошує на іншій 
стороні: П. А. Костичев характеризує ґрунт як середовище зростан-
ня рослин; В. Р. Вільямс під ґрунтом розумів “пухкий поверхневий 
горизонт суші земної кулі, здатний продукувати врожай рослин”. 
Поняття “ґрунт” і “родючість” є нероздільними. Родючість – суттє-
ва властивість, якісна ознака ґрунту незалежно від ступеня її кіль-
кісного прояву. Поняття “родючий ґрунт” протиставляли поняттю 
“безплідний камінь” чи “масивна гірська порода”.
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В українському ґрунтознавстві послідовником агрономічного 
напряму був академік О. Н. Соколовський, який у своєму визначен-
ні ґрунту дотримувався базових положень В. В. Докучаєва і вва-
жав, що ґрунт – це частина земної кори, яка утворюється у верхніх 
шарах різних геологічних порід, що виходять на поверхню і набу-
вають нових властивостей під впливом клімату, рослинності (ви-
щої і нижчої) в різних умовах рельєфу та різної тривалості дії цих 
чинників ґрунтотворення, тобто віку ґрунту. У цьому визначенні 
ґрунту вчений вказує на таку істотну ознаку ґрунту, як його нові 
властивості, яких ґрунт набуває під впливом чинників ґрунтотво-
рення, що спричиняє необхідність вивчати саме ці властивості, зо-
крема їхню роль у житті рослин.

У своїх наукових підходах до визначення ґрунту О. Н. Соко-
ловський поєднав генетичний напрям В. В. Докучаєва з агро-
номічним, вважаючи, що знання про генезу ґрунту, його склад і 
властивості повинні стати науковою базою для агрономічного напря-
му – розроблення шляхів раціонального використання ґрунтів, під-
тримання і підвищення їхньої родючості.

Окрім цього, О. Н. Соколовський чи не вперше наголосив, що 
серед головних оболонок Землі (атмосфера, літосфера, гідросфера) 
ґрунт займає особливе місце як частина біосфери – педосфера, го-
ловною відмінністю якої є наповненість її організмами і пов’язана 
з цим наявність величезного енергетичного потенціалу. Тим самим 
О. Н. Соколовський започаткував ширше екологічне розуміння 
ґрунту [14, с. 137].

Заслуговує уваги визначення французького вченого-ґрунто-
знавця Ф. Дюшофура, який розглядає ґрунт не як стійке, інертне 
тіло, а як складне і дуже динамічне середовище, що постійно роз-
вивається і змінюється разом зі зміною чинників ґрунтотворення. 
Саме динамічність ґрунту Ф. Дюшофур вважає істотною його озна-
кою і на цій підставі розвиває вчення про еволюцію ґрунтів, вважа-
ючи її доволі швидкоплинною.

Функціональна суть ґрунту у найбільшому обсязі розкрита 
екологами. Розробляючи вчення системного аналізу біосфери, ака-
демік М. А. Голубець трактує ґрунт як невід’ємний структурно-
функціональний компонент (блок) природної наземної екосистеми, 
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в якому реалізується деструктивна ланка біохімічного циклу (біо-
тичного колообігу), накопичується і зберігається її вільна енергія, 
екологічний потенціал її продуктивності (родючості), стійкості та 
стабільності. Вчений вважає, що ґрунт є живою підсистемою над-
земної екологічної системи, а його організаційним, енергетичним і 
функціональним блоком є живі організми, продукти їхньої життє-
діяльності та розкладення [5, с. 48].

Хоча М. А. Голубець і називає ґрунт вторинним витвором і 
структурною підсистемою біосфери, все ж він, як і В. В. Докучаєв, 
вважає, що ґрунт виник унаслідок взаємодії материнської породи, 
атмосферного повітря, клімату, води і живої речовини після того, 
як живі організми поселилися на поверхні літосфери та поширили-
ся в її верхньому пухкому шарі. Як уже зазначено, вчений наголо-
шує, що організаційним, енергетичним і функціональним блоком є 
живі організми, продукти їхньої життєдіяльності та розкладення і 
саме їхня взаємодія з мінеральною речовиною зумовлює утворення 
гумусу і складних органо-мінеральних комплексів, які є сутнісною 
ознакою ґрунту, що відрізняє його як від органічних, так і від мі-
неральних утворень. Отож вода, повітря та інші чинники слугують 
не агентами, а радше умовами цієї взаємодії. Вони впливають на 
ґрунтотворний процес, однак не є його суттю.

Твердження М. А. Голубця, що ґрунт є вторинним витвором 
біосфери і починає утворюватися там, де на поверхні літосфери по-
селились живі організми, дає підстави не вважати педосферу само-
стійною біогенною оболонкою Землі, як це стверджує В. А. Ковда, 
або самостійним природно-історичним тілом, як його називав 
В. В. Докучаєв. Однак твердження стосовно ролі живих організмів 
у формуванні ґрунтів залишається дискусійним.

На основі системного підходу до розуміння ґрунту можна 
сформулювати таке його визначення: ґрунт – складна, поліфунк-
ціональна та полікомпонентна, відкрита, багатофазна, струк-
турна система у поверхневому шарі кори вивітрювання гірських 
порід; вона є комплексною функцією гірської породи, живих ор-
ганізмів, клімату, рельєфу і часу. 

Наголосимо, що подане визначення ґрунту за В. А. Ковдою і 
Б. Г. Розановим є субстантивно-функціонально-атрибутивним 
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[9, с. 285]. Це означає, що в ньому є вказівка на речовинний склад 
об’єкта (субстанцію), на його функціональні зв’язки з іншими 
об’єктами природи, і, врешті, на його головні якості (атрибути). Це 
визначення в такому чи дещо зміненому формулюванні є загаль-
ноприйнятим у науці і надійно визначає ґрунт як предмет ґрун-
тознавства, з одного боку, і як самостійне природне тіло, з іншого. 
Однак у цьому визначенні ґрунту не відображений людський чин-
ник, який щораз більше впливає на ґрунти та їхню родючість і є 
визнаним у ґрунтознавчій науці.

Оскільки сучасне природокористування базується на біосфер-
ній парадигмі, що впливає і на розвиток ґрунтознавства, зазначи-
мо, що детально вчення про біосферу розробив український вчений 
В. І. Вернадський, хоча сам термін “біосфера” вперше застосував 
австрійський геолог Е. Зюсс (1875). У наукових працях Володимира 
Івановича Вернадського термін “біосфера” вперше з’явився 
1911 року, а 1926 року він видав книгу “Біосфера”, в якій виклав 
вчення про біосферу як особливу сферу Землі, де поширена жива 
речовина. Вчений розглядав біосферу як вищу стадію еволюції пла-
нети і подальший розвиток планети Земля пов’язував із взаємодією 
біосфери і людини [3, с. 77].

Розвиваючи ці ідеї, В. І. Вернадський сформулював закон 
ноосфери: біосфера неминуче перетворюється в ноосферу, тобто 
сферу, де розум людини відіграватиме домінуючу роль у системі 
людина–природа. Цей закон нерідко називали утопічним. Однак, 
як зазначав Н. Ф. Реймерс, цей закон справедливий і точний у тому 
розумінні, що коли людство не почне розумно регулювати свою 
чисельність і свій тиск на природу, враховуючи її закони, біосфера 
у зміненому вигляді може зберегтись, однак цивілізація і, не ви-
ключено, вид Homo Sapiens загинуть. Тільки гуманізація суспіль-
ства (процес також суперечливий і неоднозначний), відносно без-
конфліктне його входження в систему біосфери, що базується на 
використанні лише приросту ресурсів, можуть врятувати людство. 
Люди управлятимуть не природою, а насамперед собою. І в цьому 
полягає розуміння законів ноосфери.

На жаль, розроблену В. І. Вернадським та іншими вченими 
парадигму природокористування не сприйняло адекватно сус-
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пільство ХХ століття, захоплене ейфорією підкорення природи 
з подальшими кампаніями індустріалізації, хімізації, меліорації 
тощо. Наочним прикладом наслідків такої діяльності є катастрофа 
Аральського моря, яка стала результатом перерозподілу річково-
го стоку. Процесів деградації більшого чи меншого ступеня зазна-
ли всі природні зони. Наприклад, у степовій зоні спостерігається 
погіршення якості чорноземів, у тропічному поясі відбувається 
опустелювання – пустелі “насуваються” на савани, у зоні тундри і 
північної тайги руйнуються мерзлотні ґрунти через екстремальну 
експлуатацію їхню. 

Зростання загрози глобальної екологічної катастрофи напри-
кінці ХХ ст. спонукало людство до пошуку гармонізації відносин 
між суспільством і природою. З’явились глобальні моделі розвитку 
людства, особливого поширення серед яких набула ідея “сталого 
розвитку”. Сталий, або стійкий, розвиток – це загальна концепція 
стосовно необхідності встановлення балансу між задоволенням су-
часних потреб людства і захистом інтересів майбутніх поколінь, 
включаючи їхню потребу в безпечному і здоровому довкіллі. Низка 
вчених і суспільних діячів вважає цю концепцію найперспективні-
шою ідеологією ХХІ ст. і навіть усього третього тисячоліття, яка з 
поглибленням наукової обґрунтованості витіснить усі наявні світо-
глядні ідеології [11].

Термін сталий розвиток є офіційним українським відповід-
ником англійського терміна Sustainable development, дослівний пе-
реклад якого, з урахуванням контексту, можна передати як жит-
тєздатний розвиток, а за сенсом – самопідтримуваний розвиток; 
інколи цей термін тлумачать як всебічно збалансований розвиток. 
За визначенням Комісії ООН зі сталого розвитку, мета сталого 
розвитку – задовольняти потреби сучасного суспільства, не 
ставлячи під загрозу здатність майбутніх поколінь задоволь-
няти свої потреби. Теорія сталого розвитку є альтернативою па-
радигмі економічного зростання, яка ігнорує екологічну небезпеку 
від розвитку за екстенсивною моделлю [15].

З сучасного погляду, природокористування, як задоволення по-
треб суспі льства шляхом використання різних природних ресурсів 
і природних умов, має обмеження екологічного, економічного, со-
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ціального, етичного характеру. Екологічний імператив покликаний 
стати основою природокористування, що випливає з незворотності 
настання шкідливих для людини і довкілля наслідків діяльності 
людини, тобто екологічний імператив означає ту межу допустимої 
активності людини, яку вона не має права переступати за жодних 
обставин.

Природокористування нині розглядають як сферу виробничої 
та наукової діяльності, як сукупність засобів, які застосовує сус-
пільство задля комплексного вивчення, освоєння, використання, 
відновлення, поліпшення й охорони природного середовища та при-
родних ресурсів з метою розвитку продуктивних сил, забезпечення 
сприятливих умов життєдіяльності людини. Природокористування 
як сукупність усіх впливів людства на природу містить не тільки 
заходи з її освоєння і раціонального використання, а й охорони та 
відновлення.

Нова ідеологія природокористування вимагає перегляду бага-
тьох уявлень, які склалися з суто споживацьких позицій. Для зем-
леробської науки і практики така метаморфоза уявлень про при-
родокористування означає насамперед переусвідомлення власне 
предмета і об’єкта землеробства. З позицій нової парадигми, “зем-
ля” – це не лише засіб і сфера виробництва та предмет праці, а й 
соціально-екологічна категорія, а ґрунт слід розглядати як базовий 
компонент біосфери. Окрім того, у випадку розробки і експлуата-
ції будь-якої виробничої системи насамперед необхідно стежити 
за збереженням екологічних функцій ґрунтів, пов’язаних з регулю-
ванням вологообміну, газообміну і теплообміну в атмосфері, інтен-
сивності біогеохімічних процесів, за дотриманням біорізноманіття 
і, зрештою, – за забезпеченням життя на Землі.

Поняття “земля” багатозначне, і його розглядають у різних ра-
курсах: як важливий виробничий ресурс; основний засіб виробни-
цтва; предмет праці; просторовий базис для розміщення і розвитку 
усіх галузей господарства; угіддя; надра; середовище проживан-
ня рослин, тварин, людини; соціальна інфраструктура. Завдання 
полягає в тому, щоб перебороти вузький, споживацький підхід, за 
якого не зважають на структуру і функціонування цього “просто-
рового базису” [8, с. 38].
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З позицій нової парадигми, усі перелічені аспекти поняття 
“земля” необхідно інтегрувати на біосферній основі, тобто зем-
лю доцільно розглядати як природно-територіальний комплекс зі 
всією повнотою ландшафтно-екологічних зв’язків.

У випадку будь-якого антропогенного втручання необхідно 
враховувати природні закономірності функціонування природно-
територіального комплексу як ділянки географічної оболонки 
Землі.

Із наведеного випливає таке визначення: Земля – це природно-
територіальний комплекс, який характеризується певними еко-
логічними і соціально-економічними умовами (геологічними, гео-
морфологічними, кліматичними, літологічними, біоценотичними, 
соціально-інфраструктурними) і виконує різні функції: екологічні, 
господарські, соціально-економічні, ресурсні, рекреаційні та інші.

Якщо земля – це ділянка біосфери, то ґрунт – її базовий ком-
понент, необхідний для функціонування екосистеми. Це понят-
тя, слідом за класичним визначенням, можна сформулювати так: 
ґрунт – це природно-історичне тіло, яке виникло на поверхні Землі 
в результаті зміни гірських порід під впливом клімату, біоти, ді-
яльності людини та характеризується екологічними і виробничи-
ми функціями у певних біогеоценозах і агроценозах.

З позиції нової парадигми природокористування суттєво ко-
ригується поняття деградації ґрунтів, яке традиційно розглядали 
як погіршення властивостей ґрунтів і їхніх виробничих функцій. 
У новій інтерпретації поняття деградації ґрунтів на перший план 
виходить ступінь збереження екологічних функцій ґрунтів [12, 
с. 88]. 

Ґрунт, як складна поліфункціональна система і складова біосфе-
ри, виконує багато взаємопов’язаних природних функцій. Зі збіль-
шенням втручання людини у біосферу механізм самоуправління 
і саморозвитку біосфери суттєво ускладнюється. Людина надала 
ґрунтові функцію засобу виробництва продукції сільського та лі-
сового господарства, тобто виробничу функцію, а також різні соці-
альні функції, в яких ґрунт відіграє роль зберігача відходів, об’єкта 
різних видів будівельної, водогосподарської, гірничодобувної, вій-
ськової та іншої діяльності, селітебного об’єкта тощо. Зростання 
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тиску цієї діяльності на біосферу спричинило регіональні еколо-
гічні катастрофи і загрози глобальної катастрофи. Тому біосферна 
ідеологія природокористування стверджує, що виробничі та соці-
альні функції не повинні суперечити екологічним функціям ґрун-
ту. Понад те, екологічний імператив вимагає збереження екологіч-
них функцій ґрунтів і накладення обмежень на ті види діяльності, 
які наносять шкоду цим функціям. 

Природно, що такій постановці питання необхідна відповід-
на ідентифікація екологічних функцій ґрунтів і розроблення ме-
ханізмів їхнього захисту. Ця проблема досі далека від системного 
вирішення, однак останніми роками її активно розробляють, що 
теоретично висвітлено у багатьох наукових працях.

Ґрунт щодо людського суспільства має суперечливу природу: 
з одного боку, це фізичне середовище, життєвий простір існування 
людей, а з іншого – екологічна основа, засіб виробництва.

Усі значні міжнародні декларації та угоди з проблем приро-
докористування (Всесвітня стратегія охорони природи, Всесвітня 
ґрунтова хартія, Основи світової ґрунтової політики) наголошують 
на значенні ґрунту як загального надбання людства, раціонально 
використовувати і охороняти яке необхідно усім мешканцям пла-
нети Земля задля сучасних і прийдешніх поколінь.
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Т е м а  4

СИСТЕМА ПОНЯТЬ І ТЕРМІНІВ 
У ҐРУНТОВО-ГЕОГРАФІЧНІЙ НАУЦІ

Базовими для ґрунтознавства, як фундаментальної науки, 
є поняття географо-генетичного циклу, що відображають клю-
чові закони генези ґрунтів і зв’язок з чинниками ґрунтотворення. 
Концептуальну та понятійно-терміноло гічну базу формували 
як універсальну, однак опиралася вона на регіональний матеріал, 
що вимагало перегляду чи уточнення. Різні поняття позначали 
однаковими термінами, а різні терміни могли використовувати 
для однакових понять. Розробка теоретичних питань системи 
базових понять відображає сучасний рівень ґрунтознавства як 
науки, а терміни, що відповідають певним поняттям, станов-
лять основу наукової мови.

Однією з головних умов прогресу кожної науки є наявність 
загальноприйнятої системи вихідних понять. Для однозначного 
використання ці поняття необхідно достатньо чітко визначати, 
кожному з них повинен відповідати певний термін. Розвиток тео-
ретичних основ науки і формування її понятійно-термінологічного 
апарату відбуваються водночас, це два аспекти одного процесу. 
Система основних понять, прийнятих у науці, відображає її сучас-
ний теоретичний рівень, а терміни, що відповідають цим поняттям, 
становлять основу наукової мови. Взаєморозуміння є найбільш по-
вним, коли вчені розмовляють однією науковою мовою.
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Історично склалося так, що генетичне ґрунтознавство зароди-
лося на Східноєвропейській рівнині: тут формувалися і теоретич-
на база, і понятійно-термінологічний апарат нової науки. Велику 
роль у цьому відіграв той факт, що вчені мали справу переважно 
з покривними суглинковими породами приблизно одновікових 
ґрунтів і чіткою зональністю ґрунтового покриву. Концептуальну 
та понятійно-термінологічну систему формували як універсальну, 
однак базували на регіональному матеріалі. Не дивно також, що 
опісля багато що вимагало перегляду або уточнення. У такому ви-
падку неминуче виникали різночитання і непорозуміння. Їхньою 
причиною стала відсутність єдиного понятійно-термінологічного 
апарату: різні поняття позначали однаковими термінами, а різні 
терміни могли використовувати для однакових понять. Подальше 
обговорення теоретичних питань потребує домовленості хоча би з 
основних і найпопулярніших понять і термінів.

Базовими для ґрунтознавства як фундаментальної науки є по-
няття географо-генетичного циклу, які відображають ключові за-
кони генези ґрунтів і зв’язок з чинниками ґрунтотворення. Перші 
порівняльно-географо-генетичні поняття і терміни пов’язані з праця-
ми В. В. Докучаєва, який увів в науку уявлення про ґрунти нормаль-
ні, анормальні та перехідні. Під нормальними (або власне ґрунтами) 
він розумів усі ґрунти, які залягають на місці утворення і генетично 
пов’язані з підґрунтям, яке є материнською породою. Анормальними 
(або напівґрунтами) В. В. Докучаєв називав наносні молоді ґрунти, 
утворені за участі сучасних динамічних геологічних процесів і гене-
тично пов’язані з підґрунтям (алювіальні, еолові). Анормальні ґрун-
ти – це ґрунтово-геологічні утворення. Окрім цього, науковець ви-
окремив ґрунти перехідні між нормальними і анормальними. Поділ 
власне ґрунтів і напівґрунтів випливав із самої суті докучаєвсько-
го ґрунтознавства і визначення ґрунту як самостійного природно-
історичного тіла, яке формується комплексом рівноправних чинни-
ків ґрунтотворення. Поява цих понять, по суті справи, ознаменувала 
формування нової самостійної фундаментальної науки, яка має свій 
власний об’єкт вивчення – ґрунт [4, с. 52].

Уперше у ґрунтознавство М. М. Сибірцев увів поняття про зо-
нальні ґрунти, які переважають у ґрунтовому покриві на рівнинах і 



- 48 -

С. П.  П ОЗ Н Я К .   АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ҐРУНТОЗНАВСТВА І ГЕОГРАФІЇ ҐРУНТІВ 

мають зональне поширення смугами на поверхні материків від-
повідно до фізико-географічних територіальних зон [9, с. 308]. 
Ґрунти, розкидані плямами серед зональних і в умовах утворен-
ня яких місцеві ґрунтотворні умови домінують над загальними, 
вчений назвав інтразональними. Окрім цього, виокремили азо-
нальні ґрунти, які перебувають на межі між ґрунтами і гірськи-
ми породами та можуть утворюватися в будь-яких природних 
зонах. Поняття, запропоновані М. М. Сибірцевим, очевидно, 
принципово відрізнялися від запропонованих В. В. Докучаєвим. 
Поділ ґрунтів на зональні, азональні, інтразональні, залежно від 
їхньої здатності залягати смугами відповідно до клімату, уче-
ний базував на уявленні про те, що “…найбільш загальне зна-
чення з усіх умов належить кліматові” [9, с. 306]. Концепція 
В. В. Докучаєва базувалася на уявленні про рівноправність чин-
ників.

Згодом В. В. Докучаєв сприйняв підхід М. М. Сибірцева і 
термін “нормальні” розглядав як синонім терміна “зональні”. 
Нормальними, або зональними, ґрунтами, за В. В. Докучаєвим, 
слід вважати ґрунти, які цілковито відповідають за всіма найваж-
ливішими властивостями звичайному нормально му поєднанню 
фізико-географічних і геоботанічних особливостей певної ґрунто-
вої області чи зони [3, с. 52]. Список цих ґрунтів збігається зі спис-
ком М. М. Сибірцева. Здебільшого він повторює список колишніх 
нормальних сухопутно-рослинних ґрунтів, але не містить рендзин 
і солонців, які тепер разом з болотно-лучними ґрунтами утво-
рюють групу перехідних ґрунтів. Перехідні ґрунти визначені як 
ґрунти, які, як і нормальні (або зональні), залягають на місці утво-
рення, однак не цілковито відповідають нормальному поєднанню 
умов: домінує один головний чинник ґрунтотворення. До нормаль-
них ґрунтів, як і раніше, належать ґрунтово-геологічні утворення. 
До їхнього списку, окрім алювіальних і еолових ґрунтів, додали 
торф’яно-болотні ґрунти. 

Уявлення про різну здатність ґрунтів до відображення впли-
ву чинників ґрунтотворення, насамперед кліматичних (зональних) 
умов, стійко увійшло у ґрунтознавство, а намагання вирізнити 
ґрунти “найбільш кліматичні” стало переважаючим.
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Поняття “зональні ґрунти” Г. Н. Висоцький обмежив більш 
жорсткою вимогою до ґрунтотворних порід. Якщо М. М. Сибірцев 
і В. В. Докучаєв тільки рендзини вилучили з зональних ґрунтів, 
а ґрунти на пісках, суглинках і глинах вважали зональними, то 
Г. Н. Висоцький запропонував зональними вважати лише ті ґрунти, 
які переважають у певній кліматичній смузі на рівнинах із серед-
ньовологомісним ґрунтом (суглинком). Усі інші ґрунти науковець 
вважав інтразональними.

Поняття про “зональні ґрунти”, яке виникло в результаті роз-
витку вчення В. В. Докучаєва про ґрунтову зональність, відіграло 
важливу роль у розвитку ґрунтознавства і стало основою низки 
споріднених наукових понять.

Такими похідними від зональних ґрунтів поняттями можна 
вважати, насамперед, плакорні і автоморфні ґрунти. Внутрішнім 
стимулом до появи цих понять було намагання ґрунтознавців ви-
окремити ґрунти, які найповніше і найчіткіше відображають вплив 
зональних кліматичних умов. Поняття “плакорні ґрунти” запропо-
нував Г. Н. Висоцький: “Плакорні утворення перебувають в умовах 
відсутності значного змиву або намивання ґрунтових частинок, у 
стійкому стані повітряних шарів при штилі … і більш чи менш 
віддаленому рівні ґрунтових вод. Тільки порівнюючи плакорні 
утворення, ми усунемо впливи місцевих змінних умов рельєфу і 
гідрологічного режиму. У такому випадку плакорні утворення да-
ної країни будуть урізноманітнюватися лише під впливом змін клі-
матичних і змін складу материнської щодо даного ґрунту гірської 
породи” [1, с. 15]. Плакорні ґрунти займають підвищені рівнинні 
елементи рельєфу і спадисті схили. За плакорними ґрунтами, згід-
но з Г. Н. Висоцьким, необхідно здійснювати оглядове картування 
і ґрунтове районування.

Свого часу С. С. Неуструєв звернув увагу на те, що в плакор-
них умовах можуть формуватися ґрунти, які мають різний ступінь 
поверхневого зволоження залежно від умов мікрорельєфу. Це ста-
ло поштовхом до появи уявлень про аутогенні та гідрогенні ґрун-
ти. Аутогенні ґрунти визначено ним, як ґрунти типові для певної 
зони, які утворюються в нормальних умовах, не зазнають змиву 
і намиву чи надлишкового зволоження, навіть тимчасового. Вони 
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найчіткіше відображають вплив кліматичних умов, порівнювані як 
представни ки різних зон, формуються на суглинкових породах за 
наявності поверхневого стоку без впливу ґрунтових вод. Гідрогенні 
ґрунти зазнають перезволоження шляхом повільного відтоку воло-
ги за наявності додаткового зволоження [8, с. 182].

Згодом С. С. Неуструєв дещо переглянув свої погляди і запро-
понував нові поняття і терміни. Він виокремив: 

автоморфні ґрунти•  – найбільш чітко відображають вплив 
клімату, формуються на суглинках на підвищених рівнин-
них елементах рельєфу в умовах нормального для зони зво-
ложення;
гідроморфні ґрунти•  – надлишково для даної зони зволоже-
ні ґрунти;
ендогідроморфні ґрунти•  – на них особливий відбиток на-
кладає порода.

Критеріїв для визначення ступеня зволоження, який слід вва-
жати нормальним, вчений не запропонував, тому об’єктивність 
понять, порівняно з аутогенними і гідрогенними ґрунтами, була 
втрачена.

З іменем П. С. Косовича пов’язана поява понять, які відобра-
жають генетичний геохімічний взаємозв’язок ґрунтів. Усі ґрунти 
вчений поділив на: 1) ілювіальні, або генетично підпорядковані, в 
утворенні яких переважну роль відіграє принесення речовин від 
інших ґрунтів; 2) елювіальні, або генетично самостійні, до яких на-
лежать усі інші ґрунти. Наукове значення цих понять було не мен-
шим, ніж поняття Сибірцева–Докучаєва про зональні ґрунти. Ідея 
П. С. Косовича слугувала основою для подальшого розроблення 
вчення про геохімічне підпорядкування ґрунтів, в результаті чого 
зародилася нова наука – геохімія ландшафтів.

Перші поняття і терміни, в основі яких було бажання ви-
окремити ґрунти, які мають кліматично зумовлені властивості, 
не ускладнені особливостями порід, запропоновані К. Д. Глінкою 
[2, с. 288]. Він вважав за необхідне розділити ендодинамоморфні 
ґрунти, в яких “хімізм материнських порід ніби бере гору над клі-
матичними впливами, і екдодинамоморфні ґрунти – всі інші”. Ці 
уявлення популярні й нині: суть поняття практично не змінилася. 
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Однак замість терміна ендодинамоморфні широко використовують 
термін літогенні ґрунти.

 Перелічені поняття і терміни покладено в основу теорії і мето-
дології ґрунтознавства. Їх та їхні похідні широко використовують 
у науковій мові. Поданий аналіз засвідчує, що терміни нормаль-
ні – зональні – плакорні – елювіальні – літоморфні не є синонімами, 
оскільки відповідають різним, хоча певною мірою спорідненим по-
няттям. Цю принципово важливу для подальшого викладу думку 
пояснимо на конкретних прикладах (табл. 4.1).

Та б л и ц я  4 .1
Відмінності між основними ґрунтовими географо-генетичними 

поняттями у їхньому вихідному розумінні
Ландшафтно-

кліматична 
зона

Ґрунти Нор-
мальні

Зона-
льні

Пла-
корні

Авто-
морфні

Елюві-
альні

Північної 
тайги

Глеє-підзолисті + ? +
Болотно-підзолисті + + ? +
Перегнійно-
карбонатні + + +

Підзолисті 
сильнозмиті + +

Торф’яно-верхові +

Степова

Каштанові + + + + +?
Темнозабарвлені 
чорноземоподібні + +

Солонці степові + + + +
Сіропіски + + +
Лучно-чорноземні 
(автономні, 
контактно-глеєві)

+ +

Примітивні ґрунти на 
дюнах + +

П р и м і т к а :  Позначка “+” означає відповідність ґрунту зазначеному поняттю.

Глеє-підзолисті ґрунти північної тайги Європейської терито-
рії, які формуються на покривних двочленних відкладах в умовах 
підвищеного поверхневого дренажу, цілком нормальні, і їх можна 
вважати елювіальними, або генетично самостійними. Однак вони 
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не є зональними, оскільки не утворюють зони, а розкидані дрібни-
ми плямами і смугами серед панівних гідроморфних ґрунтів. Їх не 
можна назвати повною мірою плакорними і автоморфними, оскіль-
ки в них наявні ознаки підвищеного гідроморфізму.

Болотно-підзолисті ґрунти цієї зони – нормальні, елювіальні 
(на вододілах) і зональні, оскільки вони переважають у ґрунтовому 
покриві зони, проте ці гідроморфні ґрунти не є ні плакорними, ні 
автоморфними.

Перегнійно-карбонатні ґрунти – нормальні, елювіальні та пла-
корні (у них немає ознак гідроморфізму), однак їх не можна назвати 
зональними (поширені плямами) і автоморфними (сформовані на 
суглинках).

Змиті ґрунти можуть бути автоморфними і елювіальними, але 
не плакорними і не зональними. Не можна вважати їх і нормальни-
ми, оскільки на профіль впливають сучасні геологічні динамічні 
процеси. 

Верхові торфи є елювіальними утвореннями, однак їх не мож-
на вважати ні зональними, ні плакорними, ні автоморфними, ні 
нормальними ґрунтами.

Тезу щодо принципової відмінності між усіма цими поняття-
ми можна переконливо проілюструвати на прикладі степової зони. 
Тільки такі ґрунти, як чорноземи і каштанові, є водночас і нормаль-
ними, і зональними, і плакорними, і автоморфними, і елювіальни-
ми. Причому елювіальність каштанових (а тим більше бурих на-
півпустельних) ґрунтів не можна поставити під сумнів у випадку 
непромивного типу їхнього водного режиму. Чорноземоподібні 
ґрунти, які формуються в понижених елементах рельєфу серед ка-
штанових ґрунтів, є нормальними, проте, напевно, не зональними і 
не плакорними. І навряд чи їх можна назвати автоморфними і елю-
віальними. 

Степові солонці можуть бути і нормальними, і плакорними, і авто-
морфними, і елювіальними, але не зональними (поширені плямами). 

Сіропіски, ґрунти з чорноземоподібним профілем на піщаних 
породах, можна розглядати як нормальні, плакорні і елювіальні, 
але не зональні (не панують у зоні) і не автоморфні (розвинуті не 
на суглинках). 
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Лучно-чорноземні ґрунти вододілів розвинуті на двочленних 
відкладах і характеризуються контактною глеюватістю; вони не є 
зональними, плакорними і автоморфними (розвинуті спорадично, 
періодично перезволожені), проте не зовсім нормальні й елювіаль-
ні. Врешті, примітивні ґрунти на піщаних дюнах можна вважати 
плакорними і елювіальними, однак не нормальними (примітив-
ність), не зональними (спорадичність поширення), не автоморфни-
ми (піщаний склад).

Ці приклади переконливо засвідчують, що вихідне розумін-
ня понять, які позначені термінами нормальні, плакорні, зональні, 
було принципово різним. Водночас і самі автори нових понять і 
термінів та їхні послідовники вважали всі чи більшість згаданих 
понять і термінів повними чи майже повними синонімами; нові по-
няття і терміни вводили замість старих як такі, що покращують 
чи уточнюють колишні. З цієї причини виникло різночитання. На-
далі становище ставало ще заплутанішим. З’явилися нові поняття 
і терміни, старі почали тлумачити не в тому розумінні, яке запро-
понували автори.

Суттєво трансформувалося уявлення про таке фундаменталь-
не поняття, як “зональні ґрунти”. Розвиток ґрунтових досліджень 
у північних і східних регіонах засвідчив, що критерії, запропоно-
вані раніше для виділення зональних ґрунтів, виявилися непридат-
ними в умовах щитів, геосинкліналей, вулканічних і мерзлотних 
областей тощо. Довелося або визнати, що на великих територіях 
Сибіру і Далекого Сходу трапляються лише інтразональні ґрун-
ти, або суттєво змінити уявлення про “зональні ґрунти”. Отож 
Ю. А. Ліверовський запропонував вважати всі ґрунти, які розвива-
ються під впливом лише атмосферного зволоження, “зональними”, 
або “плакорними”. Ці поняття він вважав ідентичними, а термі-
ни – синонімами [7, с. 52]. 

Також Ю. А. Ліверовський має зовсім інше розуміння терміна 
“інтразональні ґрунти”. До них він зачисляє ґрунти, які “… розви-
ваються в умовах додаткового зволоження в результаті натікання 
води в пониження мезорельєфу або завдяки впливу на ґрунтову 
товщу капілярної кайми, ґрунтових вод, або ж, зрештою, під впли-
вом паводкових вод у заплавах рік”. У такому трактуванні термін 
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“інтразональні ґрунти” стає синонімом “ілювіальних”, “генетично 
підпорядкованих” ґрунтів Н. С. Косовича.

На основі спеціального аналізу поняття “зональні ґрунти” ра-
ніше дійшли висновку, що всі автономні ґрунти з непорушеним 
профілем слід розглядати як зональні. Зональний тип ґрунтів може 
формуватися на будь-яких ґрунтотворних породах. У кожній при-
родній зоні може бути декілька зональних типів ґрунтів.

З розвитком ґрунтознавства виникали нові поняття і терміни, 
ускладнювалися і трансформувалися запропоновані раніше, отож. 
поступово порушувалась однозначність відповідності понять і тер-
мінів. Чимало понять входило в науку без достатньо чітких визна-
чень і термінів, при цьому самостійність низки важливих з них за-
лишалася неусвідомленою.

Згадаємо мету, з якою вводили в наукову літературу поняття 
“зональні ґрунти”, і вимоги, яким повинні відповідати ґрунти, щоб 
їх вважали зональними:

1) у своєму розподілі на земній поверхні цілком підпорядкову-
ються закону ґрунтової зональності, залягають смугами (зонами) 
відповідно до зон клімату;

2) відповідають нормальному для певної кліматичної зони по-
єднанню чинників ґрунтотворення;

3) переважають у ґрунтовому покриві певної кліматичної 
зони;

4) здатні найповніше відображати у своїх властивостях кліма-
тичні особливості зони;

5) слугують еталоном ґрунтотворення і порівнювані між со-
бою як представники різних зон;

6) специфічні для певної зони;
7) є ґрунтовим індикатором меж певної природної зони;
8) розвиваються за умов зволоження лише атмосферними опа-

дами, не отримуючи додаткового зволоження шляхом капілярно-
го зволоження з ґрунтових вод чи поверхневого стоку від сусідніх 
ґрунтів;

9) не зазнають перезволоження;
10) формуються на породах “середнього складу”.
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Достатньо побіжного аналізу, щоб переконатися в тому, що 
ґрунтів, які б відповідали всім цим вимогам, у природі практично 
не існує. Одні й ті ж ґрунти залягають то смугами (підзолисті ґрун-
ти в області поширення покривних суглинків), то плямами (ті ж 
ґрунти в Середньому Сибіру, де панують основні вивержені поро-
ди); “нормальні” для одних територій чинники стають зовсім анор-
мальними для інших територій (різні відмінності порід і рельєфу 
платформ, щитів, геосинкліналей і вулканічних областей); панівні 
ґрунти часто дуже слабко реагують на зміну кліматичних умов і 
не можуть слугувати індикаторами меж кліматичних зон (болотні 
ґрунти субарктики, пустельні у тропіках і субтропіках). 

Усім цим вимогам не відповідають навіть такі класичні зо-
нальні ґрунти, як підзолисті, які в північній тайзі не є панівними, 
а займають лише вузькі прирічкові бровки з умовами доброго дре-
нажу та посиленого поверхневого стоку, і чорноземи, які займають 
аналогічні позиції в степовій зоні Західносибірської низовини. Три 
останні величини, які характеризують умови формування зональ-
них ґрунтів (зволоження тільки атмосферне, породи середнього 
складу, відсутність надлишкового зволоження), спеціально проа-
налізували раніше. Результати аналізу засвідчили, що ці умови тою 
чи іншою мірою відповідають іншим вимогам лише для помірних 
широт Східноєвропейської рівнини, де і формувалося поняття “зо-
нальні ґрунти”. Однак такої відповідності не спостерігаємо в зоні 
холодного гумідного клімату, в пустелях, мерзлотних областях, у 
горах, в умовах сучасного вулканізму тощо. Очевидно, є всі під-
стави думати, що суперечливість поняття “зональні ґрунти”, його 
невизначеність можна пояснити його надмірною складністю: воно 
об’єднало в собі декілька простіших, часто несумісних понять. 
Ймовірно, необхідно деталізувати поняття “зональні ґрунти”, і 
зробити це треба без втрати того важливого, що в ньому було за-
кладено.

Ймовірно, необхідно звести основні ґрунтові поняття та їхні 
терміни до чіткої та логічної системи, яка забезпечить викорис-
тання усіх існуючих сьогодні наукових понять і їхнє однознач-
не термінологічне позначення. Базові поняття повинні бути уні-
версальними і застосовними у будь-яких ландшафтних умовах. 
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Визначення понять необхідно подавати на якісному “понятійно-
му” рівні.

Власне ґрунти, напівґрунти, параґрунти, екоґрунти. Основ-
ним об’єктом ґрунтознавства є ґрунт – самостійне субаеральне 
природно-історичне тіло, продукт тривалої взаємодії ґрунтотвор-
них порід і живих організмів. Окрім ґрунтів, земна поверхня багата 
на утворення, які не є ґрунтами: пухкі відклади, торфи, відслонен-
ня щільних порід, різні техногенні субстрати тощо. Всі ці геоло-
гічні, техногенні та інші тіла утворюються та існують за власними 
законами. Їх вивчає не лише ґрунтознавство, а й інші науки. Між 
ґрунтами і неґрунтовими утвореннями є низка перехідних об’єктів, 
які формуються і живуть водночас і за ґрунтовими законами, і за 
законами літогенезу, діагенезу, торфоутворення, техногенезу тощо 
(алювіальні, вулканічні, змито-намиті, штучні та інші ґрунти). 
Включаючи їх у сферу ґрунтознавства, доцільно відрізняти ці на-
півґрунти від власне ґрунтів. Необхідність такого розмежування 
відображена в більшості ґрунтових класифікацій: алювіальні, вул-
канічні, торф’яні, штучні та інші ґрунти, які виокремлюють на най-
вищому таксономічному рівні. Однак той факт, що в нашому ви-
падку класифікаційна межа розділяє різні природні тіла і має більш 
принциповий характер, ніж межі того ж таксономічного рівня, які 
розділяють між собою власне ґрунти, зазвичай не повністю усві-
домлений. Неґрунтові утворення і напівґрунти можна об’єднати 
терміном “параґрунти” – тіла, які виконують біосферні функції 
ґрунтів, однак у повному розумінні слова ґрунтами не є. Врешті, 
усю сукупність об’єктів, які потрапляють у сферу наукових інте-
ресів ґрунтознавства, можна позначити терміном “екоґрунти” – всі 
природні та штучні тіла, що утворюють геодерму і виконують біо-
сферні й екологічні функції.

Рефлекторність ґрунтів. Твердження про здатність ґрунтів 
у своїх властивостях відображати чинники ґрунтотворення прямо 
випливає із уявлення про ґрунт як функцію чинника. У літературі 
зазвичай обговорювали здатність ґрунту відображати клімат. Отож 
прагнення виокремити ґрунти, які найповніше відображають клі-
матичні особливості, було основним стимулом для появи уявлень 
про плакорні, аутогенні, автоморфні, ендодинамоморфні та зональ-
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ні ґрунти. Очевидно, здатність ґрунтів відображати клімат можна 
розглядати як окремий випадок загальнішого явища – здатності 
ґрунтів записувати (кодувати) у своїх властивостях інформацію 
про чинники ґрунтотворення. Для цього поняття надалі корис-
туватимемося терміном “рефлекторність” (від лат. reffl exio – відо-
бражаю) ґрунтів. Можна говорити про загальну рефлекторність 
ґрунтів і рефлекторність до окремого чинника або групи чинників 
(кліма-, біо-, топо-, літо- і хронорефлекторність). Ступінь рефлек-
торності визначають за об’ємом інформації про чинники, закодова-
ної в ґрунтових властивостях. Власне з рефлекторністю ґрунтів ми 
маємо справу, коли хочемо розуміти, як реалізувалась у кожному 
конкретному випадку формула чинники – процеси – властивості 
(головна проблема генетичного ґрунтознавства), або коли за ґрун-
товими властивостями ми відновлюємо чинники ґрунтотворення 
(проблема палеоґрунтознавства).

Закони рефлекторності ґрунтів до цього часу спеціально не 
формулювали. Отож вони безпосередньо випливають із встановле-
них закономірностей зв’язку ґрунтових властивостей з чинниками 
ґрунтотворення. Загалом ступінь рефлекторності тим вищий, чим 
більша в ґрунті комірка пам’яті порівняно з сьогоднішнім запису-
ючим механізмом ґрунту, тобто чим різноманітніший склад його 
мінеральних і органічних компонентів, чим складніша структурна 
організація ґрунту.

Очевидно, можна розглядати не лише рефлекторність ґрунтів 
загалом, а й рефлекторність окремих властивостей, наприклад, 
кліматорефлекторність гумусу, літорефлекторність гідротерміч-
ного режиму, рефлекторність мінерального складу тощо. Можна 
говорити і про рефлекторність груп ґрунтів (регіонального спек-
тра автономних ґрунтів, модельних ґрунтів, мезоморфних ґрунтів 
тощо). Максимальною рефлекторністю володіє ґрунтовий покрив 
загалом: його компонентний склад, структурна організація, функ-
ціонування.

Сенсорність ґрунтів. З рефлекторністю ґрунтів тісно пов’язана 
їхня здатність змінюватися зі зміною чинників ґрунтотворення. Її 
називають сенсор ністю ґрунтів (від лат. sensus – відчувати). З нею 
зіштовхуються у процесі пізнання законів географічного поширен-
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ня ґрунтів і їхньої “поведінки” в екологічному просторі. За анало-
гією з рефлекторністю розглядають клімато-, літо-, топо-, хроно-
сенсорність. Ступінь сенсорності може змінюватися за ступенями 
зміни ґрунтових показників властивостей зі зміною чинників. 
Поняття про кліматичну сенсорність ґрунтів у “прихованій” фор-
мі входить у поняття “зональні ґрунти”. Уявлення про те, що різні 
ґрунти різною мірою реагують на просторову зміну клімату, тобто 
мають різну клімасенсорність, склалося давно. Це явище спричи-
нило введення поняття так званих “азональних ґрунтів” і “напів-
зональних ґрунтів”. Про те, що ґрунтам на різних породах властиві 
різні кліматичні зональні межі, писав С. С. Неуструєв. Бажанням 
знайти найбільш чутливі до змін клімату ґрунти керувалась 
Є. М. Іванова, стверджуючи, що зональними ґрунтами у північній 
тайзі слід вважати не панівні тут на вододілах болотно-підзолисті 
ґрунти, а глеє-підзолисті ґрунти вузьких дренованих бровок висо-
ких терас. Ці ґрунти найбільш видимо змінюються зі зміною клі-
мату, за ними зручно проводити межі ґрунтово-кліматичного ра-
йонування. Зональні та фаціальні зміни клімату зумовлюють різну 
сенсорність ґрунтів [5, с. 55].

Визначення в кожному конкретному регіоні ґрунтів кліма-
тично найбільш сенсорних становить, безперечно, теоретичний і 
практичний інтерес. Ці ґрунти можна використовувати як кліма-
тично індикаторні (як окремий випадок – зонально-індикаторні), 
які маркують межі ґрунтово-кліматичного районування. Методом 
з’ясування найбільш клімасенсорних ґрунтів на якісному рівні може 
бути традиційний порівняльно-географічний метод. Використання 
математич них методів та інформаційно-логічного аналізу дасть 
змогу виконати подібні дослідження на кількісному рівні.

Численні спроби відшукати загальні для всіх ландшафтні умо-
ви, за якими формуються найбільш клімасенсорні ґрунти, вияви-
лись безуспішними. Причиною є те, що єдиного комплексу умов, у 
яких завжди формуються найбільш клімасенсорні ґрунти, не існує. 
Однак можна попередньо сформулювати деякі закономірності.

Власне ґрунти переважно кліматично більш сенсорні, ніж на-
півґрунти. Ступінь впливу сучасних геологічних процесів на клі-
масенсорність ґрунтів тим вищий, чим слабше піддаються впливо-
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ві клімату самі геологічні процеси. В умовах надлишково вологого 
клімату автономні мезаморфні ґрунти більш сенсорні, ніж гідро-
морфні і гетерономні. Постійна надлишкова вологість останніх по-
мітно “нівелює” запис термічних відмінностей.

В умовах сухого клімату гідроморфні та гетерономні ґрунти 
можуть бути більш сенсорними, ніж автономні і мезоморфні (або 
ксероморфні). Додаткове зволоження у таких умовах робить чіткі-
шим запис термічних відмінностей клімату. Це цікаве явище пе-
редбачили теоретично, а згодом воно отримало експериментальне 
підтвердження. 

Ступінь кліматичної сенсорності ґрунтів максимальний по-
близу меж їхнього кліматичного ареалу. Розмір ареалу і ступінь 
сенсорності обернено пропорційні. Поняття сенсорності можна за-
стосовувати не тільки до ґрунтів, а й до окремих ґрунтових власти-
востей: можна також стверджувати сенсорність різних груп ґрун-
тів, ґрунтових комбінацій і ґрунтового покриву.

Згадаємо ще одне самостійне поняття – здатність ґрунтів змі-
нювати свої властивості зі зміною чинників у часі (сенсорність 
у часі). З цим ми зіштовхнулися у працях палеогеографічного і 
прогнозного характеру. Зазначена здатність ґрунтів обернено 
пропорційна їхній стійкості, стабільності. Взаємовідношення 
між рефлекторністю, сенсорністю і стійкістю ґрунтів (ґрунтових 
властивостей, ґрунтового покриву) надзвичайно складні. Вони 
багато в чому незрозумілі і потребують спеціального вивчення. 
З’ясування цих процесів – цікава теоретична (і не тільки теоре-
тична) проблема. Її вирішення може стати суттєвим внеском у 
розроблення теоретичних основ ґрунтово-географічного району-
вання, палеогеографії, палеопедології та робіт прогнозного харак-
теру.

Модальність ґрунтів. Існуючі раніше уявлення про те, що 
кожній кліматичній зоні відповідає один переважаючий ґрунт, 
справедливі лише для території Східноєвропейської рівнини. У 
загальному випадку переважаючий ґрунт – поняття не зонально-
кліматичне, а регіональне. Визначення ґрунтів, які відповідають 
найчастіше повторюваному (модальному) поєднанню чинників і, 
відповідно, переважають у ґрунтовому покриві, завжди важливе з 
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теоретичного і практичного погляду. Для них доцільно використо-
вувати термін “модальні ґрунти”.

Генетична супідрядність ґрунтів. Це поняття цілковито збе-
рігає сьогодні той принциповий зміст, в якому його ввів у науку 
П. С. Косович. Доцільно лише дещо уточнити застосовувану термі-
нологію. Рекомендовано такі терміни.

Автономні ґрунти – ґрунти, які розвиваються лише під впли-
вом атмосферного зволоження і не отримують додаткового прине-
сення вологи та речовин від інших ґрунтів. 

Гетерономні ґрунти – ґрунти, які зазнають додаткового при-
несення вологи і речовин від інших ґрунтів, напівґрунтів і ґрун-
тових вод. Залежно від того, який генетичний ефект спричиняє 
додаткове принесення вологи, гетерономні ґрунти поділяють на: 
транзитні – додаткове принесення вологи не супроводжується 
накопиченням речовин або навіть відбувається їхнє посилене ви-
несення; акумулятивні – в профілі акумулюються всі (або майже 
всі) принесені речовини; транзитно-акумулятивні – акумуляція 
одних речовин і винесення (часто посилене) інших.

Термін автономні обрано як такий, що найточніше відображає 
суть поняття; він короткий і широко застосовується в аналогічному 
розумінні в геохімії ландшафтів. Термін П. С. Косовича генетично 
самостійні також точний за змістом, проте дещо громіздкий, мож-
на використовувати як синонім. Термін елювіальні не надто вдало 
відображає суть поняття. Ґрунти з непромивним водним режимом, 
наприклад, не є елювіальними. Використання цього терміна в ін-
шому розумінні (для ґрунтів на елювії щільних порід) може спри-
чиняти різночитання.

Термін гетерономні – короткий, чітко передає суть поняття, 
добре протиставляється автономним. Термін ілювіальні П. С. Ко-
совича неточний, адже не всі підпорядковані ґрунти ілювіальні (на-
приклад, транзитні); в літературі його не використовують. Термін 
“генетична супідрядність” можна застосовувати як синонім.

Ступінь зволоження ґрунтів. Для поділу ґрунтів за ступенем 
впливу процесів перезволоження або висушування на формування 
профілю доцільно зберегти в дещо зміненому і доповненому ва-
ріанті термінологію С. С. Неустру єва, строго розмежовуючи при 
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цьому поняття, які характеризують джерело зволоження (гене-
тичну супідрядність). Доцільно виокремити ґрунти гідроморфні – 
принципові відмінності профілю зумовлені процесами сучасного 
надлишкового зволоження, ксероморфні – особливості профілю 
спричинені процесами висушування, і мезоморфні – не мають ви-
димих ознак гідро- чи ксероморфізму. Можна виокремити ґрунти 
перехідного характеру: напівгідроморфні, напівксероморфні.

Причина відмови від терміна автоморфні полягає в тому, що 
цей термін лише частково відповідає змісту поняття. Крім характе-
ристики ступеня зволоження, мають на увазі ще й певні вимоги до 
джерела зволоження (тільки атмосферне), рельєфу (підвищені рів-
нини) і порід (суглинки) [10, с. 28].

Термін літогенні ґрунти застарів. Його застосовували для 
ґрунтів, розвинутих на породах, які “нівелюють” вплив клімату, 
утруднюють нормальне ґрунтотворення. Нормальними породами 
на той час вважали суглинки, усі ж інші розглядали як винятки. 
Нині очевидно, що вулканічний попіл для Камчатки, граніти для 
Забайкалля, базальти для Середнього Сибіру не менш нормальні, 
ніж суглинки для Східноєвропейської рівнини. Кліматичні законо-
мірності ґрунтотворення на усіх цих породах не менш чіткі, хоча й 
проявляються в інших формах. Окрім того, всі ґрунти розвинули-
ся з ґрунтотворних порід, і в цьому розумінні всі вони літогенні. 
Літогенними можуть бути відмінності між ґрунтами (тобто відмін-
ності, спричинені впливом порід) або окремі ознаки, успадковані 
від породи, але не ґрунти. Для поділу ґрунтів за характером порід 
доцільно використовувати “пряму” термінологію – ґрунти на ви-
вітрілих породах тощо; для поділу за рельєфом – геоморфологічні 
поняття: гірські ґрунти, ґрунти рівнин, ґрунти вододілів тощо.

У списку рекомендованих понять і термінів відсутні зональні 
ґрунти. У початковому розумінні це поняття (радше географічне, 
ніж генетичне) відповідало модальним для ландшафтної зони ґрун-
там. Зональні ґрунти Г. Н. Висоцького відповідають автономним 
мезоморфним суглинковим ґрунтам; зональні ґрунти Є. М. Іванової 
найбільше відповідають кліматичним сенсорним (або кліматично 
індикаторним) ґрунтам; зональні ґрунти Ю. А. Ліверовського – ав-
тономним ґрунтам. Поняття “плакорні ґрунти” Г. Н. Висоцького 
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і С. С. Неуструєва відповідає автономним мезоморфним ґрунтам, 
“автоморфні ґрунти” С. С. Неуструєва – автономним мезоморфним 
суглинковим ґрунтам.

Отже, охарактеризовані поняття є якісно порівняльно-гене-
тичними. Їхнє головне призначення – полегшення наукового аналі-
зу й уніфікація наукової мови. Водночас їх можна використовувати 
(і зазвичай використовують) як класифікаційні межі в екологічних, 
генетичних, еколого-генетичних класифікаціях. В субстантивних 
класифікаціях, що базуються лише на внутрішніх властивостях 
ґрунтів, ці поняття як таксономічні не використовують.

Поняття, виокремлені за різними принципами, не виключають, 
а доповнюють одне одного: ґрунти можуть бути автономними і гід-
роморфними, гетерономними і мезоморфними тощо. Уся система 
загалом не є ієрархічною. І, власне, запропонована система у жод-
ному випадку не претендує на повноту та є відкритою для різних 
доповнень і уточнень.
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ПРОБЛЕМИ ГЕОГРАФІЇ ҐРУНТІВ

Знання законів географії ґрунтів, зональних і регіональних 
особливостей складу й структури ґрунтового покриву необхід-
не для раціонального використання земельних ресурсів, охорони 
та регулювання родючості ґрунтів. Зональність – основний за-
гальний закон географії ґрунтів і практично загаль ноприйнятий 
у ґрунтознавстві. Наслідком теоретичних уявлень про зо-
нальність є визнання ґрунтової зони основною таксономіч-
ною одиницею у класифікації структур ґрунтового покриву та 
ґрунтово-географічному району ванні. Розглянуто поширення 
ґрунтів за принципом провінцій, або фацій. Одним з найпоши-
реніших випадків регіональності ґрунтового покриву є смугас-
тість, або стріальність. Залежно від чинника, виокремлюють 
кліма-, фіто-, літо-, топо-, хроногенні ґрунтові смуги (стриї). 
Запровадження цих нових понять дає змогу підійти до вирішен-
ня проблеми універсальності ґрунтової зональності як основної 
закономірності географії ґрунтів земної кулі. 

Найбільш популярною і розробленою та водночас дискусійною 
проблемою географії ґрунтів є концепція кліматично зумовлених 
мега- і мікроструктур ґрунтового покриву – ґрунтово-географічних 
поясів, зон, фацій, провінцій тощо. Одним із основних законів 
ґрунтотворення вважають закон зональності [8; 12; 13; 22 та ін.]. 



- 65 -

Тема 5. Проблеми географії ґрунтів

Водночас ні конкретного формулювання цього закону, ні загально-
прийнятного поняття про явище, що позначають цим терміном, не 
існує. Отож розглянемо цю проблему спеціально та детально. 

Водночас з аксіомами та постулатами ґрунтознавства як фун-
даментальної науки про самостійне природно-історичне тіло осно-
воположник наукового генетичного ґрунтознавства В. В. Докучаєв 
сформулював емпіричний закон ґрунтової та природної зональнос-
ті, який він розглядав як основоположний, загальний закон геогра-
фії ґрунтів: “Вода, земля, вогонь (тепло і світло), повітря, а заодно 
рослинний і тваринний світ, завдяки астрономічному положенню, 
формі та обертанню нашої планети навколо її осі, відображають у 
своєму загальному характері ясні, різкі і незгладимі риси закону 
світової зональності!.. А якщо це так, якщо всі найважливіші ґрун-
тоутворювачі розташовуються на земній поверхні у вигляді поясів 
або зон, витягнутих більш чи менш паралельно широтам, то неми-
нуче, що і ґрунти… повинні розташовуватися на земній поверхні 
зонально” [12, с. 393]. Самі ґрунтові зони В. В. Докучаєв уявляв 
як смуги шириною 1 500–2 000 верст, які оперізують приблизно 
в широтному напрямі земну кулю і які перериваються лише океа-
ном, горами, ріками, болотами, заплавами тощо. Вчений зазначав, 
що “ґрунтові зони зливались і співпадали з зонами природи, зона-
ми природно-історичними до такого ступеня тісно і дружно, що 
більшої любові важко чекати навіть від найвірнішого подружжя”, 
тобто “ґрунтові зони є водночас і зонами природно-історичними” 
[12, c. 410].

Очевидно, що в цих формулюваннях немає внутрішніх проти-
річ і протиріч з трьома вихідними аксіомами: всі чинники зональні; 
ґрунт – функція; ґрунт – зональний. Однак за період, який пройшов 
з часу появи праць В. Докучаєва, з’ясовано, що багато емпіричних 
законів, на яких базується уявлення про світову зональність ґрун-
тів (і природи загалом), виявилися не зовсім правильними. Такі 
чинники ґрунтотворення, як породи, рельєф і час, не мають розпо-
ділу зонами, що оперізують земну кулю. Зональним виявився лише 
один чинник – клімат, та й то лише стосовно розподілу тепла. 

Отож якщо ми приймаємо три вихідні аксіоми, то, враховуючи 
сучасні емпіричні дані, теоретично необхідно зробити висновок, 
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що зональність не може бути базовим законом географії ґрунтів: 
ґрунт – функція п’яти чинників, а зональний (частково) лише один 
чинник. Отже, ґрунти не зональні. Однак донині уявлення про зо-
нальність як загальний закон географії ґрунтів практично загаль-
ноприйняте в ґрунтознавстві. Наслідком цих теоретичних уявлень 
є визнання ґрунтової зони основною таксономічною одиницею у 
класифікації структур ґрунтового покриву і ґрунтовому району-
ванні. Усі інші таксономічні одиниці утворюються або шляхом по-
ділу зон, або шляхом їхнього об’єднання.

Тут існує суперечність, на що неодноразово звертали увагу 
класики вітчизняного ґрунтознавства. Її вирішення вважають од-
ним з головних завдань у розв’язанні цієї проблеми.

Змінилося уявлення про саме поняття “ґрунтова зональність” 
як систему широтних смуг, що оперізують земну кулю.

Спробуємо також якомога чіткіше сформулювати ті базові за-
кони, що визначають розподіл ґрунтів на земній кулі. Насамперед 
зазначимо, що ще В. Докучаєв висловив сумнів щодо універсаль-
ності закону ґрунтової зональності: “…в ідеальній формі, «дове-
деній до норми» подібно до температури і тиску, вони (ґрунтові 
зони) виразились би, коли б поверхня Землі мала однакову висоту 
над рівнем океану, води розподілялись би на земній кулі симе-
трично, клімат змінювався від екватора до полюсів з математич-
ною послідовністю. В інших випадках можливі порушення” [12, 
с. 350]. Оскільки на земній кулі “інші” випадки переважають, то 
й “порушення” закону можливі та спостерігаються частіше, ніж 
його дотримання. Отож зональність, можливо, і не є загальним 
законом.

Уявлення про зональність як головний закон географії ґрун-
тів розвивав М. М. Сибірцев. Він вважав, що основні ґрунтові зони 
(латеритні, еолово-лесові, пустельно-степові, чорноземні, сірі, під-
золисті, тундрові) формуються, коли загальні фізико-хімічні та 
біологічні процеси, що відбуваються в поверхневому шарі земної 
кори, встановлюються відповідно та однорідно по всьому фізико-
географічному типу певної смуги чи території [23, с. 307]. І тільки 
ці типи мають загалом зональний, або смуговий, розподіл на по-
верхні материків.
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Водночас М. М. Сибірцев наголошував, що зональність тре-
ба розглядати лише як “грубу схему”, оскільки “насправді жоден 
ґрунтовий тип не охоплює материкової поверхні у вигляді суціль-
ного поясу: всі вони залягають переривчастими смугами, які то 
розтягуються на велику ширину, то звужуються, то перемішують-
ся між собою у пограничних областях, то, зрештою, закидаються 
островами десь далеко від основних зон” [23, с. 316].

Вчений зазначає, що земну кулю оперізують не ґрунтові, а те-
плові пояси (цю думку згодом розвинув І. П. Герасимов), а ґрун-
тові смуги – стрічки, або зони, наявні лише там, “…де кліматичні 
зони поділяються на паралельні одна одній вторинні зони або де 
коливання в складі материнських порід відповідає плавними коли-
ваннями рельєфу. Коли ж склад материнських порід непостійний, а 
пластика рельєфу складна і капризна, …то ґрунти лежать плямами 
й островами” [23, с. 316].

Отже ті сумніви стосовно універсальності закону зональності 
ґрунтів, які простежуються у В. Докучаєва, у працях М. Сибірцева 
посилюються. Вчений наголошує, що зональність ґрунтів мож-
лива лише за визначених умов розподілу біохімічних і геолого-
географічних чинників.

Отже, М. М. Сибірцев чітко сформулював думку, нечітко ви-
словлену ще В. В. Докучаєвим, що найбільш загальне значення із 
усіх умов належить клімату. Вперше це було висловлено як емпі-
ричну гіпотезу, а послідовники М. М. Сибірцева трансформували 
її в аксіому.

З працями М. М. Сибірцева пов’язана також поява нового по-
няття – поняття про зональний ґрунтовий тип, тобто тип, який 
відповідає зональному поєднанню чинників ґрунтотворення та пе-
реважає в зоні. Ідеї М. М. Сибірцева щодо нерівнозначності чин-
ників ґрунтотворення та ролі клімату як головного чинника, що 
визначає розподіл ґрунтів, отримали широке наукове визнання. 

“Першими повинні бути поставлені елементи, значення яких 
у нормальному ґрунтотворенні (за більш чи менш рівнинного роз-
ташування) виступає само собою на перше місце. Таким елементом 
є, насамперед, клімат” [3, с. 15]. “Географічний розподіл ґрунтів 
підпорядковується, насамперед, основному закону ґрунтових зон, 
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які своєю чергою підпорядковуються, головним чином, закону клі-
матичної зональності” [19, с. 6].

Найрадикальніші уявлення про визначальну роль клімату ви-
словлені в працях Я. Н. Афанасьєва. Він вважав, що “на фоні най-
різноманітніших порід у певній фізико-географічній області неми-
нуче виникає чітко визначений зональний ґрунтовий тип і водночас 
на зовсім тотожних субстратах у різних широтах формуються да-
леко не однакові ґрунтові типи, кожного разу відповідні до своєї 
зони” [1, c. 48].

За Я. Н. Афанасьєвим, усі ґрунти, розташовані в одній зоні, 
“природним чином об’єднуються своїм положенням у даній кліма-
тичній смузі. Клімат і відкладає владно свою зональну печатку на 
всі основні специфічні риси їхнього генетичного й морфологічного 
вигляду… За кліматичним ступенем …відбувається зміна не самих 
лише «типових» зональних ґрунтів …, а водночас учиняється така 
ж зміна і всіх інших компонентів, всього зонального комплексу” 
[1, с. 82].

Отже, якщо В. В. Докучаєв, М. М. Сибірцев і Г. М. Висоцький 
звертали увагу на важливу роль клімату, однак визнавали й іс-
нування інтразональних ґрунтів, які можуть формуватися в де-
кількох кліматичних зонах, і можливість розташування навіть 
зональних ґрунтів не тільки у “своїх”, а й у сусідніх зонах, то 
Я. Н. Афанасьєв вважав зональні кліматичні межі головними 
генетичними межами, непрохідними ні для “зональних”, ні 
для всіх інших ґрунтів. Цю радикальну точку зору в такому 
завершеному вигляді зазвичай надалі не формулювали, однак 
вона чи її елементи отримали широке “приховане” поширення 
та переважають навіть сьогодні у багатьох працях з географії 
та класифікації ґрунтів, ґрунтового районування, картографії 
ґрунтів.

Також Я. Н. Афанасьєв змінив суть поняття зональності. Він 
був першим, хто виділив не лише широтні, а й меридіональні зони. 
До нього зони розуміли лише як смуги широтного простягання. 
Вчений виокремив дві системи зональності – материкову та при-
бережну. Однак нового визначення самого поняття “ґрунтова зо-
нальність” ми не знаходимо. 
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Ідею про дві системи, або два типи, ґрунтової зональності – 
континентальну й материкову – надалі розвинув К. Д. Глінка (1927). 
Вчений стверджував, що утворення смуг, які оперізують земну 
кулю, неможливе, оскільки “будь-яка смуга земної поверхні, що 
лежить в одній і тій самій географічній широті, змінює свій клімат, 
переходячи від внутрішніх частин материка до берегів морів і оке-
анів” [11, с. 286]. Науковець писав про можливість виокремлення 
ґрунтових провінцій з заходу на схід і називав два типи розподілу 
зон: континентальний та приморський. Зональні межі К. Д. Глінка, 
як і Я. Н. Афанасьєв, вважав непрохідними для ґрунтів: кожній 
ґрунтовій зоні властиві свої інтразональні ґрунти, які таким чи-
ном є так би мовити зональними. Виокремлювати ґрунтові зони 
К. Д. Глінка (як і його попередники) пропонував за переважаючим 
типом ґрунтів, який би і давав назву зоні.

Поглядам Сибірцева – Афанасьєва – Глінки багато в чому від-
повідали погляди С. С. Неуструєва. Водночас С. С. Неуструєв у 
своїх уявленнях дотримувався не настільки радикальних поглядів. 
Він не вважав за постулат зв’язок ґрунтів з кліматом, а аналізу-
вав його. Вчений вирізняв кліматичні (а не ґрунтові) зони за ха-
рактером їхнього зволоження та запасами тепла. Потім науковець 
з’ясував ґрунтову характеристику цих зон і в такий спосіб отримав 
ґрунтово-кліматичні зони. В його побудові немає строгої приуро-
ченості ґрунтів до кліматичних зон. Кожна кліматична зона має 
декілька зональних ґрунтів, і кожен ґрунт може бути в декількох 
зонах. До речі, власне цей факт був однією з причин його невдо-
волення самим поняттям “зональні ґрунти”.

З працями С. С. Неуструєва пов’язана поява двох принципо-
вих і важливих ідей. Він увів поняття ґрунтово-географічної про-
вінції як території, ґрунтова єдність якої зумовлена геологічними 
і геоморфологічними чинниками. Ці погляди розвинув у працях 
Л. І. Прасолов. Тепер вони трансформувалися у вчення про ґрунто-
ві округи і райони.

Наголосимо на другій, дуже важливій, ідеї С. С. Неуструєва, 
яка, на жаль, не набула розвитку ні у працях науковця, ні у його 
послідовників. На основі вивчення аридних ґрунтів С. С. Неуструєв 
дійшов висновку, що будь-якій материнській породі відповідає своя 
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межа ґрунтових ландшафтів, або ж – зон [16, с. 128]. Цю закономір-
ність та її принципові наслідки ми вже розглядали.

Отже, базове положення В. В. Докучаєва щодо законів утво-
рення та розподілу ґрунтів у зв’язку з розподілом усіх чинників 
ґрунтотворення не отримало належного розвитку. Починаючи 
з праць М. М. Сибірцева, переважало вчення про основні клі-
матичні закономірності. Першим за ці обмежувальні рамки ви-
йшов С. С. Неуструєв. Подальший крок у цьому напрямі зробив 
Л. І. Прасолов. Науковець шукав загальні закони географії ґрунтів 
власне як об’єднуючі впливи всіх чинників, а не пов’язані лише з 
впливом клімату. “... у ґрунтовій географії ми можемо і повинні шу-
кати закономірності не лише за принципом зон чи підзон горизон-
тально широтних (або вертикальних до аналогічних у гірських кра-
їнах), а й за принципом фацій або провінцій, тобто більш чи менш 
великих областей, що розділяють зони на частини різних контурів 
залежно від місцевих географічних та інших явищ. Шукати зако-
номірності останнього роду правильніше, ніж надто деталізувати 
ґрунтові зони, оскільки місцеві провінціальні відмінності краще 
піддаються точному картографуванню як такі, що пов’язані зна-
чною мірою чіткими і вираженими лініями рельєфу, поширенням 
гірських порід і т. п. На жаль, зазначений принцип у ґрунтовій гео-
графії ще недостатньо розроблений і ніби заслонений надмірним 
слідуванням зональному принципу” [19, с. 7]. Ці слова, написані 
понад півстоліття тому, і сьогодні актуальні.

Принципово важливе значення ідей Л. І. Прасолова згодом ви-
соко оцінив Б. Б. Полинов, який так охарактеризував їхнє значен-
ня й ті умови, в яких вони виникли: “У той час одним із таких, 
безперечно, обмежувальних положень був закон про ґрунтово-
кліматичну зональність, який відіграв, як відомо, особливо велику 
роль у розвитку вчення про географію ґрунтів і географічної науки 
загалом. Ця у свій час надзвичайно благотворна ідея зрештою за-
ступила собою, подібно до будь-якої тенденційної ідеї, цілий ряд 
інших чинників розподілу ґрунтового покриву, глибше вивчення 
яких характеризується словами азональний та інтразональний 
ґрунт, тобто одне із тих слів, які, як писав Гете, замінює відсутність 
понять” [17, с. 25].
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У цю епоху ґрунтознавці вірять лише в зони та зональність і 
розвиток географії ґрунтів спрямовують у бік розчленування зон 
на підзони і т. д. Причому подібно до німецького геолога Вернера, 
який будував увесь світ на моделі Саксонської Швейцарії, цим під-
зонам, виокремленим на просторах однієї країни, приписують роль 
мало не світової закономірності.

Власне у цю епоху з’являється за ініціативою Л. І. Прасолова 
ідея щодо ґрунтових провінцій, причому її поява обгортається в 
настільки переконливу та конкретну форму, що, незважаючи на 
явне протиріччя з панівною ідеєю зональності, вона все ж отримує 
визнання, а згодом – поширення і підтвердження у працях інших 
ґрунтознавців.

Невдоволення зональною концепцією та бажання знайти більш 
обґрунтовані теоретично загальні закони географії ґрунтів прони-
зує більш пізні дослідження Л. І. Прасолова. “Накопичення мате-
ріалів з картографії ґрунтів в усіх країнах підтверджує загальні 
схеми розподілу ґрунтів залежно від клімату. Проте ці та інші дані 
говорять про складність такої кореляції, що пояснюють сукупним 
впливом багатьох чинників і необхідністю, тому, відповідно до но-
вої переробки старих спрощених схем ґрунтових зон і класифіка-
ції” [19, c. 10]. Як наголошував Л. І. Прасолов, “не можна відділяти 
дію зовнішніх фізичних сил (тобто клімату) від дії інших складо-
вих процесу ґрунтотворення” [19, c. 11]. З іншого боку, науковець 
вважав, що “серед чинників ґрунтотворення на одне із перших 
місць в силу універсальності впливу слід поставити клімат” [19, 
c. 18]. Пошук реальних загальних закономірностей географії ґрун-
тів приводить Л. І. Прасолова до спроби представити зони “у вигля-
ді ланцюга окремих областей та провінцій і простий поділ зон збе-
регти у найзагальнішій формі” [19, с. 19]. Наголосимо, що терміном 
“провінція” вчений позначав території, однакові не за умовами клі-
мату (як це було сформульовано І. П. Герасимовим і прийнято сьо-
годні), а в геолого-геоморфологічному плані. У запропонованому 
Л. І. Прасоловим районуванні на Європейській частині колишньо-
го СРСР виокремлено 20 областей, зони не вирізнені. Області єдині 
і кліматично, і геологічно, і геоморфологічно, і історично, та, як 
наслідок цього, і щодо ґрунтів.
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Уявлення про складність загальних законів географії ґрунтів, 
їхню підпорядкованість усім чинникам ґрунтотворення неодно-
разово Л. І. Прасолов розвивав і надалі. Він писав: “Типи ґрунтів 
не обов’язково точно відповідають у своєму чергуванні та поши-
ренні межам фізичних явищ і живих угрупувань, наприклад, зо-
нам клімату і т. д. Ці переконання базуються на загальному вченні 
В. В. Докучаєва про те, що ґрунти являють собою своєрідні тіла 
природи, які виникли або знову утворюються від взаємодії інших 
різних природних явищ – живих і мертвих” [20, с. 146].

Під впливом ідей Л. І. Прасолова та нових фактичних матеріа-
лів на початку 30-х років минулого століття теоретичні досліджен-
ня в галузі географії ґрунтів помітно активізуються. Суттєвий 
перегляд уявлень, які склалися стосовно ґрунтової зональності, 
провів І. П. Герасимов. Науковець писав: “Вчення про ґрунтово-
кліматичні зони, які оперізують земну кулю злагодженими ши-
ротними смугами, намічене Докучаєвим і розвинене в працях 
Сибірцева, Косовича, Глінки, переживає в даний час серйозну кри-
зу. Накопичений за останні десятиліття великий фактичний мате-
ріал з ґрунтової географії не тільки не поміщається у встановлені 
раніше загальні схеми, але й навіть, за деякими розділами, пере-
буває в природній суперечності з виробленими схемами. Наявний 
певний розрив теоретичної думки з матеріалом фактичним, не-
можливість, дотримуючись старих загальних схем, засвоїти прак-
тичний матеріал” [4, с. 1]. 

Узагальнюючи кліматологічні дані, І. П. Герасимов доходить 
висновку щодо відсутності навіть кліматично єдиних зон, які 
оперізують земну поверхню, “химерно звиваючись на поверхні 
материків, дають замкнуті плями, а широтні кліматичні зони за-
лишаються солярною абстракцією” [4, c. 12]. На земній кулі, за 
І. П. Герасимовим, створюються індивідуальні макроклімати, а 
“абсолютний закон кліматичних зон зовсім не враховує ці місце-
ві, фаціальні риси макрокліматів, виявляється зовсім неспромож-
ним”. Науковець виокремлює на території Євразії дев’ять фацій і 
визначає загальні риси ґрунтового покриву всередині цих фацій. 
Однак саме виокремлення фацій здійснено лише за кліматичними 
показниками. Фації вчений називає ґрунтово-кліматичними. Далі 
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він зазначає, що “всередині особливо протяжних фаціальних об-
ластей виникають явища місцевої зональності, або поясності” і 
“…таким чином кліматичні зони фаціальні. Суцільних, оперізую-
чих усю земну кулю, однорідних кліматичних зон немає” [4, с. 7].

Згодом І. П. Герасимов (1935) суттєво змінив свої уявлення. І 
хоча, на його думку, “вчення про ґрунтові зони … перестає бути 
в своїх старих рамках непорушною догмою віри ґрунтознавця-
географа, як це було, наприклад, тільки десять років тому назад”, 
однак, найзагальнішою закономірністю географії ґрунтового по-
криву земної кулі вчений пропонує вважати макрозональність 
термічних типів: “Більше поодинокою закономірністю є принцип 
фаціальності. Так для деяких фаціальних областей характерний і 
останній найбільш поодинокий тип розміщення (ґрунтів – С. П.) – 
тип окремих ґрунтових зон (поясів)” [5, c. 253]. Отож у цій концеп-
ції власне ґрунтова (а не термічна кліматична) зональність стає уже 
не провідною глобальною закономірністю (як це було у Докучаєва), 
а “найбільш поодиноким типом розміщення ґрунтів”, який харак-
терний лише для деяких фаціальних областей. 

Подальший розвиток уявлень про ґрунтово-кліматичні пояси 
спричинив новий перегляд висновків щодо співвідношення зональ-
ності та фаціальності. Ці два явища розглядають як базові закони 
географії, однак на перше місце поступово виходить закон горизон-
тальної (широтної) зональності, який “має на ґрунтовій карті повне 
чітке відображення. Воно полягає, насамперед, у фактичному роз-
виткові на поверхні земної суші 6 головних світових географічних 
поясів – двох полярних, одного бореального, двох субтропічних 
ксеротермальних і одного тропічного гідротермального” [8, c. 352]. 
Розташування цих поясів і їхня кількість приблизно відповідають 
ґрунтовим зонам Докучаєва, тепловим поясам Сибірцева і кліма-
тичним поясам, які виокремлюють у кліматології.

Водночас принципова відмінність поясів І. П. Герасимова від 
зон В. В. Докучаєва, незважаючи на їхнє подібне розташування в 
просторі, очевидна: В. В. Докучаєв виокремив зони на основі гі-
потези про розподіл ґрунтів; І. П. Герасимов виокремив пояси за 
реальними термічними відмінностями. Ґрунтові відмінності між 
поясами передбачувані, однак не обов’язкові, оскільки критерія-
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ми є термічні умови. Отож, як слушно зазначає М. А. Глазовська, 
ці пояси правильніше розглядати не як ґрунтові, а як термічні [10, 
с. 320].

Окрім шістьох головних, або загальних, світових поясів, що 
простягаються через усі континенти, закон широтної зональності 
відображається, за І. П. Герасимовим, також у “формуванні в де-
яких, особливо сприятливих умовах (на внутріконтинентальних 
рівнинах, зокрема) серії широтних часткових або внутріконтинен-
тальних зон, які утворюють ніби місцеві широтно-зональні спек-
три всередині головних світових ґрунтових поясів” [6, с. 156].

Отож закономірність розподілу ґрунтів на Східноєвропейській 
рівнині, яку В. В. Докучаєв екстраполював у закон світової зональ-
ності, І. П. Герасимов розглядає вже як часткову закономірність, 
характерну лише для внутріматерикових рівнин. Фаціальність 
розглядається тепер уже не як загальна закономірність, на фоні 
якої можуть проявлятися більше часткові закономірності, а як 
явище радше другорядне, хоча і приблизно одного масштабу із 
зональністю.

Фаціальність, або провінціальність за (І. П. Герасимовим), – це 
явище, яке “…ускладнює як загальні, так і часткові, широтно- або 
горизонтально-зональні закономірності. Фаціальність сприяє, по-
перше, утворенню в межах світових поясів особливих областей 
(провінцій або фацій), які відзначаються розвитком специфічних 
ґрунтових типів; по-друге, перешкоджає прояву часткової внутрі-
континентальної широтної зональності і сприяє формуванню осо-
бливих географічних закономірностей, наприклад, таких, як мери-
діональна (або довготна) зональність, або інших часто відповідних 
обрису краю материка” [6, с. 157]. 

Стосовно закону фаціальності І. П. Герасимов писав: “Закон 
ґрунтової провінціальності (фаціальності) набуває значення основ-
ного закону географії ґрунтів. Його можна сформулювати так: 
місцеві провінціальні (фаціальні) особливості кліматів, зумовлені 
здебільшого місцевими термодинамічними атмосферними явища-
ми, визначають у багатьох частинах світових географічних поясів 
радикальне ускладнення горизонтальної (широтної) зональності та 
сприяють прояву специфічних місцевих явищ аж до формування 
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особливих типів ґрунтів та індивідуальних закономірностей їхньо-
го географічного поширення” [6, с. 29].

Водночас учений робить такий висновок: “головні, відображе-
ні на світовій ґрунтовій карті закономірності тісно пов’язані з за-
гальними кліматичними закономірностями”, а роль геологічних і 
геоморфологічних закономірностей неможливо проаналізувати че-
рез дрібний масштаб карти. 

Цілковито підтримуючи висновок щодо важливої ролі клімату 
як чинника, що визначає розподіл ґрунтів, ми не погоджуємося з 
другим висновком. Як уже зазначено вище, аналіз карти засвідчив 
ті закономірності, які були уже в неї закладені в процесі складання. 
Автори під час складання легенди та генералізації вихідних ма-
теріалів апріорі виходили з уявлень про приуроченість ґрунтів до 
поясів і зон. 

Згодом І. П. Герасимов знову переглянув питання щодо спів-
відношення явищ зональності і фаціальності. На перше місце він 
впевнено поставив зональність як загальну закономірність, а фаці-
альність трактував як явище місцеве. “Усі закономірності в просто-
ровому розміщенні ґрунтів, які не відповідають або відхиляються 
від типової горизонтальної або широтної зональності і вертикаль-
ної поясності, можна об’єднати під назвою регіональних або місце-
вих ґрунтово-географічних закономірностей. Найбільшими за свої-
ми масштабами закономірностями такого роду є ґрунтові провінції 
або фації” [7, с. 7].

Змінилося і його ставлення до вчення щодо зональності. Якщо 
раніше І. П. Герасимов писав про серйозну кризу вчення про зо-
нальність, то в пізніших роботах він стверджує, що “повністю збе-
рігши свій ідейний стрижень, зональна концепція В. В. Докучаєва 
у сучасній географії ґрунтів дуже ускладнила свій конкретний 
зміст” [7, c. 4]. 

Нам видається, що це надто “легка” оцінка ситуації, яка склала-
ся в 50–60-ті роки ХХ ст. Вірогідно, досі формується напрям, суттє-
во відмінний від заснованого В. В. Докучаєвим, і він, найімовірніше, 
продовжує той, що розвивали М. М. Сибірцев та Я. Н. Афанасьєв.

На відміну від базового положення вчення В. В. Докучаєва 
(ґрунт – функція п’яти рівноправних чинників), цей напрям ба-
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зується на передбаченні того, що головне значення в розподілі 
ґрунтів належить клімату, адже власне закономірності, зумовлені 
кліматом, необхідно розглядати як головні. Останнє принципово 
відрізняє цей погляд від поглядів В. В. Докучаєва.

Наголосимо на деяких принципово важливих для подальшого 
викладу положеннях, розвинутих І. П. Герасимовим: 

1) найбільш загальним законом географії ґрунтів вважають за-
кон зональності;

2) зональність виявляється у наявності макротермічних поясів, 
широтних ґрунтових зон у деяких фаціях: ця закономірність не є 
загальною;

3) фаціальність – це явище, яке перешкоджає прояву зональ-
ності.

З різкою критикою теорії про ґрунтову зональність як глобаль-
не явище та основний закон географії ґрунтів виступив В. А. Ковда, 
який писав: “Відносність закону зональності, що має місце в межах 
Руської рівнини, де напрям зон, заходження їх одна в одну, «ост-
рови», комплекси, карбонатні і кварцово-піщані породи, провінції 
і т. д. обмежують «закон» при збереженні загальної тенденції, не-
скінченно зростає в умовах інших материків. І механічне перене-
сення часткової закономірності Руської рівнини на інші частини 
Євразії і всю земну кулю наражається на зовсім інший порядок роз-
поділу ґрунтів, суть якого необхідно розкрити у кожному конкрет-
ному випадку… Можна говорити лише про один закон – зі зміною 
клімату в просторі кожного разу неминуча зміна і ґрунтів…” [14, 
с. 11].

Принципово важливо, що В. А. Ковда, відзначаючи цю зако-
номірність, наголошував: “… така ж зміна ґрунтів такою ж буде за 
будь-якої зміни будь-якого іншого «ґрунтотворця» (рослинності, 
гірських порід, рельєфу і т. д. Тому кожного разу змінюється якість 
спільно взаємодіючих явищ. При цьому характер ґрунтового по-
криву визначатиметься не комбінацією ґрунтотворців у даний мо-
мент, а всією історією, всіма попередніми стадіями розвитку ґрун-
ту та його взаємодії з зовнішнім середовищем” [14, с. 12].

Ці погляди – найпослідовніший розвиток думки про те, що 
всі чинники (включно з часом) є рівнозначними; географію ґрун-
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тів розглядають як результат сукупної дії рівнозначних чинників. 
Висновок про те, що результатом загального закону зміни ґрун-
тів при зміні клімату не повинна бути зональність, обґрунтував 
В. А. Ковда. На жаль, цей підхід у той час не реалізували у формі 
оглядових ґрунтових карт або схем районування, отож він набув 
такої популярності, як підхід М. М. Сибірцева та його послідов-
ників, які вважали клімат визначальним чинником географічного 
поширення ґрунтів.

Отже, до 40-х років минулого століття назрівав якісний пере-
лом у ставленні ґрунтознавців до вчення про зональність. Провідні 
ґрунтознавці доволі чітко виражали невдоволеність головними по-
ложеннями цієї концепції, писали про “серйозну кризу” зональної 
концепції, пропонуючи конкретні шляхи пошуку загальних зако-
нів географії ґрунтів. 

Наприкінці 40-х – на початку 50-х років становище суттєво 
змінилося. Тепер вже вважають, що жодних суперечностей нема, 
що всі подальші роботи повністю “підтвердили базові положення 
вчення про зональність ґрунтів” [22, с. 3]. У цей період будь-які 
загальні закони географії ґрунтів розглядають як розвиток вчен-
ня про зональність. Відбувається перегляд змісту самого понят-
тя “зональність” – його різко розширюють. Зокрема, М. М. Розов 
писав: “У питаннях природного районування конкурують два 
головні принципи як першооснови районування: 1) принцип біо-
кліматичний (або зональний) і 2) принцип геоморфологічний” [22, 
с. 23]. Далі науковець зазначив, що основоположником зонального 
ґрунтово-біокліматичного принципу є В. В. Докучаєв.

Загалом прирівнюються такі доволі різні принципи, як біо-
кліматичний, ґрунтово-біокліматичний і зональний, а вчення 
В. В. Докучаєва про загальну зональність природи як єдиного ціло-
го підміняють вченням про біокліматичну зональність. Теза щодо 
обов’язкового збігання меж ґрунтового та кліматичного району-
вання вже не підлягає сумніву; її не доводять, вона стає аксіомою, 
на якій базуються географічні та класифікаційні побудови.

Без доказів і навіть без спеціальних розробок макропояси та 
фації, визначені за кліматичними показниками, починають розгля-
дати як основні одиниці ґрунтового районування, а фаціальність – 
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як зональність. Зональністю почали називати практично будь-який 
зумовлений кліматом розподіл ґрунтів.

Власне ці широкі уявлення про поняття “ґрунтова зональність” 
пропагує колектив авторів, які запропонували принципи ґрунтово-
географічного районування колишнього СРСР. Вони писали: 
“Ґрунтово-географічне районування СРСР розроблено на основі 
уявлення про світові ґрунтово-кліматичні пояси та області (фації) 
як основні форми прояву закону світової зональності ґрунтів, від-
критого В. В. Докучаєвим” [18, c. 307].

 Отож області та фації, запропоновані як явища, що суперечать 
зональності, перешкоджаючи їй, починають розглядати як форми 
зональності. Зміст поняття “зональність” різко розширюється і зна-
чною мірою втрачає визначеність. Наголосимо, що головні таксони 
ґрунтово-географічного районування, головні форми прояву зако-
ну ґрунтової зональності починають вирізняти не за характером 
ґрунтового покриву, а за кліматом: пояси – за подібністю радіацій-
них і термічних умов, а області, окрім того, – за подібністю умов 
зволоження.

Цікаво, що ще до публікації праці “Ґрунтово-географічне ра-
йонування СРСР” Є. М. Іванової та інших [18] практично не було 
спроб дати визначення поняттю “ґрунтова зона”. Його викорис-
товували як само собою зрозуміле, не усвідомлюючи необхіднос-
ті такого визначення. Розширення досліджень у східних районах 
Росії засвідчило, що традиційні уявлення про ґрунтові зони тут 
неприйнятні. Виникла потреба визначення цього поняття, перша 
спроба якого з’явилася у зазначеній вище праці: “Ґрунтова зона – 
ареал поширення зонального типу і супутніх йому інтразональних 
ґрунтів”. Ґрунтові зони можуть мати не лише широтне, а й меридіо-
нальне простягання, тобто їх вирізняють уже не за кліматом, а за 
ґрунтами. На відміну від поглядів І. П. Герасимова, допускають не 
лише широтне, а й меридіональне простягання зон.

Практично реалізувати це визначення не вдалося. У праці 
“Ґрунтово-географічне районування СРСР” [18] багато зон харак-
теризують двома зональними типами ґрунтів, що за визначенням 
неможливе. Виокремлені такі зони: арктична зона арктичних і тун-
дрових ґрунтів, хвойно-широколистяна зона дерново-підзолистих 
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і бурих лісових ґрунтів, пустельно-степова зона ясно-каштанових 
і бурих ґрунтів, зона жовтоземів і червоноземів, тайгово-лісова 
зона підзолистих і кислих неопідзолених ґрунтів і т. д. На терито-
рії ландшафтної зони тайги ґрунтові зони взагалі не виокремлені 
(лише підзони). Окрім того, виявляється, що межі зон не збігаються 
з межами ареалів зональних типів, чимало зональних типів харак-
терні для двох зон (що за визначенням також неможливе): тундрові, 
підзолисті, чорноземи, каштанові та інші.

Невдалу спробу реалізувати запропоноване визначення понят-
тя “ґрунтова зона” ми пояснюємо тим, що воно базується на уяв-
ленні про “зональний ґрунтовий тип”. Про невизначеність цього 
поняття і неможливість однозначного його визначення як загально-
го наукового поняття ми говорили раніше.

Нереалізованість запропонованого визначення не є випадко-
вою. Навряд чи взагалі його можна реалізувати, оскільки ареали 
всіх так званих “зональних ґрунтових типів” перекривають один 
одного, отож виокремити ареал одного зонального типу немож-
ливо. Інше визначення поняттю “ґрунтова зона” запропонував 
В. Р. Волобуєв (1960): “Ґрунтові зони можна розглядати як ареали 
переважаючого поширення ґрунтів відповідних ґрунтових спіль-
ностей” [2, с. 543]. Самі ж ґрунтові спільності являють собою “па-
рагенетичні ряди ґрунтів, які формуються в умовах однотипного 
біокліматичного режиму та закономірно змінюють один одного в 
процесі розвитку біологічної діяльності, вивітрювання гірських 
порід, рельєфу”. Фактично йдеться про кліматично однакові тери-
торії. Ґрунтова єдність цих територій визначена лише тим, що всі 
ґрунти формуються в умовах однакового клімату.

Принципово близьке визначення ґрунтової зони запропонував 
Ю. А. Ліверовський (1964): “Ґрунтова зона повинна виділятися як 
ареал визначеного типу ґрунтових поєднань, до складу яких, поряд 
з одним або декількома типами плакорних ґрунтів, входять також 
типи ґрунтів, які розвиваються в інтразональних умовах” [15, с. 29]. 
Однак чим визначається набір ґрунтів у типі ґрунтових поєднань – не 
зазначено. Очевидно, і В. Р. Волобуєв, і Ю. А. Ліверовський фактич-
но мали на увазі зону не власне ґрунтову (однорідну щодо ґрунтів 
територію), а кліматичну, однак охарактеризовану з ґрунтового по-
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гляду. Для цього поняття С. С. Неуструєв (1930) використав термін 
“ґрунтово-кліматична зона”. Дещо відмінними за формою викладу, 
однак близькими за суттю є визначення ґрунтової зони у працях І. 
А. Соколова (1968) та В. М. Фрідланда (1972). Фактично тут йдеться 
не про ґрунтові, а про ґрунтово-кліматичні зони.

Значна кількість суперечностей у вченні про зональність, 
відсутність чітких визначень, невизначеність багатьох основних 
понять, принципова зміна самої суті базових понять у часі від 
В. В. Докучаєва до наших днів – усе це дало підстави 
М. А. Глазовській знову повернутися до питання обґрунтова-
ності закону зональності: “Виникає питання: чи зникли ґрунтові 
зони? Чи справджується закон зональності? Ґрунтознавці доклада-
ють зусиль, щоб зібрати “розповзлі” пояси та зони, застосовуючи 
штучні заходи… Теоретичні пояси (неправильно названі ґрунтово-
біокліматичними) і зони з їхньою штучною системою строго зо-
нальних типів, провінції з системою підтипів ґрунтів – такі ці най-
більші ґрунтово-географічні одиниці, в які об’єднується в наш час 
ґрунтовий покрив світу. Ця система поясів, зон, розділених “непро-
хідними” для ґрунтових типів межами, закріплена на ґрунтових 
картах і значною мірою заважає сприймати та усвідомлювати той 
потужний потік нової інформації про ґрунти найрізноманітніших 
областей земної кулі, який наростає у всезростаючому темпі” [9, 
с. 13].

Розвиваючи принципи В. В. Докучаєва, М. А. Глазовська ствер-
джує: “Ґрунт є результатом спільної дії та взаємодії чинників ґрун-
тотворення. Отже, жоден із чинників (навіть їхня сукупність) не 
може бути основою для об’єднання чи розділення ґрунтів у будь-
яких узагальнюючих схемах. Основою для всяких побудов повинні 
бути властивості генетичні і виробничі самих ґрунтів” [9, c. 13]. 
Зауважимо, що власне цей принцип випливає з вихідних аксіом 
В. В. Докучаєва про ґрунт як самостійне природно-історичне тіло 
та про ґрунт як функцію п’яти рівноправних чинників ґрунтотво-
рення. 

На основі цього принципу М. А. Глазовська здійснила ґрун-
тове районування світу, в якому на найвищому таксономічному 
рівні виокремила геохімічні поля, розташування яких не узгоджу-
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ється з термічними поясами і в першому наближенні відповідає 
розподілу зволоження. Поля поділені на сектори, сектори – на 
області. І лише як закономірність четвертого порядку в деяких 
областях виокремлені ґрунтові зони. Отож уже перша спроба 
дати власне ґрунтове (а не ґрунтово-кліматичне або кліматичне 
на вищих рівнях) районування засвідчила, що ґрунтова зональ-
ність – це не загальна закономірність, а частковий випадок геогра-
фії ґрунтів. Нагадаємо, що раніше про це писали І. П. Герасимов та 
В. А. Ковда.

Отже, коротко підсумуємо викладене вище:
1. Поняття “ґрунтова зональність”, запропоноване В. В. Доку-

чаєвим, відіграло в усіх географічних науках та, насамперед, у 
ґрунтознавстві, велику позитивну роль і фактично слугувало осно-
вою для всього їхнього подальшого розвитку.

2. Вже у вихідних уявленнях про ґрунтову зональність існу-
вала певна неоднозначність: у це поняття вкладено і уявлення про 
розподіл ґрунтів на земній кулі у зв’язку з розподілом усіх чин-
ників ґрунтотворення, і уявлення про розподіл ґрунтів у вигляді 
широтних смуг (зон), які оперізують земну кулю, і уявлення про 
розподіл усіх чинників відповідно до розподілу клімату. 

3. З подальшим розширенням знань про закони географії ґрун-
тів вихідний зміст поняття “ґрунтова зональність” частково заста-
рів і зазнав суттєвої трансформації. У сучасному науковому світі 
поняття і термін “ґрунтова зональність” не має чітко визначеного 
однозначного змісту, отже, його застосовують до позначення різних 
явищ і закономірностей. Поняття “ґрунтова зональність” охоплює:

- здатність ґрунтів мати кліматично зумовлені властивості, 
тобто відображати вплив кліматичних умов;

- здатність ґрунтів змінюватися в просторі відповідно до про-
сторових змін кліматичних умов; 

- наявність визначеної спрямованості цих змін ґрунтового по-
криву, їхньої закономірної послідовності;

- наявність у ґрунтовому покриві Землі великих кліматично 
зумовлених ґрунтових смуг (зон) широтного простягання;

- наявність у ґрунтовому покриві Землі великих кліматично 
зумовлених смуг будь-якого простягання;
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- взаємозумовленість усіх компонентів природного середовища;
- наявність у ґрунтовому покриві Землі великих кліматично 

зумовлених однорідних щодо ґрунтів територій будь-якої форми 
та простягання (не обов’язково витягнутих смуг, поясів, зон);

- наявність на Земній кулі термічних кліматичних поясів і клі-
матичних областей.

4. У науковій літературі післядокучаєвського періоду відчутно 
переважають уявлення про ґрунтову зональність як базовий закон 
географії ґрунтів. Водночас неодноразово зазначають, що це твер-
дження суперечить і вихідній аксіомі про ґрунт як функцію п’яти 
рівноправних чинників ґрунтотворення, і реальній картині розпо-
ділу ґрунтів на Земній кулі.

5. Сьогодні відсутнє чітке й універсальне визначення поняття 
“ґрунтова зона”.

Існуюча кризова ситуація (за висловом І. П. Герасимова) є 
насамперед наслідком того, що термін “ґрунтова зональність” 
позначають безліччю понять, що спричиняє суперечності і різ-
ночитання та, відповідно, утруднює взаєморозуміння вчених. 
Тому першочерговим завданням є виокремлення, визначення та 
термінологічне відокремлення ряду порівняно простих, дещо 
універсальніших понять, які в прихованому вигляді входять в 
існуючі нині уявлення про ґрунтову зональність. Спробуємо це 
зробити.

За докучаєвським визначенням ґрунту всі ґрунти мають здат-
ність сприймати вплив чинників ґрунтотворення та відображати 
цей вплив у своїх властивостях. Цю здатність ґрунтів називають 
рефлекторністю. Наслідком рефлекторності ґрунтів є їхня здат-
ність змінювати свої властивості в часі і просторі (як у географіч-
ному, так і в екологічному) у зв’язку з просторовою зміною будь-
якого з чинників-ґрунтотворців. Це явище називають сенсорністю 
ґрунтів.

Здатність ґрунтового покриву будь-якої території відображати 
в складі та розподілі компонентів просторове різноманіття чинни-
ків ґрунтотворення на цій території називають рефлекторністю 
ґрунтового покриву, а зміну його зі зміною чинників – сенсорніс-
тю ґрунтового покриву. Спрямований характер цих змін за спря-
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мованої послідовної зміни чинника (чинників) називають секвент-
ністю ґрунтового покриву [23, с. 18].

Розподіл рефлекторності та сенсорності ґрунтів і ґрунтового 
покриву на кліма-, топо-, фіто- і хроно- є лише аналітичним дослід-
ницьким засобом, адже в природі всі ґрунти (і ґрунтовий покрив) 
завжди рефлекторні та сенсорні за всіма комплексами чинників 
ґрунтотворення.

Наслідком сенсорності ґрунтів і ґрунтового покриву у про-
сторово-територіальному поширенні є регіональність ґрунтів, 
тобто наявність у ґрунтовому покриві суші територій, однотип-
них щодо ґрунтів будь-якої форми і простягання. Однотипність 
ґрунтового покриву є наслідком однорідності чинників ґрунто-
творення на цій території. Такі ґрунтово-географічні явища, як 
фаціальність і зональність (широтна, вертикальна, передгірська, 
меридіональна), є частковими випадками явища регіональності 
ґрунтового покриву.

Одним із найпоширеніших випадків регіональності ґрунтово-
го покриву є смугастість, або стріальність (від лат. stria – смуга) 
ґрунтового покриву. Власне цей випадок привернув найбільшу 
увагу в географії ґрунтів і часто позначався терміном “ґрунтова зо-
нальність”. Смугастістю, або стріальністю, ґрунтового покриву на-
зиватимемо наявність на певній території декількох (двох і більше) 
смуг з однорідним ґрунтовим покривом.

Залежно від того, який з чинників спричиняє стріальність, 
розрізняють клімастріальність, тобто стріальність клімагенну, 
зумовлену відмінностями в кліматі (кліматичним просторовим 
трендом); фітостріальність – відповідно, зумовлена відмінностями 
в рослинності; літостріальність – відмінностями у рельєфі; хроно-
стріальність – відмінностями у віці ґрунтів. Відповідно, можна ви-
окремити клімагенні ґрунтові смуги і фіто-, літо-, топо-, хроноген-
ні ґрунтові смуги (стрії).

Просторові розміри смуг, які утворюють ґрунтовий покрив 
будь-якої території, не мають принципового значення для вирішен-
ня питання стріальності території. Відповідно до розміру смуг (не-
залежно від їхньої генези), можна розрізняти мега-, макро-, мезо-, 
мікро- і наностріальність ґрунтового покриву. 
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Прикладом застосування запропонованого підходу може слу-
гувати стріальність ґрунтів на Східноєвропейській рівнині, яку 
можна визначити як кліматичну мегастріальність (клімамегастрі-
альність). Цей тип стріальності виникає у випадку спрямованої 
просторової зміни клімату та постійності (відносної) геолого-
геоморфологічних чинників або за односпрямованості зміни клі-
мату та інших чинників (одного, декількох чи всіх).

Уявлення про рефлекторність і сенсорність ґрунтів, а також 
сенсорність, регіональність і смугастість (стріальність) ґрунтово-
го покриву не є принципово новими. Чітко не розмежовані поня-
тійно і не визначені термінологічно, ці уявлення використовують 
у ґрунтово-географічній літературі і так чи інакше включають у 
широке поняття ґрунтової зональності.

Запровадження цих понять дає змогу підійти до вирішення го-
стродискусійної проблеми універсальності ґрунтової зональності 
як основної закономірності географії ґрунтів земної кулі. Очевидно, 
беззаперечним є твердження, що рефлекторність ґрунтів, сенсор-
ність і регіональність ґрунтового покриву – явища універсальні, 
характерні для всіх ґрунтів і всіх територій. Цей висновок підтвер-
джується всім досвідом ґрунтознавства і по суті ніколи не був дис-
кусійним.

Найгостріше дискутувались питання щодо форми просторової 
реалізації сенсорності ґрунтового покриву та, зокрема, щодо уні-
версальності закону розподілу ґрунтів у вигляді широких кліма-
тично зумовлених смуг, тобто ґрунтових чи ґрунтово-кліматичних 
зон – за загальноприйнятою термінологією, або клімамегастрій – 
за запропонованою термінологією.

За яких умов можливе виникнення клімамегастріальності (зо-
нальності) ґрунтів? Першою обов’язковою умовою є зональність 
власне клімату. Для спрощення припустімо, що явище зональнос-
ті кліматичних умов ґрунтотворення є повсюдним. За яких умов 
зональність клімату теоретично повинна привести до клімастрі-
альності (зональності) ґрунтового покриву?

Розглянемо два принципово різні можливі випадки: 1) у ви-
падку однорідності геолого-геоморфологічних чинників (поро-
да, рельєф) і віку ґрунтотворення (час); 2) за умови строкатості 
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геолого-геоморфологічних чинників і неоднакового віку ґрунто-
творення.

Почнемо з простішого випадку. Немає підстав сумніватися, що 
у випадку однорідності (відносної) на великих територіях порід, 
рельєфу та віку ґрунтотворення головним чинником мегадифе-
ренціації ґрунтового покриву буде клімат (і пов’язані з ним живі 
організми), а в будові ґрунтового покриву насамперед знайде відо-
браження та закономірність, яка характерна для розподілу кліма-
тичних умов, тобто у ґрунтовому покриві спостерігатимемо явище 
клімамегастріальності, або зональності (рис. 5.1, а).

Цей випадок, як зазначали М. М. Сибірцев, І. П. Герасимов, 
В. А. Ковда, М. А. Глазовська, характерний для великих матери-
кових рівнин Євразії та Північної Америки. Саме широтна клі-
мамегастріальність на Східноєвропейській рівнині слугувала 
В. В. Докучаєву базою для створення вчення про широтну зональ-
ність ґрунтів. Можна стверджувати, що загалом клімамегастріаль-
ність (зональність) ґрунтів виникає у випадку спрямованої зміни 
клімату (або односпрямованої зміни клімату одного чи декількох 
інших чинників) й однорідності геолого-геоморфологічних чин-
ників. Ґрунтові смуги (стрії, зони) у зазначеному випадку повинні 
бути орієнтовані перпендикулярно до того напряму, в якому змі-
нюються умови клімату, тобто перпендикулярно до кліматичного 
тренду.

Тепер ускладнимо модель. Розглянемо випадок, коли за умови 
однорідного рельєфу територія поділена на дві частини, складені 
різними породами (рис. 5.1, б-г). У цьому випадку виникнення в 
ґрунтовому покриві двох суцільних у горизонтальному напрямі 
смуг (зон), які відповідають кліматичним змінам, можливе, якщо 
(як це вважали Я. Н. Афанасьєв і В. Г. Зольніков) справедливе 
твердження, що за однакових кліматичних умов на різних поро-
дах формуються однакові ґрунти й кліматична рефлекторність 
і сенсорність цих ґрунтів на різних породах однакова (рис. 5, б); 
а також, якщо на різних породах формуються різні ґрунти, про-
те вони мають однакову кліматичну сенсорність і рефлекторність, 
тобто однаково змінюються у просторі зі зміною кліматичних умов 
(рис. 5.1, б).
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Власне з цих позицій виходять сьогодні автори класифікацій-
них схем і ґрунтово-географічних узагальнень, в яких прийняті, як 
писала М. А. Глазовська (1973), “непрохідні для ґрунтів зональні 
межі” [10, с. 68].

Увесь досвід географічного ґрунтознавства засвідчує, що в од-
накових кліматичних умовах на принципово різних породах форму-
ються принципово різні ґрунти. Достатньо порівняти, наприклад, 
підзоли, вохристі підбури, вохристі вулканічні ґрунти, перегнійно-
карбонатні і торф’яно-глейові ґрунти, які сформувалися в автоном-
них умовах у тайговій зоні на різних породах (відповідно, на грані-
тах, базальтах, вулканічному попелі, вапняках і глинах).

Принципово важливо, що всі ці ґрунти мають суттєво різну клі-
матичну рефлекторність і сенсорність, тобто кожен ґрунт має клі-
матичний ареал, і “зональні межі”, як писав С. С. Неуструєв (1930), 
вперше встановивши це явище. З уявлень про різну кліматичну 
сенсорність ґрунтів фактично виходив і М. М. Сибірцев, пропону-
ючи поняття “інтразональні ґрунти”, адже “інтразональні ґрунти” 
тим і відрізняються від так званих “зональних”, що мають інші клі-
матичні ареали. По суті справи йшлося про те, що кліматична мін-
ливість ґрунтів на пісках, вапняках та інших породах, які вважали 
характерними для Східноєвропейської рівнини, відрізняється від 
кліматичної мінливості ґрунтів на суглинках. Переконливі факти 
різної сенсорності ґрунтів до змін клімату отримали під час вивчен-
ня ґрунтів Східного Сибіру й Далекого Сходу Російської Федерації. 
Наслідком різної кліматичної сенсорності ґрунтів на різних поро-
дах неминуче повинні бути розбіжності у кліматично зумовлених 
межах у ґрунтовому покриві. Отож випадки, продемонстровані на 
рис. 5, б, в, принципово неможливі.

У реальних умовах доведеться зіштовхнутись з такою карти-
ною, яку схематично зображено на рис. 5.1, г: на різних породах 
формуються різні ґрунти, а ці різні ґрунти мають неоднакову клі-
матичну сенсорність. Не існує єдиної кліматично зумовленої межі, 
яка б відділяла різні ґрунти на різних породах, у ґрунтовому покри-
ві. Цікаво, що навіть у тих випадках, коли породи не надто відріз-
няються і на них формуються ґрунти одного типу, їхня кліматична 
сенсорність зазвичай виявляється неоднаковою, і спільної кліма-
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тично зумовленої межі не утворюється (наприклад, кліматичний 
ареал підзолів на пісках значно ширший, ніж на гранітах).

Якщо з’ясовану закономірність перенести на реальні умови 
ґрунтотворення з реальною строкатістю не лише ґрунтотворних 
порід, а й рельєфу і часу ґрунтотворення, то цілком очевидно, що в 
такому випадку теоретично відсутні підстави очікувати виникнен-
ня явища клімамегастріальності (зональності).

Такий випадок нам трапився на складних у геолого-геомор-
фологічному плані територіях, зокрема в Середньому і Східному 
Сибіру та на Далекому Сході Російської Федерації (табл. 5.1). 
Азональність ґрунтових покривів таких складних територій по-
силюється зазвичай їхньою кліматичною строкатістю. Зауважимо, 
що просторова неоднорідність геоморфологічних і літологічних 
умов і пов’язані з ними відмінності сенсорності проявляються і на 
рівнинах, на чому неодноразово наголошували в науковій літера-
турі. З цим пов’язані так звані “порушення” зональності, які змуси-
ли говорити про зональність як про тенденцію, загальну схему.

Саме тому клімамегастріальність (зональність) ґрунтового 
покриву і на території Східноєвропейської рівнини виражена зде-
більшого у межах від каштанових до дерново-підзолистих ґрун-
тів. Північніше вона виражена нечітко, оскільки ґрунтовий по-
крив представлений великим спектром ґрунтів: глеєпідзолисті, 
Al-Fe-гумусові підзоли, підбури, дерново-карбонатні, торф’яні, 
торф’янисто-глеєві, болотно-підзолисті та інші ґрунти, клімасен-
сорність яких різна.

З’ясуємо, як відображається в характері мозаїчного (зонально-
го) ґрунтового покриву спрямована зміна клімату та у чому, окрім 
зональності, виражена клімасенсорність ґрунтів і ґрунтового по-
криву. Це відображення суперечливе. По-перше, існує загальна 
тенденція до зміни деяких ґрунтових властивостей у низці (часто в 
більшості) ґрунтів. Наприклад, посилення оглеєння та оторфуван-
ня у випадку формування більш холодного та гумідного клімату, 
поява карбонатів і мулевого гумусу у випадку потепління й ариди-
зації клімату тощо. По-друге, спрямована зміна кліматичних умов 
виражається у формуванні “часткових потенціальних ґрунтових 
клімамегастрій (зон)”, тобто зон, які реально не існують, однак їх 
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можна провести за узагальнення тих закономірностей, які в приро-
ді трапляються у вигляді фрагментів окремих ознак ґрунтів, тобто, 
у вигляді клімамегастрій (зон), які утворюються для різних топо-, 
літо- і хронорядів. Для кожного такого ряду існує своя зональність. 
Детальніше це явище описано в термінах і підходах не географії, а 
екології ґрунтів.

Ми уже обговорювали відсутність підстав вважати будь-який 
з цих рядів головним (якщо він не має різкого переважання за пло-
щею, і тоді все зводиться до одного простого випадку). Водночас 
кожен з цих рядів є різною мірою індикаторним у різних природних 
(ландшафтних, кліматичних тощо) районуваннях, в яких однією з 
провідних ідей є виокремлення кліматично однорідних територій, 
у тім числі й під час ґрунтово-кліматичного районування.

Очевидно, що відсутність клімазональності у ґрунтовому 
покриві (його мозаїчний характер при загальній тенденції, за-
гальному напрямі змін властивостей у просторі) подібних райо-
нів – такий самий прямий наслідок кліматичної сенсорності ґрун-
тів і ґрунтового покриву, як явище широтної клімамегастріальності 
(зональності) ґрунтів на Східноєвропейській рівнині. Більше того, 
є всі підстави вважати, що ґрунтовий покрив Середньосибірського 
плоскогір’я володіє більшою сенсорністю порівняно з ґрунтовим 
покривом Східноєвропейської рівнини: він детальніше відображає 
просторові зміни кліматичних умов. Адже кожен ґрунт сенсорний 
до певних змін клімату. Однак виявити це відображення складні-
ше, оскільки воно не настільки яскраво виражене.

Повернемося до визначення понять “ґрунтова зона”, “ґрунтово-
географічна зональність”, “зональний ґрунтовий тип”.

Ґрунтово-географічна зональність характерна для терито-
рій зі спрямованою зміною одного із чинників (групи чинників) 
ґрунтотворення за порівняно однорідного фону всіх інших чинни-
ків. Ґрунтово-географічна зональність великих рівнин Євразії та 
Північної Америки зумовлена спрямованою зміною кліматичних 
умов, насамперед зміною співвідношення опадів і випаровуванос-
ті, тобто зволоженістю. Конкретніше це явище можна визначити як 
кліматичну мегастріальність.



- 91 -

Тема 5. Проблеми географії ґрунтів

Ґрунтово-географічна зона – це смуга (стрія) в системі зон 
(смуг), які утворюють зональну (стріальну) будову ґрунтового по-
криву. 

Зональний ґрунтовий тип – ґрунти, які домінують у ґрунто-
вому покриві, тобто модальний тип певної ґрунтової зони.

Ці визначення можуть претендувати на універсальність, хоча з 
зазначеного раніше випливає, що саме явище ґрунтово-географічної 
зональності є одним із конкретних законів географії ґрунтів і його 
не можна розглядати ні як універсальне явище, ні як найзагальні-
шу закономірність у географії ґрунтів.

Не такою дискусійною є проблема ґрунтово-географічних по-
ясів. Сьогодні очевидно, що ці пояси, виокремлені за термічними 
умовами, мають певну екологічну єдність. Однак для них не харак-
терні якісно однакові ґрунтово-географічні закономірності: ґрунто-
вий покрив їхніх аридних і гумідних секторів принципово різний.
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Т е м а  6

ҐРУНТОТВОРЕННЯ І ЧАС

Розвиток ґрунтів у часі відбувається в результаті зміни 
стану незалежних від ґрунтів чинників ґрунтотворення (кліма-
ту, породи, рельєфу), а також зміни ґрунтових властивостей 
під впливом внутрішніх процесів за стаціонарного стану неза-
лежних від ґрунтів чинників. Прийняття концепції поліклімакс-
ності спричиняє необхідність деталізації й уточнення понять і 
термінів – абсолютний і відносний вік ґрунтів, молодість і зрі-
лість ґрунтів, моногенетичність і полігенетичність ґрунтів. З 
позицій концепцій поліклімаксності та полігенетичності необ-
хідно повернутися до проблеми поділу ґрунтових властивостей 
за швидкістю їхнього формування та згрупувати ґрунти за їхнім 
характерним часом, враховуючи динамічні, стійкі та консерва-
тивні характеристики.

Порівняно недавно проблему “ґрунтотворення і час” з відомою 
часткою умовності можна було вважати однією з найцікавіших, а 
також найбільш академічних, суто теоретичних. Активне втручан-
ня людини в перебіг природних процесів зробило дослідження всіх 
аспектів цієї проблеми важливим практичним завданням. Стало 
життєво необхідним знати загальні напрями та швидкість проце-
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сів зміни ґрунтів за спрямованої зміни умов ґрунтотворення (ме-
ліорація, рекультивація, техногенне забруднення, зміна клімату чи 
гідрологічного режиму тощо) [12, c. 243]. Для цього потрібно про-
вести аналіз найбільш спірних і слабо розроблених теоретичних 
питань проблеми “ґрунтотворення і час”, підняти й обговорити 
пов’язані з нею методологічні питання, удосконалити понятійно-
термінологічний апарат цього розділу науки. Термінологічні роз-
біжності та практично цілковита відсутність відповідних термі-
нів – побічне свідчення актуальності цього завдання.

Залежність ґрунтів від часу має два аспекти:
1) час як тривалість процесів ґрунтотворення;
2) час як історія, тобто зміна в часі умов, у яких відбувається 

ґрунтотворення.
Ці аспекти тісно пов’язані між собою, у реальній природі вони 

нерозривні і їхній поділ у процесі наукового аналізу проблеми зав-
жди є умовним.

Розвиток ґрунтів у часі відбувається в результаті зміни стану 
незалежних від ґрунтів чинників ґрунтотворення (клімату, породи, 
рельєфу), а також зміни ґрунтових властивостей під впливом вну-
трішніх процесів за стаціонарного стану незалежних від ґрунтів 
чинників. Ці достатньо традиційні уявлення і сьогодні є загально-
прийняті. Протиріччя під час їхнього обговорення виникають пе-
реважно від неоднозначного використання термінів.

Терміни еволюція та розвиток використовують у найрізнома-
нітніших значеннях, часто їх протиставляють один одному [4; 7; 
13 та ін.]. Як синоніми до них використовують такі терміни: само-
розвиток, еволюція, розвиток, метаморфоза, автометаморфоза, 
малий цикл тощо [4; 5; 8; 14; 15]. Отож домовимось про поняття і 
терміни, які використовуватимемо надалі. Терміни розвиток ґрун-
тів і еволюція ґрунтів використовуватимемо як синоніми та нази-
ватимемо ними будь-які зміни ґрунтів у часі. Розвиток ґрунтів за 
стаціонарного стану незалежних від ґрунтів чинників (клімату, 
породи, рельєфу) називатимемо саморозвитком ґрунтів (синонім 
– автоеволюція). Таке використання терміна відповідає суті зазна-
ченого поняття і доволі традиційне. Наголосимо, що за такого ро-
зуміння саморозвиток ґрунтів аж ніяк не означає незалежність їх-
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нього розвитку від чинників, як інколи вважають. Навпаки, власне 
незалежні від ґрунтів чинники визначають напрям розвитку ґрун-
тів, однак еволюція ґрунтів відбувається за стаціонарного стану 
незалежних чинників у результаті внутрішніх процесів.

Розвиток ґрунтів, зумовлений зміною стану незалежних чинни-
ків, називатимемо підпорядкованим розвитком, це синонім термі-
на алоеволюція. Для підпорядкованого розвитку інколи вживають 
термін метаморфоза [7; 8]. Цей термін не асоціюється ні з розви-
тком, ні, тим більше, з його підпорядко ваністю, і лише частково 
відповідає суті означуваного ним поняття.

Поняття алоеволюція ширше, ніж поняття автоеволюція. Перше 
завжди містить у собі друге. Можна сказати, що алоеволюція – це 
зміна напряму автоеволюції. Поняття саморозвиток і підпоряд-
кований розвиток повною мірою можна застосувати не тільки до 
ґрунтів, а й до біогеоценозів (БГЦ), оскільки біоту слід розглядати 
водночас і як чинник, і як функцію ґрунтотворення. Біота завжди 
розвивається паралельно з ґрунтом. Зазвичай у процесах розвитку 
БГЦ ґрунту щодо біоти прийнято відводити роль відносно консер-
вативного підпорядкованого компонента. Однак ці закономірності 
складні та неоднозначні. За підпорядкованого розвитку біогеоцено-
зу ґрунтовий профіль (ґрунт-пам’ять і ґрунт-відображення) справ-
ді, зазвичай, виступає як консервативний, ведений компонент БГЦ. 
По-іншому все виглядає у випадку саморозвитку БГЦ. У такому 
випадку власне процес саморозвитку ґрунтів часто є першопричи-
ною саморозвитку БГЦ загалом (зміна БГЦ у випадку розсолення 
чи вилуговування ґрунтів, текстурної диференціації, поверхневого 
засолення тощо) і ґрунт-пам’ять, і ґрунт-життя – активні компонен-
ти БГЦ.

Ще нещодавно в наукових колах обговорювали здебільшого 
теоретичні та понятійно-термінологічні аспекти авто- й алоеволю-
ції автономних ґрунтів, причому теоретична модель їхньої еволю-
ції зазвичай не передбачала поєднаного розвитку ґрунтів у ґрунто-
вому покриві. У реальній природі ситуація часто значно складніша. 
Розглядають не тільки автономні, а й гетерономні ґрунти. Їхній 
розвиток може відбуватися не лише за стаціонарного стану неза-
лежних чинників, а й під впливом притоку речовин від автономних 
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ґрунтів. Власне автономні ґрунти у своєму розвитку часто зазна-
ють впливу (зазвичай опосередкованого) гетерономних ґрунтів. На 
обширних територіях ґрунтовий покрив утворений комплексами 
ґрунтів з тісним двостороннім генетичним зв’язком. Про еволюцію 
ґрунтів під впливом “далекої дії” БГЦ писав О. А. Роде. Для всіх 
цих випадків розглянутий вище понятійно-термінологічний апа-
рат недостатній [14].

Коли розвиток ґрунтів відбувається у тісному взаємозв’язку 
один з одним, поняття “саморозвиток” застосовують, очевидно, не 
до окремих ґрунтів, а власне до всієї системи вищого рівня органі-
зації загалом (поєднання ландшафтів, ґрунтова топосеквентність 
або топокатена, ґрунтовий покрив). Для ґрунтів, які утворюють цю 
систему і розвиваються в умовах взаємовпливу, коректніше говори-
ти про поєднаний розвиток, або коеволюцію. У поєднаному ланд-
шафті, що саморозвивається, розвиток його окремих компонентів 
(окремих ґрунтів) є поєднаним саморозвитком, або автокоеволю-
цією; у випадку підпорядкованого розвитку поєднаного ландшаф-
ту – підпорядкованим поєднаним розвитком, або алокоеволюцією.

Результатом автокоеволюції може бути не лише зміна компо-
нентного складу ґрунтового покриву, а й зміна ступеня складності 
його організації. Причому може відбуватися і збільшення склад-
ності ґрунтового покриву (неоднорідності в саморозвитку, за [10]), 
і його гомогенізація [10, с. 12]. Більше того, на різних стадіях поєд-
наного саморозвитку ґрунтів гомогенізація та гетерогенізація по-
криву можуть змінювати одна одну.

Існуючі уявлення про саморозвиток ґрунтів у першо-
му наближенні можна звести до двох конкуруючих концепцій 
(рис. 6.1):

а) у процесі саморозвитку ґрунти досягають клімаксного зріло-
го стану, входять у рівноважний або квазірівноважний стан з чин-
никами ґрунтотворення (рис. 6.1, крива I) і надалі їхній саморозви-
ток припиняється або різко сповільнюється [5; 6; 16; 17];

б) процес саморозвитку нескінченний (рис. 6.1, крива II) і три-
ває без зупинок доти, доки залишається стаціонарним стан неза-
лежних від ґрунтів чинників ґрунтотворення [13; 14].
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Рис. 6.1. Теоретичні моделі саморозвитку ґрунтів:
І – концепція поліклімаксності: С1–С4 – стадії становлення окремих етапів са-
морозвитку, К1–К4 – стадії клімаксу окремих етапів саморозвитку, А – зміна 
ґрунтових властивостей, Т – час, Т0 – початок саморозвитку (нуль-момент), 
Т1–Т4 – тривалість окремих етапів саморозвитку, Тн – момент спостережень, 
Т0–Тн – абсолютний загальний вік ґрунту, Т3–Тн – частковий абсолютний вік остан-
нього етапу саморозвитку; ІІ – концепція моноклімаксності: G – етап становлення, 

К – етап клімаксу

Видається, що така модель (концепція моноклімаксності) су-
перечить як загальним теоретичним міркуванням, так і наявним 
фактам. Модель моноклімаксності фактично визнає або цілко-
виту зворотність усіх процесів у клімаксному ґрунті (тобто його 
рівноважний, а не квазірівноважний стан з чинниками), або мож-
ливість невизначено тривалого (у принципі нескінченного) нако-
пичення кількісних змін у ґрунті без періодичних кількісних змін 
власне ґрунту. Справедливість цих припущень дуже сумнівна. 
Неспроможність уявлень про клімакс як стан цілковитої рівноваги 
з чинниками і цілковитої зворотності всіх ґрунтових процесів пе-
реконливо доведена О. А. Роде [14, с. 88]. 
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Друге припущення суперечить базовим законам природи за-
галом. 

Очевидно, логічніше розглядати процес саморозвитку як про-
цес у принципі безконечний, а в реальній природі обмежений не 
внутрішніми протиріччями, а лише зміною стану незалежних чин-
ників ґрунтотворення, тобто який переривається підпорядкованим 
розвитком. 

Швидкість процесу саморозвитку непостійна, процес є пуль-
суючим: стадії порівняно швидкого розвитку (стадія становлення) 
змінюються стадіями порівняно повільного розвитку (стадії клі-
максу, квазірівноважного з чинниками стану). Іншими словами, 
клімакс – лише тимчасове сповільнення темпу саморозвитку, а сам 
процес саморозвитку можна подати як нескінченно висхідну дра-
бину, яка складається з окремих щаблів, або етапів (див. рис. 6.1). 

Виокремлення нового етапу зручніше проводити на таксоно-
мічному рівні ґрунтового типу [14, с. 92]. У кожному етапі виокрем-
люють стадії становлення та клімаксу. Правильнішим графічним 
зображенням саморозвитку ґрунтів мала б бути не ламана лінія, 
а східчаста витягнута спіраль відповідно до циклічності розвитку 
ґрунтів [14; 15]. А ще логічніше і цю спіраль подати спіралями дру-
гого та третього порядків, оскільки добові цикли є вкладеними в 
сезонні, річні, багаторічні. Однак ми не розглядатимемо цю про-
блему так детально. 

Тривалість окремих етапів саморозвитку з часом може зміню-
ватися, однак досягнення ґрунтом кінцевого, або абсолютного, клі-
максу в принципі неможливе. З цього погляду, кожній комбінації 
незалежних чинників повинні відповідати декілька типів клімакс-
них ґрунтів – концепція поліклімаксності [17, с. 128]. Іншими сло-
вами, на територіях, подібних за умовами клімату, порід і рельєфу, 
не тільки можливе, а й теоретично закономірне існування декількох 
типів клімаксних (різновікових) ґрунтів. Приклади добре відомі: 
підбури – підзоли, буроземи – бурі лісові – псевдопідзолисті ґрун-
ти, рендзини – підзоли, підзоли – болотні ґрунти тощо. Прикладів 
можна навести значно більше. Однак, по-перше, з цього питання 
цілеспрямованих досліджень практично не проводили; по-друге, 
реальні темпи змін незалежних чинників такі, що процес самороз-
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витку постійно порушується (геологічні процеси, зміни клімату, 
рельєфу тощо, алоеволюція перериває автоеволюцію; по-третє, у 
природі порівняно зрідка трапляються території, одноманітні щодо 
порід і рельєфу, проте різновікові (тобто зрідка існують оптимальні 
умови для реалізації поліклімаксності саморозвитку); по-четверте, 
сповільнення темпів саморозвитку на стадії клімаксу створює ілю-
зію стабільності, незмінності.

Колись вважали, що кожній так званій загальній комбінації клі-
матичних умов відповідає лише один тип плакорного клімаксного 
ґрунту, який формується на будь-яких ґрунтотворних породах (так 
звана концепція зонального ґрунтового типу). Нині з’ясовано, що 
в однакових кліматичних умовах на різних ґрунтотворних поро-
дах можуть формуватися різні типи плакорних клімаксних ґрунтів 
і БГЦ. У ґрунтознавстві це явище спочатку описували як можли-
вість формування декількох зональних типів в одній кліматичній 
зоні, потім – як полірефлексорність [18; 19]. В екології аналогіч-
на закономірність визначається як едафічна поліклімаксність [11, 
c. 235].

 З урахуванням явища поліклімаксності обговорювану зако-
номірність можна сформулювати так: в однакових кліматичних 
умовах може формува тися декілька рядів саморозвитку ґрунтів. 
Іншими словами, множинність типів автономних клімаксних 
ґрунтів, розвинених у тих самих кліматичних умовах, визначаєть-
ся явищем полірефлексорності – здатності ґрунтів, які формуються 
на різних ґрунтотворних породах, по-різному відображати ті самі 
кліматичні умови, а також поліклімаксності – формуванням ряду 
типів клімаксних (але різновікових) ґрунтів на одних і тих же по-
родах в однаковому кліматі.

Прийняття концепції поліклімаксності спричиняє необхід-
ність деталізації та уточнення деяких звичних понять і термінів: 
абсолютний і відносний вік ґрун тів, молодість і зрілість ґрунтів; 
моногенетичність і полігенетичність ґрунтів.

Абсолютний і відносний вік ґрунтів традиційно використо-
вують для того, щоб охарактеризувати тривалість ґрунтотворно-
го процесу та його результативність. Абсолютний вік – тривалість 
ґрунтотворення незалежно від його результату; відносний вік – 
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ступінь сформованості профілю ґрунту, ступінь його відмінності 
від вихідної породи.

Розвиваючи ідеї В. О. Таргульяна [20], доцільно розрізняти по-
вний, або загальний (сумарний, за В. О. Таргульяном), абсолютний 
і відносний вік, обчислюваний від початку ґрунтотворення на міс-
ці, і частковий (конкретний, за В. О. Таргульяном) абсолютний і 
відносний вік – вік окремих етапів або стадій авто- чи алоеволюції. 
Термін конкретний вік не зовсім відповідає суті поняття, оскільки і 
повний (загальний) вік – конкретна (не абстрактна) величина.

Навряд чи доцільно пов’язувати абсолютний і відносний вік 
з різними методичними варіантами датування за 14С(15). У цьому 
випадку доцільно говорити про вік активних і пасивних фракцій 
гумусу.

Немає одностайності у застосуванні термінів молоді і зрілі 
ґрунти. Сьогодні ці терміни використовують для позначення що-
найменше чотирьох різних понять або їхніх комбінацій:

1) розташування ґрунтів на кривій саморозвитку;
2) здатність ґрунтів відображати природне середовище;
3) тривалість ґрунтотворення;
4) ступінь сформованості ґрунтового профілю (диференціації 

на ґрунтові горизонти, ступінь відмінності від породи).
Розглянемо ці поняття детальніше.
Для характеристики розташування ґрунтів на кривій самороз-

витку запропоновано терміном молоді називати ґрунти, які пере-
бувають на стадії становлення, а терміном зрілі – ґрунти на ста-
дії клімаксу [1; 20]. Доцільність таких понять очевидна. Водночас 
використання термінів молоді і зрілі ґрунти тягне за собою низку 
протиріч, отож навряд чи доцільне. Річ у тім, що ґрунти на стадії 
клімаксу можуть бути молодшими від ґрунтів на стадії становлен-
ня наступного етапу саморозвитку. Більшою мірою відповідають 
суті справи терміни клімаксні (стадія клімаксу), передклімаксні 
(стадія становлення першого етапу саморозвитку) і міжклімаксні 
(всі наступні стадії становлення) ґрунти.

Ступінь відображення ґрунтовим профілем умов середовища, 
або ступінь рефлекторності ґрунтів, значною мірою залежить від 
віку ґрунтів. У першому наближенні рефлекторність прямо про-
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порційна складності будови та організації ґрунтового профілю. 
На початкових етапах саморозвитку вона збільшується з віком, а 
потім, досягаючи певної межі, може поступово зменшуватися (ви-
миваються розчинні речовини, руйнуються легковивітрювані мі-
нерали, речовинний склад стає біднішим). Отож залежність “мо-
лодий ґрунт – слабка рефлекторність, більш зрілий ґрунт – висока 
рефлекторність” доволі неоднозначна. У зв’язку з цим недоцільно 
використовувати терміни зрілий та молодий ґрунт для характерис-
тики ступеня відображення умов середовища ґрунтовим профілем 
(тобто ступеня рефлекторності ґрунтів).

Ці терміни також не завжди вдало характеризують тривалість 
ґрунтотворення. В екстремальних умовах (наприклад, в умовах хо-
лодних пустель) навіть дуже “старі” за абсолютним віком ґрунти 
можуть мати дуже примітивний профіль і застосування до них тер-
міна “зрілі” завжди зустрічатиме внутрішній спротив.

З нашого погляду, мінімум суперечностей виникає у випадку 
використання термінів молоді і зрілі ґрунти лише для характерис-
тики ступеня сформованості ґрунтового профілю, ступеня відмін-
ності ґрунту від вихідної ґрунтотворної породи, тобто для якісної 
характеристики відносного віку ґрунтів. Зауважимо, що навряд чи 
доцільно шукати будь-які абсолютні критерії молодості та зрілості. 
Ці поняття використовують для порівняння, адже процес ґрунтот-
ворення в принципі безконечний (на відміну від живого індивіду-
ума, ґрунт не має обмеженого терміну життя, із закінченням якого 
має настати смерть), отож молодими чи зрілими ґрунти можуть 
бути лише стосовно один одного, порівняно один з одним. Повна, 
кінцева, або абсолютна, зрілість (як і клімакс) у принципі немож-
ливі.

З позицій концепції поліклімаксності уточнимо поняття моно- 
та полігенетичності ґрунту. Полігенетичними прийнято називати 
ґрунти, у профілі яких є ознаки, що свідчать про ґрунтотворення 
за іншого поєднання чинників, тобто ґрунти, які пройшли декілька 
етапів підпорядкованого розвитку. Очевидно, доцільно розширити 
це поняття, оскільки за саморозвитку ґрунтів можуть формувати-
ся такі ж полігенетичні ґрунти з ознаками минулих етапів ґрунто-
творення (другі гумусові горизонти залишково-карбонатних під-
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золистих ґрунтів, так звана залишкова солонцюватість деяких 
степових ґрунтів, опідзоленість у заболочених ґрунтах вододілів 
тощо). З огляду на ці міркування, надалі моногенетичними на-
зиватимемо ґрунти першого етапу саморозвитку, полігенетични-
ми – ґрунти, які пройшли декілька етапів саморозвитку або під-
порядкованого розвитку. У такому випадку, очевидно, виникає 
необхідність поділу полігенетичних ґрунтів на автополігенетичні, 
полігенез яких зумовлений лише саморозвитком, і власне полігенетич-
ні (алополігенетичні), полігенез яких зумовлений як саморозвит-
ком, так і підпорядкованим розвитком.

У моногенетичних ґрунтах усі властивості відповідають сучас-
ним процесам і чинникам; в автополігенетичних – усі властивості 
відповідають чинникам (незалежним), однак не всі – процесам (є 
властивості минулих етапів саморозвитку, сформовані за тих же 
незалежних чинників, однак іншими процесами); алополігенетичні 
ґрунти мають властивості, які не відповідають сучасним чинни-
кам, оскільки сформовані в минулі етапи алоеволюції.

Розглянемо питання поширеності явища полігенетичності 
ґрунтів. Полігенетичність – це правило чи виняток? Якою пови-
нна бути загальнотеоретична база ґрунтознавства – розрахованою 
на роботу з полігенетичними чи з моногенетичними ґрунтами? Ці 
питання не мають однозначної відповіді. Їхнє обговорення є доволі 
актуальним.

Сучасна загальна теорія та методологія ґрунтознавства націле-
на здебільшого на розуміння ґрунтів як моногенетичних утворень. 
Ґрунтовий профіль зазвичай розуміють як результат діючих нині 
процесів, які розвиваються внаслідок наявних зараз чинників ґрун-
тотворення. Полігенез розглядають як виняток з правила, а не як 
правило. Явище полігенезу обговорюють спеціально, однак базові 
генетичні моделі будують з позицій моногенезу. Власне з цих пози-
цій написані всі підручники з ґрунтознавства, такими є теоретичні й 
методологічні посилання більшості узагальнюючих праць в області 
генези, географії та класифікації ґрунтів. Ці принципи реалізовані у 
визначенні головної таксономічної одиниці – ґрунтового типу.

Вважаємо, що таке становище не відповідає реальній склад-
ності ґрунту як самостійного природно-історичного тіла. У приро-
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ді ґрунти здебільшого полігенетичні [9; 16; 17]. Отже, загальну тео-
рію і методологію ґрунтознавства необхідно орієнтувати на ґрунти 
як полігенетичні утворення, а моногенетичні ґрунти долучати як 
порівняно простий окремий випадок. Переконаність у переважанні 
полігенетичних ґрунтів базується як на численних окремих фак-
тах, так і на системі теоретичних аргументів. 

Коротко нагадаємо неповний список полігенетичних модаль-
них ґрунтів різних природних зон. 

У тундрі поширені ґрунти з реліктовим підзолистим профілем, 
який вважають спадщиною колишнього значного поширення лісо-
вих ландшафтів. У профілі лісових підзолистих ґрунтів є ознаки, 
успадковані від минулих гумусово-акумулятивних ґрунтів атлан-
тичного оптимуму, і навіть палеокріогенні ознаки раннього голоце-
ну й перигляціальних умов. Полігенетичність сірих лісових ґрун-
тів визнана практично всіма дослідниками. Степові ґрунти мають 
ознаки, сформовані, очевидно, у стадію великого гідроморфізму 
або кріогідроморфізму. Обґрунтованим є погляд на сіро-бурі пус-
тельні ґрунти та сіроземи як ґрунти з дуже суттєвими реліктовими 
ознаками. З’ясовано, що червоноземи і жовтоземи сформовані на 
древній корі вивітрювання, тобто на нижніх горизонтах профілю 
потужних палеоґрунтів або гідротермальної кори вивітрювання. 

Цей перелік можна продовжити. Важливо, що в ньому не екзо-
тичні ґрунти, а найпоширеніші, так звані “зональні” ґрунти, для 
яких є традиційними моногенетичні концепції генези. Не буде пе-
ребільшенням стверджувати, що майже в усіх випадках генетич-
ного трактування “зональних” ґрунтів їхню можливу полігенетич-
ність не втрачали з поля зору, а спеціально вивчали, і її у тій чи 
іншій формі виявили.

Розлогі наукові огляди з питань полігенетичності ґрунтів у 
зв’язку зі зміною клімату, рельєфу та гідрологічних умов публі-
кували неодноразово [8; 9; 14 та інші]. Твердження про полігене-
тичність більшості ґрунтів базується на таких теоретичних мір-
куваннях:

1. Голоцен був періодом глобальних змін кліматичних умов і 
дуже принципових перебудов у ландшафтній оболонці практично 
всієї суші. Отже, всі ґрунти голоценового та старшого віку можуть 
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бути (повинні бути) полігенетичними. Власне такі (голоценові) або 
старіші ґрунти, очевидно, переважають у ґрунтовому покриві біль-
шої частини суші [2, c. 118].

2. “Молоді” ґрунти зазвичай формуються або за суттєвого 
впливу процесів сучасного континентального літогенезу (вулка-
нічні, алювіальні, еолові та інші процеси), або під впливом ерозії 
(часто випадки, коли синхронізовані всі три процеси: ґрунтотво-
рення, літогенеза, ерозія). В усіх випадках ґрунтовий профіль або 
росте уверх, засвоюючи все нові порції свіжої породи, або верх-
ня його частина періодично зрізається, і профіль поглиблюється у 
ґрунтотворну породу. І в першому, і в другому випадках кожен го-
ризонт профілю зазвичай послідовно виступає в різній генетичній 
ролі (наприклад, колишній гумусово-акумулятивний горизонт ви-
являється в ролі ілювіально-метаморфічного, або навпаки), тобто 
виявляється полігенетичним.

3. Усі ґрунти, розвинені на водних відкладах, проходили гід-
роморфну стадію розвитку і тією чи іншою мірою несуть ознаки 
минулого гідроморфізму [9, c. 326].

4. Найактивніша перебудова ландшафтів відбулася за останні 
століття у зв’язку з різною антропогенною діяльністю. Сьогодні 
ця перебудова продовжується прискореними темпами. Ґрунти, які 
мають у профілі ознаки антропогенної перебудови ландшафтів і 
прямого впливу антропогенного чинника, слід розглядати як по-
лігенетичні. 

Отже, ґрунтовий покрив Землі утворився здебільшого поліге-
нетичними (причому алополігенетичними) ґрунтами, які пройшли 
в процесі еволюції більше одного етапу підпорядкованого розви-
тку. Моногенетичні ґрунти поширені зрідка, їхнє формування зав-
жди зумовлене якимись локальними особливостями (це, зазвичай, 
виняток із правила, а не саме правило).

Визнання поліклімаксності та полігенетичності ґрунтів або на-
віть однієї з цих концепцій тягне за собою низку найрізноманітні-
ших теоретичних і методологічних наслідків. Розглянемо найбільш 
очевидні та принципові з них. 

1. Необхідна суттєва перебудова мислення ґрунтознавців-
генетиків – нормою повинно стати полігенетичне мислення. 
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Ґрунтознавцеві необхідно кожен з ґрунтових профілів сприймати 
як результат складної послідовності процесів, які “записували” у 
ґрунтових властивостях інформацію про чинники, що впливали 
на ґрунт з моменту його зародження до моменту спостереження. 
Психологічно і професійно ґрунтознавець повинен бути готовим 
до розуміння ґрунту (кожного конкретного профілю) не тільки як 
дзеркала, а й як пам’яті ландшафту. Ґрунтознавець психологічно і 
професійно повинен бути готовим до того, що значна частина най-
цікавіших і найяскравіших ґрунтових властивостей може не від-
повідати ні сучасним процесам, ні сучасним чинникам (яскравий 
приклад – текстурно-диференційований профіль підзолистих су-
глинкових ґрунтів). Така перебудова мислення – процес важкий і 
тривалий. Про її необхідність писали неодноразово і по-різному [9, 
c. 126], однак і сьогодні панує моногенетичне мислення. Очевидно, 
основи полігенетичного мислення необхідно закладати під час на-
вчання у вишах, отож необхідні істотні зміни у підручниках з ґрун-
тознавства та перебудова методології викладання. 

2. Необхідна постановка і здійснення цілої серії цілеспрямо-
ваних регіональних і типологічних досліджень з ґрунтового по-
лігенезу. Досвід подібних досліджень (Північно-Західний регіон, 
Західний Сибір, суглинкові підзолисті ґрунти, деякі аридні ґрунти, 
процеси заболочування тощо) виявився дуже цікавим і багатим на 
принципово нові наукові результати. На базі таких досліджень та 
водночас з їхнім виконанням необхідно вдосконалювати еколого-
генетичну концепцію основних типів ґрунтотворення, модернізу-
вати методологію генетичних досліджень. Доцільним першим кро-
ком у цьому напрямі може бути розширення ґрунтово-генетичних 
досліджень разом з палеогеографами та археологами. Очевидна 
також необхідність посилення палеогеографічної підготовки ґрун-
тознавців.

3. З позицій концепцій поліклімаксності та полігенетичності 
цікаво повернутися до проблеми поділу ґрунтових властивостей за 
ступенем їхньої “відображальної здатності” і швидкості формуван-
ня. Запропоновані раніше поняття “ґрунт–пам’ять” і “ґрунт–момент” 
привернули увагу до проблеми і дали змогу розгорнути в часі доку-
чаєвську формулу відповідності ґрунтів чинникам [16, c. 152]. 
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Доцільно розділити групування ґрунтів за їхнім характерним 
часом (ХЧ) і за їхньою рефлекторністю щодо чинників різних ета-
пів авто- і коеволюції, а також зробити цей поділ дрібнішим і ціле-
спрямованішим.

Групування ґрунтів за їхнім характерним часом, тобто за тем-
пами формування та стирання, необхідно здійснювати за трьома 
принципово різними групами властивостей: динамічними, стій-
кими, консервативними. Принциповою основою для такого поділу 
може слугувати ступінь відповідності ХЧ ознаці зразково серед-
ньої тривалості окремих етапів еволюції.

Характерним часом властивості або процесу називатимемо час 
досягнення властивістю чи процесом квазірівноважного з чинни-
ками стану. Для ґрунту, як природного тіла, ХЧ в принципі нескін-
ченний; для кожного конкретного типу профілю він дорівнює три-
валості стадії його становлення. Для окремих властивостей ґрунту 
ХЧ може коливатися в дуже широких інтервалах і бути як нескін-
ченним (наприклад, гумусовий профіль) і весь час змінним (пуль-
суючим), так і скінченним і більш чи менш рівномірним (напри-
клад, винесення легкорозчинних солей за промивного режиму).

Динамічні властивості мають ХЧ значно менший, ніж серед-
ня тривалість окремих етапів саморозвитку або підпорядкованого 
розвитку. Це властивості, які змінюються дуже швидко. Тому для 
діагностики ґрунтів доводиться використовувати не разові заміри 
цих властивостей, а закономірності їхніх циклічних коливань, їхній 
режим. Прийнято говорити про: добові, сезонні та багаторічні ди-
намічні властивості; водний, тепловий, поживний режими тощо.

Стійкі властивості мають характерний час, порівнюваний із 
середньою тривалістю окремих етапів еволюції. Вони ледь зміню-
ються в багаторічних циклах, практично не змінюються в сезонних 
і зовсім не змінюються в добових (йдеться про аналітично помітні 
зміни, а не їхню принципову наявність чи відсутність). Водночас 
ці властивості встигають реалізувати свій ХЧ протягом окремих 
етапів еволюції, і їхні зміни наче “маркують” еволюцію, а їхнє 
вивчення виявляється вирішальним для польової та аналітичної 
діагностики ґрунтів і визначення класифікаційної приналежнос-
ті: гумусовий і карбонатний профілі, структурна внутрігоризонт-
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на організація, ґрунтовий вбирний комплекс, склад новоутворень 
тощо.

Консервативні властивості – це властивості, в яких ХЧ зна-
чно більший, ніж середня тривалість окремих етапів еволюції. 
Вони слабко реагують на циклічні зміни чинників ґрунтотворення 
(навіть на багаторічні цикли). Не відбуваються помітні зміни цих 
властивостей і в процесі проходження ґрунтом окремих етапів 
саморозвитку. За односпрямованої еволюції ґрунтів (наприклад, 
еволюції в умовах гумідного клімату шляхом коливання тіль-
ки термічних умов) консервативні властивості повільно та одно-
спрямовано змінюються, мало реагують на проходження ґрунтом 
окремих етапів еволюції. У випадку різкої зміни напряму еволюції 
(наприклад, гумідного на аридний) консервативні властивості змі-
нюються значно повільніше, ніж усі інші, і поруч з появою нових 
консервативних ознак у ґрунтовому профілі зберігаються майже 
незміненими (або ледь зміненими) консервативні ознаки минулих 
етапів коеволюції. До консервативних ознак належать, насамперед, 
профіль вивітрювання та деякі новоутворення.

Зрозуміло, що поділ ознак на динамічні, стійкі та консервативні 
не абсолютний. Між ними нема різкої межі, деякі властивості ма-
ють перехідний характер: оглеєність, засоленість, рН тощо. Багато 
з цих властивостей в одних умовах виявляються дуже консерва-
тивними, а в інших – тільки стійкими (залізисті новоутворення в 
усіх ґрунтах з окисно-закисними умовами, карбонати в ґрунтах з 
промивним і непромивним типами водного режиму). 

Групування ґрунтів за їхньою властивістю нести інформацію 
про чинники ґрунтотворення необхідно здійснювати за такими 
групами:

1. Властивості, що виникли на минулих етапах алоеволюції 
за неіснуючого сьогодні поєднання чинників ґрунтотворення у 
результаті минулих ґрунтових процесів. Вони несуть інформацію 
про минуле та не відображають нинішнього стану чинників і ни-
нішнього стану ґрунтових процесів. Для розуміння нинішніх про-
цесів і впливу існуючих зараз чинників інформативними є не самі 
властивості, а їхні нинішні зміни порівняно з вихідним етапом. 
Наприклад, другий гумусовий горизонт відображає минулий стан 
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чинників і процесів, а його трансформація – теперішній. Цей набір 
стійких і консервативних властивостей ми надалі позначатимемо 
терміном ґрунт-пам’ять.

2. Сукупність ґрунтових ознак, які виникли на сучасному 
етапі саморозвитку за сучасного стану чинників ґрунтотворен-
ня і в результаті нині діючих ґрунтових процесів. Цю сукупність 
стійких, динамічних і консервативних властивостей, яка макси-
мально відображає залежність за схемою “наявні чинники – на-
явні процеси – наявні властивості” надалі називатимемо ґрунт-
відображення.

3. Сукупність ґрунтових властивостей, які виникли за сучас-
ного стану незалежних чинників ґрунтотворення, проте на мину-
лих етапах саморозвитку ґрунтового профілю, тобто в результаті 
минулих ґрунтових процесів (у всякому разі частково). Цю сукуп-
ність властивостей можна розглядати як “пам’ять” щодо процесів, і 
як “відображення” щодо чинників.

4. Сукупність динамічних ґрунтових властивостей, яка відо-
бражає не лише “середній етап” сучасних чинників, а й їхню ци-
клічну динаміку, тобто ґрунтові процеси і режими. Раніше для 
них вживали термін ґрунт-момент [16, c. 152]. На нашу думку, 
О. А. Роде запропонував більш вдалий термін – ґрунт-життя.

Стійкі ознаки першої і третьої груп прийнято вважати релік-
товими. Отже, реліктовими можуть бути не лише ознаки, які вини-
кли на минулих етапах алоеволюції, а й ознаки попередніх етапів 
саморозвитку. Для їхнього поділу можна використовувати терміни 
палеореліктові і неореліктові ознаки: палеореліктові – це ознаки, 
які виникли на минулих етапах алоеволюції, неореліктові – на ми-
нулих етапах автоеволюції.

Залежно від характеру сучасної трансформації реліктові озна-
ки можуть бути зникаючими, пасивними або активними.

Всі ознаки другої та четвертої груп прийнято вважати сучас-
ними. Сучасні ознаки можуть бути лише активними. 

Усі перелічені ознаки (і реліктові, і сучасні) виникли в резуль-
таті ґрунтотворення, тобто це педогенні ознаки. Окрім них, у ґрун-
товому профілі можуть бути властивості, успадковані від ґрун-
тотворних порід – літогенні. Наголосимо, що літогенними є сенс 
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називати властивості, успадковані власне від породи, а не ті, що 
виникли під її впливом (у такому розумінні термін “літогенні влас-
тивості” нерідко використовують), оскільки усі властивості ґрун-
тів тією чи іншою мірою відображають вплив породи, і в такому 
розумінні всі вони літогенні. Важливо правильно визначати літо-
генний характер властивостей, подібних на властивості ґрунтово-
го походження (ґрунтоподібні, або педоморфні, літогенні власти-
вості), оскільки вони не несуть інформації про процеси і чинники 
ґрунтотворення, хоча водночас можуть містити цікаву інформацію 
про природні умови, що передували ґрунтотворенню. Часто це за-
вдання є доволі складним.

Наприклад, традиційно приймають за педогенну таку ознаку, 
як текстурно диференційований профіль суглинкових підзолистих 
ґрунтів, успадкований від вихідних ґрунтотворних порід. Доволі 
часто таку здебільшого літогенну властивість, як мінералогічний 
склад, помилково вважають властивістю здебільшого педогенною. 
Літогенними можуть бути безліч ознак тропічних фералітних ґрун-
тів (колір, потужність, мінералогічний склад, наявність латериту). 
Успадкованими від породи можуть бути й ознаки оглеєння, чимало 
ознак структурної організації тощо.

Отже, методологію генетичного аналізу необхідно базувати 
на виокремленні двох основних груп ознак: літогенних і педоген-
них, а потім – на подальшому поділі педогенних властивостей на 
реліктові (ґрунт-пам’ять) і сучасні (ґрунт-відображення та ґрунт-
життя).

Реліктові властивості, своєю чергою, необхідно поділяти на 
палео- та неореліктові. Очевидно, що такий генетичний аналіз 
можливий лише на основі всестороннього виявлення як сучасних 
чинників і процесів, так і чинників і процесів, які формували про-
філь на минулих етапах авто- й алоеволюції.

4. Безпосередній стосунок мають викладені вище міркування 
до вирішення класифікаційної проблеми. Поліклімаксність і по-
лігенетичність слід враховувати вже на стадії вироблення правил 
класифікації, її постулатів і логіки. Ще очевиднішою є доцільність 
розроблення принаймні двох самостійних таксономічних систем – 
для класифікації за стійкими властивостями і за властивостями 
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динамічними (субстантивно-профільна і процесно-режимна коор-
динати базової класифікації).

Наявність трьох принципово різних груп педогенних власти-
востей за їхнім ХЧ (консервативні, стійкі, динамічні) та за їхньою 
рефлекторністю щодо чинників ґрунтотворення (ґрунт-пам’ять, 
ґрунт-відображення, ґрунт-життя) і, окрім того, наявність у ґрун-
тах літогенних властивостей необхідно відображати у ґрунтовій 
класифікації. Генетична та діагностична роль властивостей ґрун-
тів цих груп різна, неоднакова, отож необхідна і їхня “таксономіч-
на вага”. Можливі два шляхи вирішення проблеми:

1) розроблення самостійної таксономічної системи для окре-
мих груп чи їхніх комбінацій;

2) розроблення єдиної таксономічної системи, в якій власти-
вості, що належать до різних груп, матимуть різну “таксономічну 
вагу”.

Доцільно проаналізувати обидва шляхи. Кожен з них має свої 
переваги та недоліки, і без спеціального аналізу переконливо від-
повісти на поставлене питання важко. Зауважимо, що, з нашого по-
гляду, у класифікації як діагно стичні слід використовувати власне 
властивості ґрунтів (у тім числі літогенні), а не властивості вихід-
них ґрунтотворних порід (тобто характеристики чинника ґрунто-
творення). Властивості порід можна і необхідно використовувати 
як діагностичні ознаки у факторно-генетичних класифікаціях, 
однак не у власне ґрунтових класифікаціях. Тим більше, чинники 
недоцільно використовувати як діагностичні ознаки власне ґрунтів 
у базовій ґрунтовій класифікації.

Повернімося ще раз до обговорення проблеми об’єкта класифі-
кації з позицій поліклімаксності та полігенетичності. Традиційно 
об’єктом вважають ґрунтовий профіль як закономірну послідов-
ність взаємозумовлених сингенетичних і синхронних горизонтів. 
Зрозуміло, цей принцип не універсальний: частіше профіль може 
(і повинен) бути створений гетерохрон ними і гетерогенетичними 
ознаками, у тім числі й горизонтами. Це дає підстави вважати, що 
підхід, за якого в основу класифікації взято не лише профіль, а й 
генетичний горизонт (як вихідний об’єкт), заслуговує на увагу та 
вивчення.
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Очевидною є необхідність суттєвої зміни існуючих уявлень 
про таке базове класифікаційне поняття, як ґрунтовий тип. Нині ще 
зберігається уявлення про ґрунтовий тип як велику групу ґрунтів, 
які характеризуються однотипною будовою профілю, однотипним 
набором ґрунтових процесів, однотипним поєднанням чинників 
ґрунтотворення та однотипним використанням у сільському гос-
подарстві. Визнання поліклімаксності і полігенетичності ґрунтів 
робить очевидним висновок про те, що ґрунти, які відповідають 
цим вимогам, у природі радше виняток, аніж правило.

Теоретично очевиднішим є існування певного ступеня неза-
лежності між існуючими чинниками, процесами та властивостя-
ми. Серед ґрунтових влас тивостей значна частка може припада-
ти на ґрунт-пам’ять, тобто вони не зале жать від сучасних умов. 
Однаковій комбінації чинників може відповідати різна комбінація 
не лише властивостей, а й процесів (залежно від стадії саморозвит-
ку і від ступеня впливу на сучасні процеси властивостей ґрунту-
пам’яті).

Зрештою, необхідна розробка спеціальної номенклатури для 
полігенетичних ґрунтів і горизонтів та спеціальної системи індек-
сації горизонтів полігенетичної природи.
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Т е м а  7

ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ҐРУНТОЗНАВСТВА

Екологія ґрунтів утверджувалася зі становленням і роз-
витком ґрунтознавчої науки. Вона є вченням про взаємозв’язки 
ґрунтів з навколишнім середовищем і діяльністю людини. Ґрунт 
виконує дуже важливі екологічні функції, які сприяють існуванню 
екосистем, впливають на стан гідросфери, літосфери і загалом 
біосфери. Ґрунт – екологічний гарант життя на Землі і в тому 
його фундаментальне значення у системі інших природних тіл. 
Пізнання загальних законів екології ґрунтів, тобто законів роз-
поділу ґрунтів в екологічному просторі, є важливою та водночас 
складною проблемою.

Проблема екології привертає до себе чималу увагу. Прискорення 
темпу науково-технічного прогресу вимагає всебічного розуміння 
складних природних закономірностей, що повинно лягти в основу 
раціонального вико ристання природних ресурсів. Повною мірою це 
стосується ґрунтового покри ву, який слугує основою для вирішен-
ня продовольчої проблеми у світі. Власне тому зростає практич-
на значимість теоретичних аспектів генетичного ґрунто знавства. 
Важливим напрямом ґрунтознавчої науки є екологія ґрунтів. 
Концеп ція екології ґрунтів як самостійного розділу ґрунтознав-
ства логічно випливає вже з праць основоположника генетичного 
ґрунтознавства В. В. Докучаєва. Не використовуючи термін еко-
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логія ґрунтів, вчений все ж приділяв увагу тим проблемам у 
ґрунтознавстві, які в працях його учнів і послідовників стали 
оформлятися у вчення про екологію ґрунтів. Вчений писав, 
що для того, щоб “…оволодіти ґрунтом і управляти ним з ме-
тою чисто практичною”, необхідно “вирішити найцікавіше 
питання про закономірності співвідношення між характером і 
розподілом ґрунтів і чинниками-ґрунтотворцями” [7, c. 299].

Утвердження екології ґрунтів як самостійного розділу ґрун-
тознавства, нарівні з генезою і географією ґрунтів, належить 
Л. І. Прасолову [15, c. 29]. Його ж можна вважати і автором тер-
міна екологія ґрунтів, або педоекологія. Під екологією ґрунтів 
Л. І. Прасолов розумів вчення про “стосунки ґрунтів з довко-
лишніми умовами” і “з’ясування причинної залежності властивос-
тей ґрунтів”. Ідеї вченого тривалий час не мали розвитку. В таких 
етапних для розвитку генетичного ґрунтознавства працях, як мо-
нографія Г. Йєнні “Чинники ґрунтотворення” [10], С. П. Позняка 
і Є. Н. Красєхи “Чинники ґрунтотворення” [14], серія статей 
Є. М. Іванової та М. М. Розова [8; 9], які розвивали перспективний 
еколого-генетичний напрям у класифікації ґрунтів, термін екологія 
ґрунтів не застосовували і не йшлося про самостійність цього роз-
ділу науки.

Монографію Г. Йєнні “Чинники ґрунтотворення” [10] мож-
на розглядати як першу спробу на кількісному рівні вирішити 
окремі часткові питання того надзавдання, яке сформульоване 
В. В. Докучаєвим, – показати ґрунт як функцію чинників ґрунто-
творення.

Ідеї Л. І. Прасолова про самостійність екології ґрунтів, як од-
ного з головних розділів ґрунтознавства, отримали розвиток у пра-
цях В. Р. Волобуєва [3; 4]. Вчений робить справедливий висновок, 
що хоча “…робота в цій галузі велась безперервно і накопичений 
великий матеріал, узагальнення цього матеріалу і його теоретичне 
усвідомлення найбільш ефективні в тому випадку, коли екологію 
ґрунтів розглядають як галузь ґрунтознавства, спеціально призна-
чену виявленню і характеристиці закономірних співвідношень між 
ґрунтом і ґрунтотворцями” [4, с. 5].
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Свого часу В. Р. Волобуєв сформулював базові наукові кон-
цепції екології ґрунтів, розробив і реалізував оригінальні методи 
ґрунтово-екологічного аналізу. Найбільшу увагу вчений приділяв 
вивченню закономірностей у системі “клімат–ґрунти”. Він обґрун-
тував принципово новий напрям – вчення про енергетику ґрунто-
творення. Одним з головних результатів цих ґрунтово-екологічних 
досліджень стало створення гідротермічної системи, яка розкриває 
зв’язок ґрунтів з умовами клімату, і виділення гідро- і терморядів, 
що характеризуються певними градаціями зволоження й тепла. На 
основі встановлення якісних рубежів в екологічному гідротерміч-
ному просторі В. Р. Волобуєв розробив систему ґрунтових спільнос-
тей, які відображають узагальнені риси ґрунтово-фітокліматичних 
відносин. Надалі ця гідротермічна система отримала термодина-
мічне обґрунтування і стала принциповою основою для створення 
класифікації ґрунтів.

Близькі ідеї знаходимо в працях Е. Евальда [5], який розгля-
дав екологію ґрунтів як розділ, рівноправний вченню про генезу 
ґрунтів, і вважав завданням екології створення “моделей потоків 
речовин і, коли можливо, енергії, між сучасними ґрунтами та їхнім 
середовищем”.

Отож є всі підстави вважати, що теоретичною базою сучасного 
ґрунтознавства є нерозривна єдність трьох його самостійних розді-
лів – вчення про генезу ґрунтів, вчення про екологію ґрунтів і вчен-
ня про географію ґрунтів. Однак якщо самостійність першого та 
останнього розділів не викликає сумніву, то самостійність вчення 
про екологію ґрунтів не можна вважати загальновизнаною. Часто 
ставлять під сумнів правомірність самого терміна “екологія ґрун-
тів”. Відображенням цієї ситуації є відсутність відповідних понять 
і термінів у “Тлумачному словнику з ґрунтознавства”, який вий-
шов друком 1975 року за часів СРСР [19]. Такий стан справ змусив 
повернутися до обговорення питань екології ґрунтів, яку доцільно 
розглядати і розвивати власне як самостійний розділ генетичного 
ґрунтознавства, обговорити деякі методологічні питання і сфор-
мулювати понятійно-термінологічний апарат цього розділу науки 
про ґрунти як самостійне природно-історичне тіло та загальні за-
кономірності екології ґрунтів.



- 116 -

С. П.  П ОЗ Н Я К .   АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ҐРУНТОЗНАВСТВА І ГЕОГРАФІЇ ҐРУНТІВ 

Актуальність обговорення ґрунтово-екологічних проблем 
ускладнюється дискусійністю низки поширених уявлень, через 
що багато питань екології ґрунтів вивчено не так досконало, як 
ґрунтово-кліматичні закономірності. Зауважимо, що активний роз-
виток кліматичного та біокліматичного напрямів в екології ґрунтів 
спричинив деяке зміщення акцентів аж до ототожнення екології 
ґрунтів з вченням про зв’язок ґрунтів переважно з біокліматични-
ми умовами середовища. 

Екологія ґрунтів займається вивченням закономірностей, які 
діють у системі “ґрунт–чинники”. Її треба чітко відрізняти від 
екологічного ґрунтознавства та від екології ґрунтових організмів 
(педобіоти). Екологічне ґрунтознавство вивчає ґрунт як середови-
ще перебування організмів і як компонент екосфери. Екологічне 
ґрунтознавство містить такі прикладні розділи науки про ґрунт, як 
сільськогосподарське і лісове ґрунтознавство. Екологію педобіоти 
можна розглядати радше як розділ загальної екології організмів, 
який вивчає екологію організмів, що мешкають у ґрунті.

У загальній структурі ґрунтознавства як фундаментальної 
науки про самостійне природно-історичне тіло екологію ґрунтів 
можна розглядати як з’єднувальну ланку між вченнями про ге-
незу і географію ґрунтів. Вчення про генезу ґрунтів слугує осно-
вою для об’єднання екологічних законів географії ґрунтів (тобто 
законів просторового розподілу ґрунтів). Єдність цих трьох розді-
лів і становить ядро фундаментального ґрунтознавства, на якому 
базуються всі його прикладні гілки. Ця теза прямо виникає з ба-
зового фундаментального положення В. В. Докучаєва про те, що 
ґрунт є функцією чинників ґрунтотворення. На відміну від вчення 
про генезу, екологія ґрунтів не займається механізмами форму-
вання ґрунтових властивостей, і, на відміну від географії ґрунтів, 
вивчає розподіл ґрунтів не в реальному географічному просторі, 
а в абстрактному багатовимірному координатному екологічному 
(факторному). Власне тому будь-яка географічна закономірність є 
конкретною просторовою реалізацією більш загальної екологічної 
закономірності. Лише знання загальних екологічних законів ство-
рює надійну основу для розуміння не лише сучасних процесів, а 
й прогнозів на майбутнє (у тім числі за спрямованого планування 
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зміни природного середовища), так і моделювання процесів у ми-
нулому (тобто для розуміння палеоґрунтово-географічних законо-
мірностей).

Етап становлення базових понять і термінів в екології ґрунтів 
не лише не завершений, а й сама його необхідність далеко не завжди 
чітко зрозуміла. Нерідко в екологію ґрунтів переносять поняття і 
терміни, запозичені з географії ґрунтів (ареал, зональність).

Екологічний простір – абстрактний багатовимір ний простір, 
в якому координатами слугують чинники ґрунтотворення. Можна 
розрізняти такий екологічний простір: повний – сукупність усіх в 
принципі можливих в умовах Землі комбінацій чинників; реаль-
ний (рецентний) – сукупність сучасних комбінацій чинників; 
палеопростір – сукупність комбінацій чинників, що існували в 
минулому; частковий – утворений частиною чинників або їхніх 
характеристик. Очевидно, здебільшого ці поняття можуть допов-
нювати одне одного (реальний літокліматичний простір, повний 
палеопростір тощо). 

Екологічне поле – площина в екологічному просторі, утворена 
або двома чинниками, або двома характеристиками одного чин-
ника за стаціонарності всіх інших чинників. Ці поняття широко 
використовують для з’ясування конкретних ґрунтово-екологічних 
закономірностей. Наприклад, донині основним об’єктом географії 
та екології ґрунтів було вивчення закономірностей у кліматичному 
гідротермічному полі автономних зрілих ґрунтів на суглинкових 
ґрунтотворних породах. Часто закономірності, встановлені для 
цього поля, поширювали на повний екологічний простір. Як і еко-
логічний простір, поле може бути палеополем і сучасним полем.

Екологічна секвентність (екологічний ряд) – лінія в екологіч-
ному просторі, спрямована послідовна зміна ґрунтів в екологічному 
просторі за спрямованої послідовної зміни чинників ґрунтотворен-
ня. Можна розглядати складну ( у випадку зміни кількох чинників) 
і просту (у випадку зміни одного чинника або навіть його харак-
теристики) екологічну секвентність. У сучасному ґрунтознавстві 
поняття “екологічна” і “географічна” секвентність не розрізняють. 
Прийнято говорити про топокатени, літокатени, хронокатени тощо. 
Між ними топокатена – реальна географічна секвентність. З еко-
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логічного погляду це майже завжди складна екологічна секвент-
ність (змінюється рельєф, порода, вік, мезоклімат). А хронокатена 
здебільшого є не географічною, а власне екологічною абстрактною 
секвентністю. 

Екологічна ніша – це частина екологічного простору, зайня-
та певним об’єктом, тобто сукупність усіх комбінацій чинників, за 
яких можливе формування цього об’єкта. Екологічним нішам тією 
чи іншою мірою притаманне все, що вище стосувалося екологічно-
го простору (повний і частковий, сучасний і палео).

Екологічний діапазон – діапазон значень одного чинника або 
однієї характеристики цього чинника, в якому можливе існування 
об’єкта. Можна розрізняти повний діапазон, який відповідає всім 
можливим комбінаціям інших чинників (наприклад, кліматичний 
діапазон підзолів), і частковий діапазон, який відповідає визначе-
ній комбінації чинників (кліматичний діапазон автономних підзо-
лів на гранітах). Частковий діапазон можна розглядати як еколо-
гічний ареал. 

Екологічний ареал – частина екологічного поля, зайнята пев-
ним об’єк том, тобто площина в просторі екологічної ніші. Власне 
екологічні ареали ви вчають у випадку, коли досліджують розподіл 
ґрунтів у гідротермічному полі.

В екології ґрунтів широке застосування знаходять такі понят-
тя, як рефлекторність і сенсорність ґрунтів, запропоновані раніше 
[17, c. 152]. Рефлекторність ґрунтів – здатність ґрунтів відобра-
жати, кодувати, запам’ятовувати у своїх властивостях інформацію 
про чинники ґрунтотворення – і є головним об’єктом еколого-
генетичного аналізу. Сенсорність ґрунтів – їхня здатність зміню-
ватися в екологічному просторі (екологічна сенсорність) зі зміною 
чинників ґрунтотворення – головний об’єкт еколого-географічного 
аналізу.

Методологічною основою вивчення законів екології ґрунтів 
є порівняльно-екологічний підхід – порівняння між собою ґрун-
тів, що формуються за різних комбінацій чинників ґрунтотворен-
ня. Методологічні відмінності екології ґрунтів і вчення про генезу 
ґрунтів достатньо вивчені: екологія пізнає закони “включення” тих 
чи інших процесів і механізмів формування ґрунтів, однак не самі 
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процеси і механізми. Методологічні відмінності між екологією та 
географією ґрунтів не настільки очевидні.

Географічний (реальний, фізичний) простір має перервано-
неперервний характер, географічні межі можуть бути різкими, 
однозначними та розмитими, навіть умовними; географічні ареа-
ли можуть бути і суцільними, і розірваними. Екологічний (коор-
динатний, абстрактний) простір завжди є континуумом, ґрунти 
та відповідні їм екологічні ніші й ареали, і поля мають розмиті 
(умовні) межі, екологічні ніші й ареали завжди монолітні. У гео-
графії ґрунтів беруть до уваги не лише характеристики об’єкта, а й 
його поширення, зайняту ним площу. В екології ґрунтів усі ділян-
ки екологічного простору (тобто всі комбінації чинників) є “рів-
ноправними”. Географічні закономірності реальні, вони можуть 
бути встановлені і без екології, однак лише на основі екологічного 
аналізу вони можуть бути зрозумілими. Закони екології ґрунтів 
абстрактні, проте це не робить їх більш чіткими і справджувани-
ми. Ґрунтово-географічні закономір ності є водночас вихідним ма-
теріалом для пізнання загальних ґрунтово-екологічних законів і 
частковими випадками реалізації цих законів. Висловлене робить 
очевидною різницю між порівняльно-екологічним підходом до ви-
вчення ґрунтів як методологічної основи генетичного ґрунтознав-
ства і порівняльно-географічним методом як частковим випадком 
реалізації цього підходу.

За сучасного стану науки найнадійнішими є результати по-
рівняльно-екологічного аналізу, отримані порівнянням ґрун-
тів, які відрізняються за одним чинником (ще краще – за однією 
характеристикою чинника). Удосконалення математичних та 
інформаційно-логічних методів дає підстави сподіватися на мож-
ливість отримання найближчим часом коректних висновків й у ви-
падку дещо складніших порівнянь.

Екологія ґрунтів – один із розділів ґрунтознавства, в якому з 
найбільшою ефективністю можна застосовувати математичні ме-
тоди, що й роблять доволі часто. Однак повного аналізу екологіч-
ного простору поки що не зроблено.

Для порівняльно-екологічного аналізу сьогодні застосовують 
різні способи ущільнення інформації. Здебільшого вони базуються 
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на виборі порівняно обмеженого набору факторних координат: про-
стих екологічних секвентностей і/або ареалів. Найчастіше викорис-
товують графіки, рівняння регресії, екологічні матриці. Кожен з 
цих прийомів має свої переваги й недоліки. Найпростішими і най-
переконливішими є різної складності графіки та рівняння регресії. 
Основна область їхнього застосування – пошук відносно простих 
закономірностей, що і накладає суттєві обмеження на використання 
цих методів для порівняльно-екологічного аналізу. Найскладніший 
випадок їхнього застосування – графічне зображення гідротерміч-
них полів і пошук на них гідротермічних екологічних ареалів [3; 4]. 
У цьому випадку максимальної інформативності досягають, якщо 
як координати використовують суму додатних температур і коефі-
цієнт зволоження [18, c. 130].

Найпоширеніша помилка у використанні цього методу – аналіз 
кліматичних закономірностей без дотримання вимог обов’язкової 
рівності всіх інших чинників (недотримання правила монофак-
торності). Часто на одному графіку та координатах гідротерміч-
ного поля розглядають водночас суглинкові підзолисті ґрунти, 
Al-Fe-гумусові підзоли, чорноземи, сіро-бурі ґрунти, буроземи, 
червоноземи тощо. На підставі аналізу роблять висновки про клі-
матичні закономірності екології та географії ґрунтів. Одначе ці 
ґрунти формуються на різних породах (покривні суглинки, вивер-
жені, карбонатні, древні кори тощо) і мають різний вік. Лише з ура-
хуванням цих обставин можна коректно аналізувати кліматичні 
закономірності. 

Недолік такого методу – неможливість відображення всієї ре-
альної складності екологічних законів: вивчають екологічне поле, а 
не екологічний простір.

Найінформативнішим є метод екологічних матриць [9; 18]. 
Цей метод дає змогу з’ясувати і наочно продемонструвати узагаль-
нені ґрунтово-екологічні закони, враховуючи водночас максималь-
ну кількість чинників. Безперечно, перевага методу – ілюмінування 
“білих плям” в екологічному просторі. Вони можуть виникати за: 

а) принципової неможливості певної комбінації чинників; 
б) принципової неможливості ґрунтотворення за певної комбі-

нації чинників; 
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в) невідомості, невивченості ґрунтотворення за певної комбі-
нації чинників. 

З’ясування природи “білих плям” в екологічному просто-
рі становить самостійний науковий інтерес. Цей аналіз, з одного 
боку, веде до глибшого розуміння ґрунтово-екологічних і еколого-
генетичних законів, а з іншого – допомагає у плануванні цілеспря-
мованих досліджень для пошуку і вивчення нових типів ґрунтів, 
які формуються під впливом комбінацій чинників ґрунтотворення, 
які раніше не вивчали. Більше того, метод дає змогу певною мірою 
передбачати головні властивості таких ґрунтів ще до початку їх-
нього дослідження, тобто робити прогноз у просторі й часі.

Метод екологічних матриць за всіх незаперечних позитивів має 
два суттєві недоліки. Один – технічний: метод надто складний, на-
віть громіздкий; другий – принциповий: з допомогою цього методу 
континуальний екологічний простір штучно перетворюють в дис-
кретний, тим самим суттєво спрощуючи реальні закономірності. 
Сучасна комп’ютерна техніка дає змогу уникнути цих недоліків.

Отож пошук й удосконалення методів, які давали б змогу опе-
рувати в одночас максимальним різноманіттям ґрунтової інформа-
ції та факторних характеристик (і були достатньо наочними), мож-
на вважати однією з найактуальніших і важких проблем екології 
ґрунтів.

Ґрунтово-екологічні закономірності можна вивчати на різних 
рівнях організації педосфери: ґрунтового покриву, типів ґрунтових 
комбінацій, класифікаційних таксонів різного рангу, ґрунтових 
ознак чи різних їхніх комбінацій, ґрунтових процесів чи ареалів 
тощо. Найскладнішою та найважливішою проблемою є пізнання 
власне ґрунтово-екологічних законів розподілу типів ґрунтотво-
рення в повному екологічному просторі. Так сформульована про-
блема дала б змогу отримати відповіді максимального прогностич-
ного значення. У такому випадку з максимальною достовірністю 
можна було б передбачати результати ґрунтотворення як у просто-
рі (прогноз ґрунтового покриву маловивчених територій), так і в 
часі (палеогеографічні реконструкції або прогноз зміни ґрунтового 
покриву у випадку зміни природного середовища). Конкретне рі-
шення за такої постановки проблеми вимагає не лише удоскона-
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лення методології ґрунтово-екологічних досліджень і розроблення 
математичного апарату (який створить можливість виконати ці до-
слідження на строго кількісному рівні), а й вирішення низки саме 
ґрунтових завдань. Серед розділів, без суттєвого розвитку яких не-
можливі успішні ґрунтово-екологічні дослідження на рівні типів 
ґрунтотворення, можна виокремити такі головні: ґрунтотворення, 
час, класифікація ґрунтів.

З’ясування причинної зумовленості ґрунтових властивостей 
можливе лише за умови знання тих чинників, за яких і під впливом 
яких формувалися ґрунтові властивості. Змістом екології ґрунтів 
В. Р. Волобуєв вважав вивчення закономірних співвідношень між 
ґрунтом і середовищем його формування в їхній взаємодії та роз-
витку [4, c. 5]. Необхідні дослідження, спрямовані на те, щоб на-
вчитися надійно розділяти всю сукупність ґрунтових властивостей 
на такі групи: 

– властивості, успадковані від вихідних ґрунтотворних порід 
(літогенні);

– властивості, сформовані в минулому за іншого поєднання 
чинників ґрунтотворення та іншого комплексу ґрунтових режимів 
і процесів (ґрунт-пам’ять);

– властивості, зумовлені сучасними чинниками та процесами 
(ґрунт-відображення). 

Такий підхід до ґрунту як полігенетичного утворення перед-
усім важливий у випадку вивчення ґрунтів рівнин, які, здебільшо-
го, є голоценового віку і суттєво полігенетичні. Нині власне це за-
вдання ще дуже далеке від вирішення. Результати подібних праць 
надто різні і дискусійні. Пошук ґрунтово-екологічних закономір-
ностей вимушено провадять, відштовхуючись не від еволюційно-
історичних концепцій, а майже виключно від актуалістичних, що 
надає висновкам певної умовності та накладає на них серйозні об-
меження.

Не меншою мірою успіх ґрунтово-екологічних досліджень, 
спрямованих на з’ясування загальних законів екології ґрунтів, 
залежить від рівня вирішення класифікаційної проблеми. Такі 
дослідження необхідно базувати на класифікації, побудованій за 
єдиним принципом. Однак усім існуючим класифі каціям влас-
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тиве порушення принципів або, точніше, застосування різних 
принципів для розділення, з одного боку, тропічних і позатропіч-
них ґрунтів, з іншого – ґрунтів, сформованих на різних породах. 
Поділ ґрунтів позатропічних областей базується насамперед на 
властивостях, сформованих порівняно швидкими ґрунтовими 
процесами: гумусонакопиченням, ілювіально-гумусо вим, про-
цесом оглеєння тощо. На суттєво вищому таксономічному рівні 
вирізняють класи, порядки, групи і т. п. ґрунтів: чорноземних, 
моллісолей, гуматно-кальцієвих, акумулятивно-гумусових, 
Al-Fe-гумусових, ілювіально-гумусово-залізистих, сподосолей, 
глейових, глеєземів тощо. Властивості, породжені дуже древні-
ми ґрунтовими процесами або процесами короутворення, врахо-
вують на нижчих таксономічних рівнях; у наших класифікаціях 
це зазвичай роди.

По-іншому виглядає справа з класифікацією ґрунтів тропічних 
областей. Тут на найвищому таксономічному рівні класифікацій-
ний поділ проводять власне за характером вихідного матеріалу 
(сіалітний, фералітний, алітний), а характер і ступінь його пере-
творення власне ґрунтовими процесами враховують на нижчих 
таксономічних рівнях. Ці розбіжності мають глибокі історичні ко-
рені. Тривалий час вважали, що глибоковивітрілі фералітні кори 
тропіків формуються доволі швидко (співмірно з ґрунтами поза-
тропічних областей) і їх можна розглядати як біокліматичну норму 
ґрунтотворення. Це і відображають звичні традиційні класифіка-
ційні рішення. Однак вже давно з’ясовано, що фералітні кори ви-
вітрювання формувалися в зовсім інших, порівняно з ґрунтами, 
масштабах часу (мільйони років) і простору (їхня потужність де-
сятки і навіть сотні метрів). Залишається дискусійним і гіперген-
ний (а не гіпогенний) механізм їхнього формування. Добре відо-
мо, що на звичайних алюмосилікат них породах за час, зіставний з 
тривалістю позатропічного ґрунтотворення (перші десятки тисяч 
років максимум), фералітні ґрунти не формуються. Наявні супе-
речності необхідно ліквідувати, всюди розглядаючи кори як влас-
не ґрунтові, або вважаючи їх літогенними, тобто властивостями, 
успадкованими від вихідних порід. Ми надаємо перевагу остан-
ньому підходу.
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Наголосимо, що висловлене у жодному разі не суперечить ціл-
ком достовірному уявленню про суттєво різну інтенсивність ґрун-
тових процесів залежно від затрат енергії на ґрунтотворення [4].

Традиційно відрізняється ставлення до розподілу ґрунтів, 
сформованих на різних породах. Тривалий час “нормальним” вва-
жали ґрунтотворення на пухких силікатних породах суглинкового 
складу. Це породило спектр відповідних понять і термінів: літоген-
ні, ендоморфні, ектодинамоморфні, плакорні, зональні, автоморф-
ні, біогенні та інші ґрунти. Ґрунти на вапняках, пісках, вулканічних 
відкладах тощо розглядали як літогенну екзотику та класифікували 
їх не лише (або навіть не стільки) за власними внутрішніми влас-
тивостями, а й за їхніми відмінностями від “нормальних” ґрунтів. 
Унаслідок цього класифікаційний розподіл таких “літогенних” 
ґрунтів не має детального характеру. Виникають географічні та 
екологічні “космополіти”, такі як рендзини або ендосолі. Можливо, 
винятково широкий екологічний діапазон цих ґрунтів зумовлений 
власне іншим ставленням до їхнього класифікаційного поділу, і 
цей діапазон суттєво деталізують завдяки класифікаційним до-
опрацюванням. 

Отож доцільно розглядати екологію ґрунтів як самостійний 
розділ ґрунтознавства зі своїми завданнями та методологією. Цей 
підхід забезпечує цілеспрямоване й ефективне вирішення головних 
проблем, які постали перед ґрунтознавством.

Головні загальні закономірності екології ґрунтів. Доволі 
важливою та водночас складною проблемою є пізнання найбільш 
загальних законів екології ґрунтів, тобто законів розподілу ґрунтів 
у повному екологічному просторі. Власне така постановка пробле-
ми дала б змогу отримати висновки максимально прогностичного 
значення (а також у ретроспективі). Однак для постановки й ви-
рішення цієї проблеми фактичний матеріал, теоретичні напрацю-
вання і методичне забезпечення наразі недостатні. Тому проаналі-
зуємо розподіл ґрунтів лише в обмеженому екологічному просторі, 
зосередивши увагу на давно обговорюваних проблемах дискусій-
ного характеру. На підставі аналізу екологічних законів коротко 
обговоримо деякі загальні питання поведінки ґрунтів у повному 
екологічному просторі.
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Зазначимо обмеження, в рамках яких виконували дослідження. 
Зазначимо також межі, в яких отримані висновки вважаємо досто-
вірними. Екологічний простір утворений двома змінними (клімат, 
породи) і двома постійними (рельєф, час) координатами. Клімат 
характеризували за трьома базовими параметрами: сума додатних 
температур, коефіцієнт зволоження і коефіцієнт континентальнос-
ті. Породи – від кислих до основних, від вилугованих до карбонат-
них і засолених, від глин до пісків – певним чином згрупували й 
ранжували. Рельєф – лише автономні позиції. Вік ґрунтів – поряд-
ку 10 тис. років (голоценовий). У системі координат екологічного 
простору відсутня біота. Причина в тому, що біота не менше, ніж 
ґрунт, пов’язана з чинниками ґрунтотворення, та як функцію клі-
мату, порід, рельєфу і часу з таким же успіхом можна розглядати не 
ґрунт, а систему “ґрунт–біота”. Прямі й обернені зв’язки у цій сис-
темі приблизно рівнозначні. Тому вводити біоту як незалежну ко-
ординату екологічного простору можна лише дуже умовно і тільки 
для спеціальних завдань. У нашому випадку це було б методичною 
помилкою.

Отже, наше головне завдання можна сформулювати конкрет-
ніше: визначити (або перевірити визначені раніше) найбільш за-
гальні закономірності формування зрілих автономних ґрунтів 
залежно від клімату й ґрунтотворних порід. Власне тому біль-
шість (чи навіть усі) зі сформульованих нижче висновків не оригі-
нальні, тією чи іншою мірою і в тій чи іншій формі всі вони відомі. 
Однак їхнє обговорення ми вважаємо не лише доцільним, а й вкрай 
актуальним, оскільки здебільшого вони не мають чітких формулю-
вань, їх розуміють неоднозначно і багато з них є дискусійними. 

Постулат рівноправності чинників ґрунтотворення: усі законо-
мірності організації педосфери визначаються взаємодією всіх чин-
ників ґрунтотворення; не існує і теоретично не може існувати ні 
тепер, ні в минулому, ні в майбутньому таких територій чи таких 
умов, де не діяв би хоча б один із п’яти обов’язкових чинників ґрун-
тотворення (порода, клімат, живі організми, рельєф, час). Цей голо-
вний постулат ґрунтознавства є прямим наслідком докучаєвського 
визначення ґрунту як функції перелічених чинників. Ми почали з 
цього постулату, щоб визначити теоретичну платформу, на основі 
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якої будували дослідження. З цих позицій пошук так званого “про-
відного чинника ґрунтотворення” не має наукового смислу: ви-
ключення будь-якого з п’яти неодмінних чинників веде до того, що 
зникає і сам ґрунт як самостійне природно-історичне тіло. Отже, 
всі чинники рівноправні.

Серед чинників, які визначають розподіл ґрунтів в екологіч-
ному (а, отже, й географічному) просторі, чинником, що визначає 
найзагальніші закономірності, є клімат. Серед кліматичних ха-
рактеристик провідну, визначальну роль відіграє зволоженість.

Найбільш загальною закономірністю, що дає змогу розділити 
екологічний простір, в якому існує педосфера, є відокремлення двох 
принципово різних ґрунтових світів, або педокосмів, аридного та 
гумідного ґрунтотворення. Аридний педокосм – світ акумулятив-
них, насичених, нейтрально-лужних, карбонатних і/або засолених 
ксероморфних ґрунтів. Гумідний педокосм – світ елювіальних, ви-
лугованих, кислих, ненасичених, фералітних мезоморфних і гідро-
морфних ґрунтів. Очевидно, є всі підстави вважати самостійним 
ще однин педокосм – світ ґрунтів слабкозбалансованого зволожен-
ня. Цей педокосм характеризується нестійкими характеристиками 
більшості ґрунтових параметрів, що є природним, оскільки йдеть-
ся про перехідне ґрунтотворення (між гумідним і аридним). Однак 
специфікою цього педокосму є максимальна біологічна продуктив-
ність, тобто природна родючість ґрунтів.

Отож вирішальне значення має не термічний показник і не 
кількість опадів (хоча й вони як такі дуже важливі), а їхнє співвід-
ношення, що визначає атмосферну зволоженість території, тобто 
реальну можливість формування того чи іншого типу водного ре-
жиму ґрунтів.

Ґрунтово-екологічна роль термічних умов також важлива. 
Власне термічні умови насамперед відповідальні за інтенсивність 
ґрунтотворних процесів – швидкість перетворення порід у ґрун-
ти і глибину проникнення ґрунтових процесів у товщу ґрунто-
творних порід. Водночас власне від співвідношення тепла й вологи 
(кількості опадів) залежить зволоженість клімату – характеристи-
ка, яка визначає загальний напрям ґрунтотворення і головні межі 
у педосфері та ґрунтово-екологічному просторі. Термічні умови 
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як такі визначають у першому наближенні радше кількісні, аніж 
якісні закономірності: як в умовах найспекотнішого, так і в умовах 
найхолоднішого клімату ґрунти можуть бути кислими і лужними, 
елювіальними та акумулятивними, вилугованими і засоленими, 
мулевими і грубогумусовими, родючими і малородючими, глейо-
вими і ксероморфними.

Питання про ландшафтотворну еколого-географічну роль 
термічних умов і умов зволоження неодноразово обговорювали 
географи та ґрунтознавці. У численних роботах [2; 3; 4; 5; 6; 18; 20 
та ін.] переконливо доведено: будь-яка еколого-географічна законо-
мірність визначена співвідношенням (поєднанням) термічних умов 
і умов зволоження; найбільш принципові межі в ландшафтній обо-
лонці Землі зумовлені змінами зволоження; термічні межі є більш 
розмитими, радше кількісними, ніж якісними [2; 5; 18; 20 та ін.]. 
Однак у ґрунтознавстві до недавнього часу панувало уявлення про 
диференціацію педосфери на термічні пояси та зони як про найза-
гальніші закономірності екології та географії ґрунтів. Переконливу 
критику цих уявлень подано у працях Ю. А. Ліверовського [12]. В 
основу думки, що склалася про зональність ґрунтів як світову за-
кономірність вищого рангу, покладено помилкове уявлення, що на 
Східноєвропейській рівнині зональність зумовлена зміною терміч-
них умов.

Узагальнення матеріалів (табл. 7.1) переконливо підтверджує 
добре відоме, однак забуте розуміння того, що кліматичну сек-
вентність підзолисті – сірі – чорноземи – каштанові ґрунти з 
екологічних позицій слід розглядати як складну секвентність, що 
супроводжується одночасною зміною умов зволоження, терміч-
них умов, ступеня континентальності. Важливо з’ясувати, який 
чинник несе найбільшу відповідальність за цю зміну ґрунтів, а 
які з чинників лише ускладнюють її, не змінюючи принципової 
суті явища. 
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Аналогічна секвентність присутня й у випадку зміни лише 
умов зволоження та невідомих термічних умов (можлива навіть 
протилежна до термічного градієнта!). Навпаки, зміна термічних 
умов за незмінних умов зволоження не веде до принципово подіб-
ної секвентності ґрунтів (тобто від підзолистих до каштанових). 
Отож загалом зміну ґрунтів ряду підзолисті – сірі – чорноземи – 
каштанові слід розглядати як просту гігросеквентність, тобто клі-
матично зумовлену зміну ґрунтів зі зміною зволоженості клімату. 

Цей висновок є ще переконливішим, коли екологічний аналіз 
проводити не на рівні загальноприйнятих ґрунтових типів, які до-
волі умовні, а за об’єктивнішої характеристики – для груп ґрунтів 
з принципово подібною будовою ґрунтового профілю, типів ґрун-
тотворення (див. табл. 7.1). Той факт, що кліматична стріальність 
(зональність) зумовлена розподілом не термічних умов, а умов зво-
ложення, які не підпорядковуються закону термічних поясів, мож-
на розглядати як ще одне теоретичне обґрунтування відсутності 
єдності кліматично подібних поясів.

Коли виходити з поширених і традиційних уявлень про зональ-
ність та поясність як географічні закономірності, пов’язані зі змі-
ною термічних умов, і фаціальність як географічну закономірність, 
пов’язану зі зміною умов зволоження та континентальності, то до-
ведеться визнати, що головну географічну закономірність ґрунтот-
ворення на Східноєвропейській рівнині, яку традиційно трактують 
як широтну зональність (більше того, її покладено в основу уяв-
лень про широтну зональність і поясність як головні географічні 
закономірності педосфери), слід розглядати не як “зональність”, а 
як “фаціальність”. З використанням запропонованих раніше чіткі-
ших, на нашу думку, понять і термінів цю закономірність слід роз-
глядати як географічну мегастріальність, спричинену насамперед 
зміною умов зволоження та ускладнену змінами термічних умов, 
відмінностями у складі ґрунтотворних порід (вилуговані, карбо-
натні, засолені, глинисті, піщані тощо) і тривалістю процесу ґрун-
тотворення.

У зв’язку з проблемою еколого-географічної ролі клімату як 
чинника ґрунтотворення доцільно обговорити ще декілька за-
гальних питань. Насамперед зазначимо, що висновок про провід-
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ну роль клімату та примат умов зволоження у визначенні глобаль-
них еколого-географічних закономірностей правильний, очевидно, 
як один з принципових ґрунтово-екологічних законів загалом. 
Водночас теоретично можна представити таке поєднання чинни-
ків, за якого цей закон не буде таким помітним. Необхідно, щоб 
діапазон кліматичних умов на Землі був різко скорочений (напри-
клад, лише теплі гумідні). У такому випадку (і такі умови в ми-
нулому, очевидно, були) розподіл ґрунтів визначатиметься інши-
ми чинниками (породи, рельєф, час), а клімат буде визначати не 
стільки диференціацію, скільки єдність ґрунтотворення. Відомо, 
що в плейстоцені на великій території, яка зараз характеризуєть-
ся зональною будовою ґрунтового покриву, існувала єдина ланд-
шафтна обстановка холодних тундростепів. Це явище відоме як 
“гіперзональність”, хоча очевидно, що логічно було б говорити про 
відсутність зональності як однієї з форм більш загального закону 
примату клімату.

Отож ми маємо справу з законом, який діє лише в рецентному 
екологічному просторі. У зв’язку з цим важливо наголосити, що 
теза про примат клімату в рецентному екологічному просторі не 
суперечить вихідному постулатові про рівноправність чинників. 
Ці два поняття не виключають, а доповнюють одне одного: жодним 
із чинників не можна знехтувати, і будь-який чинник може бути 
відповідальним за найзагальніші закони диференціації педосфери 
в конкретному екологічному (а, отже, й географічному) просторі.

Теза про те, що клімат визначає головні глобальні ґрунтово-
географічні закономірності, вперше обґрунтована В. В. Докучаєвим, 
є традиційною для генетичного ґрунтознавства [7]. На жаль, цю 
принципово правильну тезу часто трансформували і перебільшу-
вали, що інколи спричиняло нерозуміння самої суті реального за-
кону. Найпопулярніша трансформація – зачислення кожної кліма-
тично зумовленої закономірності до поняття “ґрунтово-географічна 
зональність”. Найпопулярніше перебільшення – твердження про 
те, що лише клімат визначає кінцеву суть ґрунтотворення (концеп-
ції так званого “зонального типу”, єдиного кліматичного клімаксу 
і т. п.), і про те, що будь-які кліматичні закономірності слід роз-
глядати як головні, що мають максимальну “таксономічну вагу” в 
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ґрунтових генетичних класифікаціях. Власне ці перекручення до-
кучаєвської тези дали привід для появи безглуздого ярлика “клі-
матичне ґрунтознавство”, який часто навішували на генетичне 
ґрунтознавство деякі представники західних ґрунтознавчих шкіл. 
Нагадати про це необхідно хоча б тому, що рецидиви “перегинів” 
як з одного, так і з іншого боку інколи проявляються ще й нині. 
Нагадаємо, що в азарті полеміки з ярликом “кліматичне ґрунтоз-
навство” часто, на жаль, заперечували (чи замовчували) не лише 
помилкову тезу про “провідну” роль клімату (тобто про принци-
пову нерівноправність чинників), а й те, що власне клімат визначає 
найбільш загальні закони диференціації педосфери (в рецентному 
екологічному просторі), залишаючись при цьому рівноправним 
щодо інших чинників. Це важливе положення повністю підтвер-
дили результати наукових досліджень, і воно отримало подаль-
ший розвиток у працях ґрунтознавців-географів [1; 3; 7; 12; 14; 16 
та ін.].

Закон літогенної полірефлекторності кліматичних умов 
можна сформулювати так: в однакових кліматичних умовах на 
різних ґрунтотворних породах формуються різні ґрунтові типи 
(рис. 7.1).

Іншими словами, на різних ґрунтотворних породах кодування, 
“запам’ятовування” ґрунтом тих кліматичних умов, під впливом 
яких виникають процеси, що перетворюють породу в ґрунт, відбу-
вається по-різному. Це положення очевидне і не потребує детальної 
аргументації, однак варто наголосити, що ще порівняно нещодавно 
ця теза була гостро дискусійною. Тривалий час існували протилеж-
ні уявлення: “…на фоні найрізноманітніших порід у певній фізико-
географічній області неминуче виникає чітко визначений зональ-
ний ґрунтовий тип. Клімат владно накладає свою зональну печатку 
на всі основні і специфічні риси їхнього генетичного і морфологіч-
ного вигляду” [1, c. 12]. Такі уявлення породжені поєднанням як 
суб’єктивних, так і об’єктивних причин. Головна суб’єктивна при-
чина – добре вивчили переважно ґрунти рівнин, сформовані на об-
меженому спектрі ґрунтотворних порід. З перенесенням географо-
генетичних досліджень у складні, з геолого-геоморфологічного 
погляду, райони Східного Сибіру і Далекого Сходу підтвердили, 
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що в однакових кліматичних умовах у тій самій кліматичній зоні 
формується декілька рівноправних типів зрілих “зональних 
ґрунтів”. 

Головна об’єктивна причина виникнення й популярності кон-
цепції “зонального типу” полягала в тому, що в природі існує яви-
ще, протилежне за змістом закону полірефлекторності – закон клі-
матичної конвергенції ґрунтотворення.

Закон кліматичної конвергенції ґрунтотворення (конвер-
генція (від лат. сonverge) – наближатися, сходитися): у ґрунтах, 
сформованих на різних ґрунтотворних породах в однакових 
кліматичних умовах, виникають подібні ґрунтові процеси, які 
формують подібні ґрунтові ознаки аж до однакових ґрунтових 
типів на різних вихідних ґрунтотворних породах. 

На перший погляд, закони полірефлекторності і конвергенції 
взаємовиключні. Однак насправді вони прекрасно “уживаються” 

Рис. 7.1. Еколого-кліматичні ареали автономних ґрунтів на різних 
породах:

а – леси і лесоподібні суглинки; ґрунти: 1 – торф’яно-глейові, 2 – дерново-
карбонатні (рендзини), 3 – кріоземи тиксотропні, 4 – палеві, 5 – арктичні, 
6 – степові кріоаридні, 7 – сірі лісові, 8 – чорноземи, 9 – каштанові, 10 – брюніземи, 
11 – коричневі, 12 – сіроземи, 13 – бурі пустельно-степові, 14 – сіро-бурі пустельні;
б – кислі вивержені й піщані поліміктові породи; ґрунти: 1 – підзолисті і пара під-
золисті Al–Fe гумусові, 2 – дернові і дерново-підзолисті Al–Fe гумусові, 3 – дернові 
тайгові (буроземи дернові), 4 – буроземи, 5 – сірі лісові, 6 – чорноземи, 7 – кашта-
нові, 8 – бурі пустельно-степові, 9 – гамади, 10 – палеві, 11 – степові кріоаридні, 
12 – арктичні; в – польовошпатово-кварцеві піщані олігоміктові ґрунти: 1 – підзо-
листі Al–Fe гумусові, 2 – дернові (включаючи борові піски), 3 – сіропіски, 4 – ка-

штанові піщані, 5 – пустельні піщані, 6 – арктичні піщані

вба
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і не виключають, а доповнюють один одного. У природі діють два 
закони одночасно, і зрозуміти реальну картину розподілу ґрунтів 
в еколого-географічному просторі можна лише на основі єдності 
реально існуючих суперечностей. Загальні правила, за якими по-
будовані “взаємовідносини” законів полірефлекторності та конвер-
генції, дуже складні, а їхнє пізнання – одна з головних проблем 
генетичного ґрунтознавства. Виконаний аналіз дав змогу сформу-
лювати деякі правила цих взаємовідносин.

У гумідному кліматі явище полірефлекторності виражене 
яскравіше, ніж в аридному; явище ж конвергенції, навпаки, яскра-
віше виражене в аридному кліматі (табл. 7.2).

Та б л и ц я  7. 2
Літогенне різноманіття автономних ґрунтів в аридному та гумідному 

кліматі
Породи Гумідний клімат Аридний клімат

Суглинково-
глинисті:
кислі
основні
карбонатні
засолені

Елювіально-глейові 
Грануземи

Дерново-карбонатні
Солоді тайгові 

Чорноземи (безкарбонатні)
– “ – 

Чорноземи солонцюваті
Піщано-щебенюваті:
кварцові піски

кислі
основні
карбонатні

Підзоли Al-Fe гумусові

Підзоли і підбури
Буроземи і підбури

Рендзини

Сіропіски
Чорноземи безкарбонатні

– “ –
– “ –

Чорноземи залишково-
карбонатні

Суглинково-глинисті Торф’яні, 
торф’яно-глейові

Лучно-чорноземні

Отже, у гумідному кліматі породний літогенний спектр ти-
пів ґрунтів і напрямів ґрунтотворення ширший, ніж в аридному. 
В умовах гумідного клімату явище полірефлекторності визнача-
ється здебільшого складом силікатної частики ґрунтотворних по-
рід, в умовах аридного клімату – переважно наявністю і складом 
мінералів-солей.

Ці два правила тісно пов’язані одне з одним і мають спільну 
генетичну природу. В гумідному кліматі в умовах переважання 
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опадів над випаровуванням надлишкова атмосферна волога реалі-
зується, залежно від фільтраційної здатності ґрунтотворних порід 
(тобто їхнього гранулометричного і мінералогічного складу), або 
в застійний тип водного режиму з ґрунтотворенням за різними ва-
ріантами глейового типу, або в промивний тип водного режиму з 
широким спектром ґрунтів з загальною акумулятивно-елювіальною 
спрямованістю ґрунтотворення. Щодо цього важливою складовою 
в загальному наборі ґрунтотворних процесів є процес перетворен-
ня матеріалу самої породи, отож першочергове значення мають за-
лишкові новоутворені продукти такого перетворення. 

Різноманіття напрямів ґрунтотворення в умовах промивного 
режиму визначається такими чинниками: 

– збагаченістю породи мінералами, які легко піддаються ви-
вітрюванню і містять кальцій, залізо й алюміній (ці елементи зде-
більшого відповідальні за долю гумусових речовин і за можливість 
диференціації ґрунтів); 

– вмістом у породі інертних мінералів, насамперед кварцу, що 
сприяє формуванню приповерхневого горизонту з залишковим нако-
пиченням стійких мінералів – підзолистого горизонту; 

– вмістом у ґрунтотворній породі карбонатів, які тривалий час 
можуть перешкоджати вилуговуванню і зберігати нейтральну ре-
акцію та насиченість ґрунтово-вбирного комплексу. 

Отож можливості впливу порід на напрям ґрунтотворення в 
умовах гумідного клімату доволі широкі, різними є й результати 
цього впливу. Меншою мірою впливає вихідна засоленість порід, 
оскільки в умовах високої вологості та інтенсивного промивання 
профілю солі швидко зникають.

По-іншому впливають породи в аридному кліматі (див. 
табл. 7.2). В умовах дефіциту вологи водний режим ґрунтів скла-
дається за непромивним типом, отож фільтраційна здатність по-
рід не має принципового значення. Ґрунтотворенню властивий 
здебільшого акумулятивний характер, процеси перетворення ви-
хідної породи, передусім мінералів-силікатів, відіграють не таку 
суттєву роль, отож і петрохімічний склад вихідних порід меншою 
мірою впливає на ґрунтотворення. Гумусотворення в таких умовах 
супроводжується синтезом порівняно малорухомих гумусових ре-
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човин. Елементів-коагулянтів, які закріплюють ці речовини на міс-
ці, у ґрунтах і породах здебільшого достатньо. Геохімічна гумусо-
творна роль вихідної карбонатності порід є не настільки суттєвою. 
Диференціація профілю в аридному кліматі і різна спрямованість 
ґрунтотворення пов’язані значною мірою з вихідним засоленням 
ґрунтотворних порід. А оскільки варіантів принципово різного за-
солення не так багато, як варіантів принципово різного складу си-
лікатної частини порід, то літогенне різноманіття ґрунтів в умовах 
аридного клімату є меншим, ніж у гумідному кліматі. 

Так у першому наближенні можна генетично пояснити відмін-
ності щодо полірефлекторності та конвергенції ґрунтотворення в 
умовах гумідного й аридного педокосмів. Цим проблеми, зазвичай, 
не вичерпуються. Аналіз протиріч, що виникають при взаємодії цих 
двох законів, – невичерпне джерело цікавих наукових досліджень.

Закон екологічної полісенсорності ґрунтів до зміни умов 
клімату. В екологічному просторі відсутні єдині кліматичні межі. 
Залежно від комбінації з іншими чинниками, кліматичні межі між 
ґрунтами змінюють своє розташування. Кліматична сенсорність 
ґрунтів на різних породах неоднакова. Важливим географічним 
наслідком цього загального екологічного закону є стріальність 
(зональність) ґрунтового покриву територій з порівняно про-
стою геолого-геоморфологічною будовою і ґрунтовим покривом 
(Східноєвропейська і Західносибірська рівнини) і така ж закономір-
на астріальність (азональність) ґрунтового покриву складних щодо 
геолого-геоморфологічної будови територій (гірсько-тайгові райо-
ни Сибіру і Далекого Сходу).

Ідею про те, що на різних ґрунтотворних породах кліматично 
зумовлені межі навіть між ґрунтами одного типу проходять по-
різному, вперше висловив С. С. Неуструєв [13, c. 72]. На жаль, її 
не оцінили гідно і на тривалий час забули. Більше того, перева-
жав погляд про єдність кліматичних меж не лише для всіх авто-
номних ґрунтів, а й для генетично підпорядкованих. Ці уявлення 
переважно збереглися й сьогодні. Власне їх і покладено в основу 
поділу ґрунтів на “зональні” та “інтразональні”; уявлень про за-
гальне явище зональності; районування ґрунтового покриву за 
кліматичними, а не ґрунтовими межами; класифікації так званих 
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“літогенних” та “інтразональних” ґрунтів за їхньою географічною 
приналежністю до ареалу зональних ґрунтів; класифікації ґрунтів 
за кліматом тощо.

Загальні закономірності сенсорності ґрунтів та їхня реаліза-
ція у ґрунтовому покриві – предмет спеціального дослідження. 
Зупинимося лише на одному загальному явищі. Чим багатша ґрун-
тотворна порода мінералами, що легко піддаються вивітрюванню, 
тим далі в бік збільшення гумідності та холодності клімату посува-
ється межа між ґрунтами і тим вищою є сенсорність ґрунтів до змін 
кліматичних умов загалом.

Дуже коротко зупинимося на екологічній ролі тих чинників, які 
ми спеціально не розглядали і прийняли як стаціонарні: рельєф і час. 
Рельєф як чинник, що перерозподіляє речовину і енергію, визначає 
поділ екологічного простору на два принципово різні світи: автоном-
ного ґрунтотворення, яке ми вже проаналізували, і гетерономного. У 
гумідному кліматі гетерономне ґрунтотворення є менш різноманіт-
ним, ніж автономне, і порівняно малоспецифічним (табл. 7.3).

Та б л и ц я  7. 3
Особливості  ґрунтотворення залежно від рельєфу та зволоження
Клімат Умови рельєфу

Автономні Гетерономні
Гумідний Акумуляція гумусу Торфоутворення 

Торфонакопичення Оглеєння
Al-Fe-гумусний Зрудніння

Лесиваж Акумуляція гумусу
Опідзолення Al-Fe-гумусний

Оглеєння Лесиваж
Ферсиалітизація Опідзолення

Зрудніння (утворення конкрецій) Вилуговування
Вилуговування

Аридний Акумуляція гумусу Акумуляція гумусу
Окарбоначення Окарбоначення
Осолонцювання Осолонцювання

Оглеєння
Засолення

Осолодіння
Лесиваж

Торфоутворення
Вилуговування 
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Серед ґрунтотворних процесів навіть зрудніння не можна, 
очевидно, вважати специфічним лише для гетерономних ґрунтів. 
У формі конкрецій цей процес може протікати і за автономного 
ґрунтотворення. Всі інші процеси можливі як в автономних, так 
і гетерономних умовах. В аридному кліматі процес відбувається 
по-іншому. Гетерономне ґрунтотворення дещо різноманітніше, ніж 
автономне, і може суттєво відрізнятися від автономного. Деякі на-
прями ґрунтотворення є специфічними власне для гетерономних 
умов (солончакове, лучне, органогенне, злитоземне, глейове, осо-
лодіння, кірко- і піноутворення). Додаткове зволоження на фоні 
існуючого перезволоження в гумідному кліматі є менш суттєвим 
чинником-ґрунтотворцем, ніж в умовах аридного клімату на фоні 
дефіциту вологи в автономних ґрунтах.

З урахуванням цієї обставини можна вважати, що в гумідному 
кліматі закономірності другого порядку після кліматичних мають 
літогенний характер, зумовлений різноманіттям порід, а в умовах 
аридного клімату – топогенний, тобто вони пов’язані з “рельєфни-
ми” закономірностями різноманіття ґрунтів. Це зовсім не означає, 
що рельєф не відіграє важливої ґрунтотворної ролі в гумідному 
кліматі, а породи – в аридному. Просто їхня роль у цих двох педо-
космах різна. Цю закономірність назвемо “законом складної ієрар-
хії чинників”.
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Т е м а  8

ПРОБЛЕМИ ВИВЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ФУНКЦІЙ 
ҐРУНТОВОГО ПОКРИВУ ТА ІНШИХ ГЕОСФЕР

Висвітлено базові уявлення про екологічні функції ґрунтів 
і геосфер, функції ґрунтів у біогеоценозах і в системі взаємодії 
суспільство–природа. Показано, що вчення про екологічні функ-
ції ґрунтів необхідне для вирішення питань збереження й від-
новлення екосистем Землі. Серед природоохоронних систем 
обов’язковою повинна бути особлива охорона ґрунтів, яка пе-
редбачає комплекс заходів зі збереження ґрунтового різноманіт-
тя. Обґрунтовано пріоритетні напрями подальшого розвитку 
вчення про екологічні функції ґрунтів і геосфер.

Збереження ґрунтів – одне з найважливіших завдань, які ви-
магають усвідомлення та продуктивного вирішення. Серед цих за-
вдань першими є завдання подальшого розвитку функціонально-
екологічного напряму в науці про ґрунти.

Для розроблення цього напряму узагальнені численні пра-
ці відомих природознавців – В. В. Докучаєва, В. І. Вернадського, 
В. А. Ковди, І. П. Герасимова, В. Р. Волобуєва, Ф. Дюшофура, 
Г. В. Добровольського та ін. Це дало змогу створити вчення про 
екологічні функції ґрунтів, в яких є потреба не лише всередині са-
мої науки про ґрунти, а й поза нею.

Публікації з ґрунтових екологічних функцій отримали визнан-
ня в геологів, географів, біологів та інших спеціалістів і були ними 
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творчо використані у вивченні окремих приповерхневих геосфер 
Землі. Найяскравішими прикладами є такі праці: колективна фун-
даментальна праця “Екологічні функції літосфери” [11] і теоретич-
ні узагальнення “Основи геоекології” [12], в яких автори успішно 
застосували зазначений вище підхід з урахуванням його апробації 
в ґрунтознавстві. Подальше удосконалення та поглиблення вчення 
про екологічні функції ґрунтів і геосфер пов’язане з поглибленням 
кризи у взаємовідносинах природи і суспільства [13].

Застосування функціонально-екологічного підходу в науці 
про ґрунти не випадково дало доволі суттєві результати, оскільки 
ґрунтова оболонка – це планетарний вузол екологічних зв’язків, 
який об’єднує в єдине ціле всі приповерхневі геосфери Землі, 
які контактують й активно взаємодіють між собою власне через 
ґрунт.

Головні завдання подальшого розвитку вчення про екологічні 
функції ґрунтів і геосфер наведено в таблиці 8.1.

У групі завдань вивчення біогеоценотичних (БГЦ) функцій 
ґрунтів (табл. 8.2) виокремлюють такі завдання: посилення робіт 
зі слабодосліджених екофункцій ґрунтових систем та їхніх ком-
понентів; використання розробок, отриманих під час вивчення 
ґрунтових БГЦ функцій в об’єктах, споріднених з ґрунтами; ви-
вчення просторово-часової динаміки біогеоценотичних функ-
цій ґрунтів тощо. Вирішення цих завдань важливе як для само-
го ґрунтознавства, так і для суміжних з ним наук. Наприклад, 
використання класифікації біогеоценотичних функцій ґрунтів 
для опису життєдіяльності ґрунтових мікроорганізмів суттєво 
збагатило розуміння особливостей функціонування педомікро-
біоти та дало змогу створити ціліснішу об’єктивну картину її 
динаміки. Вчення про екологічні функції ґрунтів допомогло ви-
явити і систематизувати в агрохімії екологічні функції калію [5], 
сприяло активізації вивчення функцій гумусових речовин у біо-
сфері [4].
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Тема 8. Проблеми вивчення екологічних функцій ґрунтового покриву та інших...
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Важливим є вивчення з єдиних позицій функціонування ґрун-
тів і споріднених з ними об’єктів – підґрунтя, підводних відкладів, 
активного мулу та інших [11]. Прикладом може слугувати викорис-
тання узагальнень з ґрунтових БГЦ функцій за виявлення законо-
мірностей динаміки активного мулу станцій аерації (табл. 8.3) [7].

Та б л и ц я  8 . 3
Екофункції активного мулу

Функції бактеріальних флокул активного мулу
фізичні фізико-хімічні біохімічні інформаційні

Життєвий 
простір
Механічна опора
Збереження 
в системі 
угрупувань

Сорбент 
розчинених і 
завислих речовин
Сорбент організмів 
і їхніх зародків
Депо зародків 
організмів

Джерело елементів 
живлення
Депо харчів і енергії
Активатор і 
інгібітор* деяких 
біохімічних 
процесів

Пусковий меха-
нізм сукцесій
Сигнал для зміни 
стадій очищення

Функції нефлокульованих** організмів Загальні функції
Стимулятор збільшення чисельності 
популяцій бактерій
Аглютинація*** речовин
Розворушення та розпушення осілого 
активного мулу

Мінералізація органічних речовин; 
утворення нової органічної речовини;
акумуляція різних речовин
Утворення біологічно повноцінної 
води; санітарна функція
Захисний екран щодо водойми-
приймача очищених стічних вод

П р и м і т к а  :
  *Інгібітор (від лат. inhibeo – утримувати) – хімічні речовини, які пригнічують 

активність ферментів.

 **Флокуляція (від лат. fl occuli – пластівці) – об’єднання колоїдних частинок в 
пухкі пластівцеподібні агрегати. Відбувається у водоймах під дією продуктів 
життєдіяльності організмів. При водопідготовці та очищенні стічних вод 
проводять шляхом введення спеціальних речовин (флокулянтів). 

***Аглютинація (від лат. agglutinatio – приклеювання) – склеювання і випадання в 
осад завислих у рідині мікроорганізмів або окремих клітин.

Актуальність цієї проблеми визначає як її міждисциплінар-
ність, так і яскраво виражені ґрунто- і природоохоронний аспекти. 
Достатньо згадати, що в науковій літературі часто звучать заклики 
використовувати органічний залишок стічних вод, які часто міс-
тять надлишковий активний мул як добриво для сільськогоспо-
дарських угідь. Однак неодноразово зазначали, що такі поради не 
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мають необхідного наукового обґрунтування, оскільки не врахо-
вують потужний прояв і в ґрунті, і в активному мулі сорбційної 
функції, яка спричиняє дуже помітне накопичення в досліджува-
них об’єктах різних забруднювачів [4].

Говорячи про функціональну подібність активного мулу та 
ґрунтів, наголосимо, що активний мул – поліфункціональна систе-
ма, головними компонентами якої є флокульовані та нефлокульо-
вані організми [7]. Виявленню та класифікації екологічних функ-
цій активного мулу (див. табл. 8.3) сприяла система понять і схема 
біогеоценотичних функцій (див. табл. 8.2), розроблені в ґрунто-
знавстві.

Всебічне вивчення екологічних функцій активного мулу має ве-
лике практичне, теоретичне й методологічне значення. Наприклад, 
класифікація і схема екологічних функцій активного мулу дає змо-
гу біотехнологу чіткіше уявити суть контрольованого ним процесу, 
не втрачати з поля зору жодної функції, акцентувати увагу на тій, 
порушення якої спричинило зміну процесу очищення у певний мо-
мент часу.

Наголосимо на деяких завданнях вивчення глобальних функ-
цій ґрунтів, а саме: 

розробка розділу з соціосферних і етносферних ґрунтових • 
функцій;
поглиблення досліджень гідросферних, атмосферних і лі-• 
тосферних функцій ґрунтів;
вивчення впливу на функціонування ґрунтів небезпечних • 
природних процесів; 
аналіз впливу антропо- і техногенези на глобальні ґрунтові • 
функції. 

Вирішення цих актуальних проблем буде успішним у випадку 
розвитку декількох міждисциплінарних напрямів. 

Насамперед необхідно звернути увагу на напрям, який попе-
редньо можна визначити як соціальне та економічне ґрунтознав-
ство. Завдання цього напряму – вивчення та раціональне викорис-
тання функцій ґрунтів у системі взаємодії “суспільство–природа” 
(табл. 8.4). Ці функції в повному і цілісному вигляді поки що не 
усвідомлені та не описані. Однак для збереження й розвитку пла-
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нетарної цивілізації їхнє виявлення, використання та збереження 
мають принципове значення. Наприклад, візьмемо групу ґрунто-
вих екофункцій, що проявляються у сфері життєвого простору 
людства – це місце для поселення і дорожньо-транспортної мережі, 
рекреаційні функції тощо.

Та б л и ц я  8 . 4
Функції ґрунтів у системі взаємодії “суспільство–природа”

Сфери взаємодії
Біоресурси Життєвий 

простір
Мінеральні та 
енергетичні 

ресурси

Природні 
колообіги та 
інформація

Забезпечення 
відтворення 
сільськогос-
подарської 
сировини
Забезпечення 
відтворення 
деревної 
сировини
Забезпечення 
відтворення 
харчової 
сировини 
природних 
екосистем
Забезпечення 
відтворення 
лікарських 
рослин

Місце для 
посе лень і 
проми слових 
об’єктів
Місце для до-
рожньо-транс-
портної мережі
Рекреаційні 
функції, 
санітар не 
збереження 
середовища
Базовий 
компо нент 
ланд шафту для 
етносів, чинник 
етногенезу 
і розвитку 
суспільства

Утворення 
міне ральних 
корисних 
копалин 
за участю 
ґрунтотворення 
і вивітрювання 
(боксити, болотні 
та інші руди)
Формування 
енер гетичних 
ресурсів 
(органічна речо-
вина ґрунтів, 
торф тощо)
Формування 
вод них ресурсів і 
їхнє підтримання
Утворення 
будівельних 
матеріалів (піски, 
глини тощо)

Підтримання істо-
рично складених 
колообігів речо-
вин і енергії в 
геосферах
Збереження ін-
формації про роз-
виток природного 
середовища
Збереження гено-
фонду ґрунтових 
організмів
Модель для ви-
вчення загальних 
природних 
закономірностей

Сьогодні фактично відсутні глобальні чи регіональні прогнози 
наслідків експлуатації ґрунтових функцій в існуючих формах. А 
наслідки можуть бути драматичними. Адже оболонка природних 
ґрунтів тоншає під постійним тиском техносфери, яка розширю-
ється і живе за своїми законами, що переважно протилежні до за-
конів життя природних ґрунтів. Невипадково значна частина ґрун-
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тового покриву планети зазнала різних видів деградації і, кажучи 
мовою синергетики1, перебуває в точці біфуркації2, тобто надалі 
може відбутися загострення, коли за відносно короткий термін за 
незмінного рівня антропогенного навантаження проходять форсо-
вані незворотні негативні зміни. Ця проблема доволі актуальна для 
України, оскільки наш головний ґрунтовий ресурс – чорноземи – 
давно переосвоєний і зазнав різних видів деградації, що суттєво 
послабило його природні екофункції та знизило родючість. Останні 
десятиріччя відзначаються різким зниженням екологічної культу-
ри землеробства, яке супроводжується розвитком ерозії та забруд-
нення чорноземів, чому сприяють постійні порушення сівозмін, 
ріст тривалості монокультури. Дуже поширеним стало комплексне 
за своєю природою, проте цілісне за суттю явище “виорювання” 
чорноземів, яке ще потребує вивчення [1; 8; 9].

Важливою та складною проблемою для північних районів 
планети є широкомасштабна деградація холодних і мерзлотних 
ґрунтів. Нагадаємо, що північні та прирівняні до них райони давно 
експлуатують без огляду на наслідки, без прийняття природоохо-
ронних і природовідновних заходів. Передусім це стосується пів-
нічних районів Російської Федерації. 

Однією з причин є слабкий розвиток теорії охорони природи 
загалом і ґрунтів зокрема, недостатнє її філософсько-методичне за-
безпечення. Як наслідок, увесь складний спектр охорони ґрунтів 
фактично зводили лише до одного аспекту – захисту від чинників 
деградації. Хоча й цього не реалізовували.

Отож запропоновано ширше поняття – природозбереження, 
яке передбачає такі напрями: 

1) охорону в традиційному розумінні (захист від руйнівних 
впливів); 

2) раціональне використання природних ресурсів; 
3) природовідновлення як самостійний напрям, рівноправний з 

двома іншими. Сьогодні, хоча й зі значним запізненням, наголошу-
ють на недостатньому рівні розвитку природовідновного напряму. 

  1 Синергетика (від грец. sinergos, sin – спільне, ergos – дія) – спільна дія.
  2 Біфуркація (від лат. bifurcus) – роздвоєння.
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Одним із сумних наслідків такого стану справ стало скоро-
чення площ ґрунтів з категорії найцінніших і розширення ареалу 
ґрунтів зі зниженою екологічною цінністю [4]. 

Втрати у ґрунтовій оболонці часто пов’язані з тим, що експлу-
атація та захист інших геосфер Землі відбуваються зазвичай без 
урахування ґрунтової стратегії. Наприклад, охорону вод і охорону 
ґрунтів розглядають зазвичай ізольовано, оскільки дисципліни, які 
займаються науковою розробкою цих проблем, різні і слабо взаємо-
діють між собою. Водночас таке становище не можна вважати нор-
мальним, адже воно суперечить об’єктивному тісному взаємозв’язку 
ґрунтової та водної оболонок нашої планети. Наголошуючи на за-
гальному гідрологічному значенні ґрунту, визначний український 
вчений В. І. Вернадський у монографії, присвяченій історії і гео-
хімії природних вод, зазначив, що “велике значення в історії води 
мають ґрунтові розчини, які огортають, за виключенням пустель, 
усю сушу і є основним субстратом життя” [3]. За В. І. Вернадським, 
зв’язок таких різних вод, як морська, річкова і дощова, відбувається 
через ґрунтові води, що проілюстровано на рисунку 8.1.

 

Рис. 8.1. Зв’язок різних вод Землі (за В. І. Вернадським) [3]

Подана концептуальна схема В. І. Вернадського наочно за-
свідчує безперспективність деяких пропозицій щодо використання 
ґрунту як планетарного утилізатора та очищувача різних відходів 
цивілізації для економії затрат і зменшення забруднення інших 
оболонок, наприклад, гідросфери. Подальше забруднення ґрунтів 
зрештою збільшить і забрудненість усіх вод Землі – річкових, озер-
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них, морських, ґрунтових, а також рідин живих організмів.
Останніми роками різко зросла зацікавленість небезпечними 

природними процесами, які проявляють тенденцію до свого роз-
ширення. Природно, що ці процеси впливають і на динаміку гло-
бальних функцій ґрунтів. Підстав для цього більш ніж достатньо. 
Наприклад, необхідно враховувати різнобічні негативні наслідки 
ерозії ґрунтів для реалізації планетарних ґрунтових екофункцій. 
Відомо, що масштаби ерозійних процесів протягом усього ХХ ст. 
мали чітку тенденцію до розширення. Якщо у 20-ті роки минулого 
століття ерозійне знесення ґрунтів річками в моря і океани стано-
вило близько 3×109 т/рік, у 60-ті роки – 9×109 т/рік, то починаючи 
з 70-х років минулого століття воно перевищило 24×109 т/рік. У 
результаті відбулося посилення різних негативних наслідків ґрун-
тової ерозії (зменшення врожаїв, втрата родючості, висушування 
ґрунтів, погіршення умов водозабезпечення населених пунктів і 
роботи гідротехнічних споруд, затоплення заплав тощо), поєдна-
них з іншими природними процесами, насамперед атмосферними. 

У самостійний блок виокремлено завдання з поглибленого ви-
вчення функцій не лише педосфери, а й інших геосфер – літосфе-
ри, атмосфери, гідросфери, біосфери. Завдання передбачають ви-
роблення єдиного підходу до вивчення і класифікації екофункцій 
різних геосфер: здійснення теоретичних узагальнень з екологічних 
функцій атмосфери, гідросфери, біосфери; актуалізацію дослі-
джень слабовивчених екофункцій приповерхневих оболонок та ін. 
(див. табл. 8.1). Цю проблему вже обговорювали в науковій літера-
турі, їй було присвячено низку спеціальних публікацій. Необхідно 
відновити прогрес в екологічній геології, де провідні спеціалісти, 
використовуючи підходи, застосовувані до вивчення ґрунтових 
екофункцій, здійснили значні теоретичні узагальнення з екологіч-
них функцій літосфери [11].

Інший блок завдань – вивчення інтегрального функціонування 
геосфер. Сюди належить вивчення взаємозв’язків приповерхневих 
оболонок, монографічне узагальнення екологічних функцій при-
родних зон, розроблення концепції геобіосоціосфери і положень 
про ґрунт як вузол планетарних екологічних зв’язків і їхнього збе-
реження (див. табл. 8.1).
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Коротко охарактеризуємо підходи до вирішення деяких із за-
вдань. Зазначимо актуальність робіт з екофункцій природних зон 
та їхнього збереження як прямого продовження вчення про еко-
логічні функції ґрунтів і геосфер [4]. Нагальність цієї проблеми 
продиктована низкою обставин і насамперед тим, що людство ра-
зом зі створеною ним техносферою адаптувалося до тієї зональної 
структури Землі, яка склалася в результаті еволюції в голоценовий 
період. І світова спільнота не в змозі хоч якось безболісно виріши-
ти проблему своєї адаптації до природного середовища у випадку 
його швидкої сильної планетарної зміни (наприклад, у випадку по-
силення глобального потепління чи швидкого наступу льодовико-
вої фази).

Рішення необхідно шукати на шляху збереження та частково-
го відновлення природних зон, кожна з яких виконує свої незамінні 
екофункції та всі разом підтримують біосферні константи, необ-
хідні для проживання Homo sapiens. 

У наукових колах обговорюють питання розробки технічних 
заходів запобігання різним змінам клімату Землі. Наприклад, 
М. І. Будико пропонує метод розпилення спеціального аерозолю з 
допомогою стратосферної авіації для зменшення потоку сонячної 
інсоляції до земної поверхні у випадку небезпеки її надмірного на-
грівання [2].

Розробка міждисциплінарних теорій і понять була і залиша-
ється актуальним і водночас важким для реалізації завданням. 
Власне пошук загальних основ у науці та філософії, розробка 
об’єднуючих положень зазвичай окупалися ефективністю впро-
вадження у конкретні дисципліни і галузі знань. До базових син-
тетичних висновків слід зачислити й концепцію геобіосоціосфери 
(біогеосоціосфери), яка відображає рівноправну єдність і нероз-
ривний взаємозв’язок всіх приповерхневих оболонок нашої плане-
ти – гідросфери, атмосфери, літосфери, педосфери, біосфери, соціо-
сфери, які сформувалися в процесі тривалої планетарно-космічної 
еволюції земної кулі.

На жаль, геосфери Землі вивчали і надалі вивчають зазвичай 
ізольовано одна від одної. Водночас їхнє взаємопроникнення та 
взаємозумовленість вимагають цілісного пізнання, без чого не-
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можлива розробка природо зберігаючих технологій впливу соціуму 
на довкілля. Яскравим прикладом можуть слугувати рекоменда-
ції з особливої охорони природи, відображені в Червоних книгах. 
Донині їх поширювали майже винятково на рідкісні та зникаючі 
види рослин і тварин, а ґрунти, породи і мінерали аквасистеми 
залишали поза увагою. Такі спроби одностороннього збереження 
біорізноманіття без збереження природного різноманіття загалом 
почали поступово переборювати після висунення ідей Червоної 
книги ґрунтів і Комплексної Червоної книги природи та ноосфери 
[6] і їхньої практичної реалізації, базуючись на ідеї поєднаної охо-
рони природного та культурного надбання [4; 7].

Для подальшої успішної роботи з охорони природи важливо 
усвідомити, що вирішувати завдання традиційної охорони природи 
у відриві від чинників руйнування вже недостатньо. Надто далеко 
зайшов процес загальної деградації ландшафтів і географічних зон, 
чимало з яких вже зникло з земної поверхні на великих площах (на-
приклад, мангри, степи тощо). Необхідним є хоча б часткове їхнє 
відновлення.

Природновідновні заходи трудомісткі і вимагають значних 
фінансових затрат, отож необхідне переконливе обґрунтування їх-
ньої доцільності. Цьому повинні посприяти розроблення і міждис-
циплінарне впровадження концепції геобіосоціосфери. Важливість 
запропонованого поняття полягає у використанні та розширенні 
області застосування концепції геобіосоціосфери і виводить ви-
вчення взаємодії суспільства та природи із ситуативних ракурсів 
на фундаментальний рівень. Це винятково важливо, оскільки ба-
зові науково-філософські елементи концепції геобіосоціосфери 
підштовхують до необхідності поєднаного вивчення соціуму та 
природного середовища, яке його вміщає, та інтегративних функ-
цій (табл. 8.5). На жаль, досі цього не відбувається, про що свід-
чать численні суспільствознавчі праці, в яких немає розкриття 
закономірностей взаємодії суспільства і природи як результату 
планетарно-космічної еволюції планети.

Останню обставину зазвичай втрачають з поля зору. Донедавна 
природу розглядали винятково як благо, спеціально призначене для 
використання людиною. Антропний принцип  (від грец. anthropos 
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– людина), або принцип Зельманова-Картера – розвитку Всесвіту 
– передбачає не лише можливість появи в ньому людини, що є 
ніби закладеним у його еволюції, а й вписування життя соціуму в 
природно-історичний колообіг речовин і енергії на нашій планеті, 
зокрема на поверхневій її частині, яка безпосередньо контактує з 
навколоземним космічним простором.

Та б л и ц я  8 . 5
Провідні функції головних складових споріднених приповерхневих 

оболонок Землі (геобіосоціосфери)
Геосфери та їхні головні функції

Атмосфера та гідросфера,
літосфера

Педосфера та біосвіт 
планети

Біосфера загалом, 
ноосоціосфера

Атмосфера і гідросфера
Блокування 
жорсткого кос міч ного 
випромінювання
Середовище життя
Чинник формування 
біосвіту, педосфери і 
літосфери
Регулювання теплового 
режиму Землі
Ресурс сільськогоспо-
дарського і 
промислового 
виробництва

Літосфера
“Фундамент” біосфери
Джерело матеріалу та 
енергії для глобальних 
колообігів
Чинник еволюції 
біосфери та її 
компонентів
Трансформація і захоро-
нення речовин, які 
утворю ються на поверхні 
Землі
Здійснення 
взаємозв’язків 
з розташованими нижче 
оболонками планети

Педосфера
Регулювання колообігу 
речо вин і енергії в 
гідро сфері, атмосфері, 
біосфері
Біохімічне 
перетворення верхніх 
шарів літосфери і їхній 
захист від ерозії
Джерело речовин для 
утворення мінералів, 
порід, корисних 
копалин
Планетарний вузол 
взаємо зв’язків 
приповерхневих 
оболонок Землі

Біосвіт планети
Незамінний провідний 
чинник ґрунтотворення
Регулювання складу 
атмосфери
Акумуляція і трансфор-
мація сонячної енергії
Якісна активізація 
геохімічних процесів 
Землі
Головне джерело 
харчових і побутових 
ресурсів людства

Біосфера загалом
Інтеграція 
приповерхневих геосфер 
у єдину систему
Чинник прогресивного 
повноступеневого 
розвитку Землі
Життєпридатне 
середовище перебування 
людини
Джерело різноманітних 
ресурсів
Чинник еволюції 
суспільства

Ноосфера Землі
Пізнання Землі і Всесвіту
Розробка природозбері -
гаючих технологій 
викорис тання природних 
ресурсів планети
Відновлення природно-
історичних ландшафтів і 
зон Земної кулі
Розробка та реалізація 
тео рії єдності природи, 
соціу му, особистості 
і їхнього спіль ного 
гармонійного розвитку
Освоєння космічного 
простору
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Людство може дорого заплатити за ігнорування необхіднос-
ті збереження цілісної глобальної системи, що склалася внаслі-
док тривалої спільної еволюції приповерхневих оболонок Землі. 
Достатньо проаналізувати провідні функції головних складових 
геобіосоціосфери (див. табл. 8.5), щоб впевнитися в істинності цьо-
го твердження. Отже, серйозні антропогенні порушення будь-якої з 
оболонок Землі негативно позначаться на всій геобіосоціосфері за-
галом. Зазначимо, що цілісний планетарний погляд на земні проце-
си сьогодні доволі актуальний, а слова великого українського вче-
ного В. І. Вернадського про наукову думку як планетарно-космічне 
явище [3], висловлені ним ще в першій половині минулого століття, 
нині звучать особливо сучасно. 

Вкотре наголосимо на безперечній актуальності подальшої 
об’єднаної розробки вчення про екологічні функції ґрунтів та ін-
ших геосфер і їхнє збереження. Це передбачає посилення колек-
тивної міждисциплі нарної взаємодії ґрунтознавства з іншими на-
уками, насамперед з науками про Землю й екологією. Наслідком 
такого посилення повинно стати не лише створення інтегральної 
теорії єдності природи, людини та соціуму, а й створення механізму 
ефективної реалізації її положень і рекомендацій. Діагностичним 
показником успіху у вирішенні цього надзавдання буде активізація 
та підвищення результативності екологічних рухів, які на сьогодні 
не відповідають тим викликам, з якими зіштовхнулись більшість 
країн і планетарна цивілізація загалом. Цим питанням присвячена 
монографія “Розвиток екологічних рухів” [10].

Однак наголошуючи на проблемах діяльності з недопущення 
екологічного колапсу, необхідності активізації та об’єктивізації 
екологічних рухів, не можна не бачити і певних успіхів у при-
родоохоронних справах. Зокрема, в Україні відбулися позитивні 
зрушення у вирішенні проблеми особливої охорони ґрунтів, які 
ознаменувала поява законів про охорону навколишнього середови-
ща, проекту Закону України про охорону ґрунтів. Важливо, щоб 
ця робота в нашій країні не послаблювалася, а набувала стійкого 
тренду активізації, насамперед щодо практичної реалізації законів 
і положень [9].
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Т е м а  9

СТРУКТУРА ҐРУНТОВОГО ПОКРИВУ: 
ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА

Вчення про структуру ґрунтового покриву (СҐП) багато-
гранне за темами та змістом і володіє системою власних 
основних понять і термінів, наявність яких визначає його як 
самостійний розділ географії ґрунтів. У теоретичному і прак-
тичному планах актуальним є дослідження функціонування та 
еволюції ґрунтового покриву, а також розширення і поглиблення 
вивчення ролі СҐП в продуктивності сільськогосподарських, при-
родних кормових і лісових угідь, в ефективності агротехнічних, 
агрохімічних і меліоративних впливів на ґрунт. 

З огляду на посилення антропогенного впливу на ґрунтовий 
покрив необхідні дослідження та узагальнення на рівні великих 
регіонів, країн, материків, планети. Без цього неможливо успішно 
вирішити проблеми глобальної екології – забезпечити населен-
ня земної кулі продовольством за умови збереження довкілля.

У географії ґрунтів виокремлені два чітко виражені розділи: 
вчення про структуру ґрунтового покриву (будова, просторова 
організація) і вчення про географію ґрунтових профілів або ґрун-
тових властивостей (ареалогія). Найбільш розроблене вчення про 
структуру ґрунтового покриву, тобто про взаємне розташування 
компонентів у ґрунтово-географічному просторі. Компонентний 
склад і географію компонентів ґрунтового покриву розглядають як 
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частину вчення про структуру ґрунтового покриву, їхнє вивчення 
ще не оформилось у самостійний науковий напрям.

Основною формою візуалізації ґрунтово-географічних законо-
мірностей і водночас науковою базою для вироблення базових на-
укових концепцій слугують ґрунтові карти. Картографію ґрунтів 
на певному науковому рівні можна розглядати як самостійний на-
уковий напрям у географії ґрунтів. 

Вчення про структурну організацію (будову) ґрунтового по-
криву – один з найстаріших розділів ґрунтознавства. Його історія 
розпочалася водночас з виникненням генетичного ґрунтознавства і 
вчення про зональність [5].

Тривалий час “центр ваги” теоретичних досліджень припа-
дав на подальше усвідомлення глобальних закономірностей бу-
дови ґрунтового покриву, зумовлених як біокліматичними, так і 
літолого-геоморфологічними чинниками ґрунтотворення; виникли 
й отримали теоретичне обґрунтування уявлення про біокліматичну 
фаціальність ґрунтів, літолого-геоморфологічну провінціальність, 
існування ґрунтово-геохімічних секторів та історичних областей. 
Водночас розвивалося уявлення про мікроструктуру ґрунтового 
покриву, його строкатість як повсюдне явище [1; 4; 9]. Особливу 
увагу приділяли агрономічному значенню строкатості ґрунтового 
покриву. Однак теоретичне усвідомлення закономірностей форму-
вання мікроструктур, їхню типізацію, узагальнення матеріалів з 
географії мікроструктур тривалий час перекривали праці, в яких 
розглядали макрозакономірності ґрунтового покриву.

Етапну роль у переборюванні кризової ситуації, що склалася, 
відіграла відома стаття В. М. Фрідланда [13] і його подальша на-
укова та науково-організаційна діяльність загалом. У численних 
працях науковця та його послідовників вчення про неоднорідність 
ґрунтового покриву набуло нового потужного розвитку. Була роз-
роблена система базових концепцій, понять і термінів цього розділу 
вчення про ґрунтовий покрив, встановлені основні характеристики 
(складність, контрастність, геометрична будова та інші) і методи 
їхнього вивчення, розроблені класифікації ґрунтових комбінацій і 
типи ґрунтового покриву окремих регіонів, материків і світу [13; 
14; 15; 16; 17]. На основі вивчення строкатості ґрунтового покриву 
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та виявлення способів його картографування розробили принципи 
складання карт підвищеної інформаційної ємності. Піонерною у 
цьому була колективна праця під керівництвом В. М. Фрідланда зі 
складання програми нової ґрунтової карти СРСР [14]. Принципи і 
методичні прийоми, використані у процесі її розробки, застосовані 
згодом у низці карт найрізноманітнішого масштабу – від дрібного 
й оглядового до великого та детального – від карт господарств і 
регіонів до карти світу.

Водночас бурхливий розвиток вчення про мезо- і мікрострук-
туру ґрунтового покриву супроводжувався певними недоробками 
та виникненням цілої низки протиріч. Спостерігався певний роз-
рив між вченням про макро- і мегаструктури ґрунтового покриву, 
з одного боку, і макро- та наноструктури (і частково мегаструк-
тури) – з іншого. Стали популярними уявлення про те, що існує 
доволі жорсткий зв’язок між такими характеристиками ґрунтового 
покриву, як масштаб виявлення його структури, повторюваність 
компонентів будови, характер меж, ступінь генетичної близькос-
ті компонентів, наявність геохімічного зв’язку між компонентами 
і факторною зумовленістю (причиною) виникнення тієї чи іншої 
будови ґрунтового покриву. Вважають, що макроструктура ґрун-
тового покриву спричинена завжди літолого-геоморфологічними 
чинниками і характеризується повторенням компонентів, їхньою 
моногенетичністю і геохімічною взаємозумовленістю, а макро-
структура завжди має біокліматичну природу, яка характеризуєть-
ся унікальністю компонентів, їхньою полігенетичністю, відсутніс-
тю між ними геохімічного зв’язку і поступовістю меж між ними. 
Вчення про ґрунтовий покрив фактично зводиться при цьому до 
двох самостійних напрямів: вивчення кліматично зумовлених ма-
кроструктур, позначених терміном зонально-фаціальна будова, 
і літолого-геоморфологічних мікроструктур, названих терміном 
структура ґрунтового покриву (СҐП). 

Спроби послідовно реалізувати ці принципи спричинили 
виникнення низки протиріч: серед найуніверсальніших чинни-
ків утворення СҐП довелося назвати і клімат, за класифікацією 
СҐП – розділити їх за наявністю чи відсутністю геохімічних зв’язків; 
як вищі рівні СҐП довелося виокремити літолого-геоморфологічні 
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округи та країни, які за масштабом не поступаються зонам і фа-
ціям; явище вертикальної зональності розглядали і як СҐП, і як 
зонально-фаціальну будову тощо [13; 14; 15; 16]. Неминуче виник-
нення таких “протиріч реалізації” є наслідком внутрішніх проти-
річ у вихідних теоретичних побудовах.

Насправді кліматично зумовлені закономірності структурної ор-
ганізації ґрунтового покриву можуть мати будь-яку розмірність – від 
глобальних до мікро- і нанорівнів, залежно від розмірності тих гео-
морфологічних структур, якими вони зумовлені, або від глобаль-
них (форма геоїда, розміри, конфігурація і розташування материків 
тощо) до дрібнолокальних (мікро- і наноклімат у зв’язку з мікро- і 
нанорельєфом або впливом біоти тощо). Літолого-геоморфологічні 
закономірності можуть також мати будь-яку розмірність, часто 
цілком порівнювану з розмірами кліматичних зон і фацій (область 
панування покривних перигляціальних відкладів, лесові рівнини, 
Тихоокеанське вогняне кільце тощо). Кліматичні межі можуть бути 
доволі різкими (експозиційно-диференційований покрив, примор-
ська мезостріальність тощо), а літолого-геоморфологічні – плавними 
(межі вулканічних областей, межі між різними часами ґрунтотво-
рення тощо). Залежно від масштабів виявлення можливий найтіс-
ніший геохімічний зв’язок між компонентами ґрунтового покриву, 
зумовленого неоднорідністю клімату, і дуже слабкий – між компо-
нентами літолого-геоморфологічно диференційованого ґрунтового 
покриву. Таке, очевидно, доцільно розглядати як тимчасовий захід, 
який допомагає привернути увагу до перспективного, однак не 
надто розробленого розділу єдиного вчення про структурну орга-
нізацію (структура, будова) ґрунтового покриву, його мікрострук-
тури. Сьогодні цю мету досягнуто, подальший самостійний розви-
ток цього розділу навряд чи доцільний. Необхідний їхній синтез. 
Головним напрямом теоретичних досліджень з подолання накопи-
чених протиріч повинен бути курс на створення цілісного вчення 
про ґрунтовий покрив із загальними фундаментальними теоретич-
ними концепціями та єдиним базовим понятійно-термінологічним 
апаратом. Часткові теоретичні концепції та деталізація понять по-
винні ґрунтуватися на загальних поняттях і бути результатом їх-
ньої деталізації. 
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Принциповою методологічною основою такої системи пови-
нно бути уявлення про ґрунтовий покрив як про цілісну складну 
ієрархічно організовану відкриту систему, що саморозвивається, 
яку можна охарактеризувати з найрізноманітніших боків: компо-
нентного складу, структури (заповнення географічного простору 
компонентами ґрунтового покриву), функціонування (обмін інфор-
мацією, речовиною та енергією), механізмів формування (генезис), 
змінами в часі (еволюція та історія), можливостей господарського 
використання, здатності до саморегулювання (стійкість) і самовід-
новлення, вразливості тощо. Структуру ґрунтового покриву з цих 
позицій слід розглядати як одну з його характеристик. Це означає, 
що визначення поняття СҐП повинно бути вужчим, ніж визначення 
самого ґрунтового покриву. На цій обставині спеціально наголо-
шують, оскільки у багатьох існуючих визначеннях не враховують 
таких вимог, і якби їх дотримувались, то виходило б, що частина 
(СҐП) є більшою від цілого (ґрунтовий покрив). Таке протиріччя 
далеко не єдине. Узагальнення існуючих уявлень дає змогу гово-
рити про серйозні різночитання у визначенні поняття СҐП у різних 
наукових школах й у працях різних авторів (а часто навіть у працях 
одного автора). 

Термін СҐП використовують і як абстрактне узагальнююче по-
няття (будь-яка структурна організація ґрунтового покриву), і для 
позначення конкретних СҐП; в деяких працях СҐП розглядають як 
поняття регіональне, у деяких – як топологічне; в одних його ви-
користовують як синонім поняття й терміна ґрунтові комбінації, в 
інших – вони протиставлені; у деяких – лише для позначення за-
кономірних ритмічних неоднорідностей, в інших – для будь-яких, 
у тім числі й неупорядкованих закономірностей тощо. Цей термін 
фактично використовують для позначення таких різних понять: 

1 – взаємне розташування і форма компонентів ґрунтового по-
криву, його будова, структурна організація поза залежністю від 
складу й розмірів компонентів, складності будови і чинників дифе-
ренціації ґрунтового покриву [12];

2 – взаємне розташування і форма компонентів ґрунтового по-
криву поза залежністю від складу і розмірів компонентів і ступе-
ня складності будови, проте залежно від чинників диференціації 
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(усі чинники, за винятком сучасного мікроклімату); це розуміння 
спеціально не формулювали, однак практично власне воно реалі-
зоване В. М. Фрідландом [16] на численних картах СҐП крупних 
регіонів, материків і світу;

3 – компонентний склад, взаємне розташування і форма ком-
понентів (будова), функціонування, еволюція, історія (тобто ви-
черпна характеристика ґрунтового покриву) на низьких рівнях її 
організації, за незначних розмірів виявлення і в зв’язку з впливом 
усіх чинників, за винятком мікроклімату; це визначення останніми 
роками доволі часто формулюють [5; 13], однак практично повною 
мірою його, очевидно, не реалізовано;

4 – взаємне розташування і форма компонентів ґрунтово-
го покриву, його будова, структурна організація на мезорівні (за 
розмірами і ступенем складності) і нижче зумовлена літолого-
геоморфологічними чинниками диференціації; це визначення не 
формулювали, однак власне воно найпопулярніше серед дослідни-
ків, які спеціально займалися останніми роками питаннями СҐП 
[17];

5 – структурна організація ґрунтового покриву та його склад, 
які відображають на картах системою спеціальних внутріконтур-
них позначень, штрихування тощо; це поняття також не сформу-
льоване, однак власне в цьому розумінні термін СҐП використову-
ють автори, які протиставляють “звичайні” ґрунтові карти картам 
“з показом СҐП”;

6 – співвідношення площ, зайнятих різними ґрунтами на кон-
кретній території; це розуміння доволі традиційне для робіт земле-
робського характеру.

Неважко зауважити, що здебільшого такі різночитання ба-
зуються на двох обставинах: об’єднанні двох різних понять 
(ґрунтовий покрив – поняття узагальнене, СҐП – поняття більш 
часткове) або, навпаки, поділі єдиного поняття СҐП залежно від 
масштабу виявлення, складності, чинника виникнення та дифе-
ренціації.

Не менш суперечливе тлумачення такого важливого для вчен-
ня про ґрунтовий покрив поняття і терміна, як елементарний ґрун-
товий ареал (ЕҐА). Цим терміном позначають:
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1 – ґрунтові утворення, всередині яких відсутні будь-які гео-
графічні межі та які за своєю природою можуть мати дуже різну 
площу. Ґрунтовий ареал – гранично мала одиниця ґрунтового по-
криву, найменший з об’єктів географії ґрунтів [14]. Це визначення 
збігається з визначенням ЕҐА як території, зайнятої одним ґрунто-
вим індивідуумом, або педоном у розумінні Ф. І. Козловського [6];

2 – ґрунти, що належать до будь-якої однієї класифікаційної 
одиниці найнижчого рангу (розряду), які займають простір, зі всіх 
боків обмежений іншими елементарними ґрунтовими ареалами 
або неґрунтовими утвореннями [14];

3 – територія зі строкатим ґрунтовим покривом, з різницею 
між ґрунтами на типовому рівні і навіть вище, коли строкатість 
зумовлена біологічними чи фізичними причинами: дірчасті і регу-
лярноциклічні ЕҐА, за В. М. Фрідландом [13].

Принципові відмінності цих двох понять, які позначають од-
ним терміном, очевидні: перше претендує на об’єктивність і не-
залежність від класифікаційних побудов; друге визначає обрана 
класифікація; перші два характеризують територію з однорідним 
ґрунтовим покривом, третє – зі строкатим. Зауважимо, що уявлен-
ня про ступінь і характер внутрішньої неоднорідності ЕҐА суттєво 
змінювались. Спочатку вважали, що неоднорідності ЕҐА характе-
ризуються лише статистичною неоднорідністю і не мають тренду 
[13; 14], згодом [16] наявність тренду стала, очевидно, обов’язковою, 
оскільки всі ЕҐА почали ділити на ЕҐА з центральним і наскрізним 
трендом.

Ситуація ускладнюється тим, що як вихідну, таксономічну та 
регіональну одиницю СҐП пропонують використовувати не лише 
ЕҐА, а й елементарний структурний ареал (ЕСА). ЕСА – це ареал 
поширення групи ЕҐА або ПК, приурочених до окремої форми ре-
льєфу з чітко визначеними межами, які об’єднуються наявністю чи 
можливістю прямих взаємозв’язків у процесі свого формування та 
розвитку і які утворюють певний просторовий малюнок [3].

Спробуємо відшукати універсальне визначення вихідних по-
чаткових об’єктів вчення про ґрунтовий покрив. Очевидно, що як 
первинні елементи, вихідні “цеглинки” в усіх працях використо-
вують мінімальні території, зайняті одним і тим самим об’єктом, 
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причому об’єкт є не територіальною, а типологічною одиницею. 
Для позначення цих первинних елементів використовують термін 
елементарний ґрунтовий ареал (ЕҐА), або педон. Однак його фі-
зичне розуміння і об’єкт розглядають по-різному. Як об’єкт, що має 
елементарний ареал, фігурують: мінімальний умовний представ-
ник нижчого таксона ґрунтової класифікації однорідного ґрунто-
вого покриву; мінімальний представник однорідного ґрунтового 
покриву, незалежний від класифікаційних побудов; ґрунтові ком-
бінації різної складності.

Доцільно об’єднати усі ці підходи і запропонувати концепцію 
ЕҐА як універсального елемента структурної організації ґрунтово-
го покриву, визначивши його у такий спосіб: елементарний ґрун-
товий ареал – це територія, зайнята певним об’єктом, який є 
типологічною одиницею класифікації ґрунтів або ґрунтового 
покриву. Існування територіальних одиниць поза типологією та 
поза класифікацією, очевидно, в принципі неможливе. Виділяючи 
територіальний об’єкт, дослідник свідомо чи несвідомо займається 
і його типологією, і класифікацією.

У такому випадку зберігається традиційний підхід до визна-
чення ЕҐА як первинного елемента організації ґрунтового покри-
ву. Межа ЕҐА завжди відділяє певний елементарний ґрунтовий 
ареал від інших утворень (від інших ЕҐА або неґрунтових утво-
рень). Кількість однойменних ЕҐА в складі ґрунтового покриву 
в принципі необмежена. Водночас за такого підходу елементар-
ний ґрунтовий ареал може бути однорідним і гетерогенним, про-
стим і складним, моно- і полікомпонентним. Розподіл властивос-
тей всередині ЕҐА може бути статистично випадковим або мати 
трендовий характер елементарного ґрунтового ареалу ґрунтової 
секвентності (за Соколовим) або мікрокатени (за Годельманом). 
Можна говорити про ЕҐА будь-якого таксона будь-якої ґрунтової 
комбінації.

За такого підходу до визначення елементарного ґрунтового 
ареалу як фундаментального вихідного поняття можна запро-
понувати систему більш часткових понять: класифікаційний 
ЕҐА – елементарний ареал будь-якого класифікаційного таксо-
на; мінімальний класифікаційний ЕҐА – елементарний ареал 
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нижчого класифікаційного таксона; ЕҐА ґрунтової комбінації 
(будь-якого рівня організації та складності) і мінімальний ЕҐА 
ґрунтової комбінації – елементарний ареал комбінації нижчого 
рівня організації.

Всю територію, зайняту однойменним елементарним 
ґрунтовим ареалом (або територію, на якій він трапляється), 
можна розглядати як повний ареал (або власне ареал) певного 
об’єкта.

З цих позицій структуру ґрунтового покриву (синоніми: струк-
турна організація, будова) можна визначити як його просторову 
характеристику: взаємне розташування, конфігурацію, розміри, 
форму ЕҐА. СҐП може характеризуватися розмірами (масштаб ви-
явлення), формою, походженням, складністю і контрастністю скла-
ду, рівнем організації, стійкістю чи розвитком, віком тощо. Всі ці 
характеристики розглядають як такі, що доповнюють одна одну, 
тобто не мають між собою строгої взаємозумовленості. Такий під-
хід виключає можливість побудови за цими характеристиками 
ієрархічної класифікаційної системи.

Викладена позиція зумовлює необхідність пошуку нового ви-
рішення класифікаційної проблеми. Нагадуємо, що всі існуючі 
спроби створення класифікації СҐП за всього свого різноманіття 
та значної кількості внутрішніх протиріч виходять з уявлення про 
наявність ієрархічної підпорядкованості між переліченими вище 
характеристиками СҐП і наявність між ними доволі жорстких 
причинно-наслідкових зв’язків. Власне це покладено в основу як 
різноманіття класифікацій, так і суб’єктивності прийнятих рішень 
[5; 13; 14; 15; 16].

Найбільш об’єктивним і фундаментальним підходом могли 
б бути розробки ієрархічних класифікацій ґрунтового покриву за 
окремими характеристиками та їхнє незалежне використання для 
повного найменування кожного конкретного об’єкта (аналогічно 
до того, як це раніше запропоновано для розробки базової класи-
фікації ґрунтів).

Розробка таких класифікацій – справа майбутнього. Однак уже 
сьогодні можна систематизувати конкретні розробки за окремими 
параметрами.



- 162 -

С. П.  П ОЗ Н Я К .   АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ҐРУНТОЗНАВСТВА І ГЕОГРАФІЇ ҐРУНТІВ 

1. За генезою (переважаючі чинники і механізми диференціації):
кліматогенні
  за зволоженістю клімату
  за термічними умовами
   за загальними запасами тепла
   за ступенем континентальності
біогенні
  фітогенні
  зоогенні
літогенні
топогенні
хроногенні
  голоценові
  новіші
кріогенні
  сортування
  турбації
флювіальні
антропогенні
  техногенні
  агрогенні
міграційні
  хемоміграційні
  твердофазно-міграційні
денудаційні
ерозійні
соліфлюкційні тощо.
2. За розмірами:
наноструктури (до 3,0 м)
мікроструктури (до 30 м)
мезоструктури (до остень метрів)
макроструктури (до десятків кілометрів)
мегаструктури (до сотень і більше кілометрів).
3. За наявністю геохімічних зв’язків між компонентами СҐП:
  тісні зв’язки
  слабкі зв’язки
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зв’язок відсутній
зв’язки односпрямовані
прямі й зворотні зв’язки.
4. За рівнем організації:
перший (утворений ЕҐА)
другий (утворений комбінаціями першого рівня і ЕҐА)
третій (утворений комбінаціями другого і першого рівнів і ЕҐА)
і т. д.
5. За контрастністю:
сильноконтрастні
середньоконтрастні
слабкоконтрастні.
6. За характером меж:
плавні
поступові
різкі.
7. За ступенем розчленованості:
компактні
розчленовані.
8. За геометричними формами:
округлі
  кільцеві
  лінзоподібні
  плямисті
гіллясті
  деревоподібні
  віялоподібні
смугасті / стріальні
кутасті
  тетрагональні
  полігональні.
9. За класифікаційною приналежністю ґрунтів.
10. За характером ґрунтових процесів у компонентах і т. д. 
Усі ці характеристики можна комбінувати у найрізноманітні-

ший спосіб, створюючи винятково широкий спектр типів ґрунто-
вого покриву та його структур. Найменування конкретних типів 
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ґрунтового покриву можна базувати на принципах раціональної 
номенклатури або вводити індивідуальні (термін – ярлик). Це зу-
мовлено тією обставиною, що деякі характеристики можуть ство-
рювати комбінації, які часто повторюються, отож для них доцільно 
використовувати самостійні терміни. Очевидно, що таких само-
стійних термінів не повинно бути надто багато (в іншому випадку 
їх буде важко запам’ятати) і що кожен термін повинен мати один і 
лише один еквівалент у раціональній номенклатурі.

Наведемо декілька прикладів.
Ґрунтова зональність – система ґрунтових макро- або мега-

смуг, зумовлених відмінностями зволоженості клімату та утворе-
ними ґрунтами, які відрізняються на рівні не нижче типу.

Ґрунтова зона – смуга в системі ґрунтової зональності.
Ґрунтовий комплекс – ґрунтова комбінація (або елементарний 

ареал ґрунтової комбінації) нано- чи мікророзміру, першого рівня 
організації, будь-якої генези, контрастності тощо.

Ґрунтові поєднання – комбінації (або типи СҐП), зумовлені 
мезорельєфом.

Ґрунтові мозаїки – літогенні комбінації, які мають розмір-
ність, не вищу мезорівня (літогенні комплекси).

Часто доцільно комбінувати “індивідуальні терміни” та 
їхні уточнення; топогенні комплекси, кріогенні, біогенні тощо. 
Доцільність створення численних нових і штучних термінів (таше-
ти, варіації тощо) вимагає перевірки часом.

Важливі завдання у вивченні ґрунтового покриву можна з пев-
ною умовністю поділити на три групи: 

1) реалізація і впровадження вже завершених або близьких до 
завершення теоретичних розробок; 

2) методичні та методологічні розробки; 
3) удосконалення загальної теорії вчення про ґрунтовий по-

крив і його структурну організацію. 
У першій групі на одне з чільних місць необхідно поставити 

завдання всестороннього обліку мезо- і мікроструктури ґрунто-
вого покриву у працях зі створення моделей ґрунтової родючості. 
Сьогодні добре розроблені методи створення статичних моделей 
родючості конкретних ґрунтів, удосконалюється та близька до за-
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вершення система методів створення динамічних моделей ґрун-
тової родючості. На черзі розробка моделей родючості ґрунтового 
покриву – як статичних, так і динамічних. Лише на цій основі по-
вною мірою можна вирішити проблему розширеного відновлення 
ґрунтової родючості в умовах широкого впровадження екологічно 
обґрунтованих систем землеробства.

Одним із важливих завдань у вирішенні цієї проблеми буде ви-
бір загальної стратегії: прагнення до максимальної гомогенності 
ґрунтового покриву або, навпаки, до збереження його гетероген-
ності. Очевидно, що єдиного рішення немає і в принципі бути не 
може. В одних випадках технологічно зручний, економічно ви-
гідний та екологічно прийнятний шлях на створення гомогенного 
ґрунтового покриву, в інших – доцільно максимально пристосову-
вати технологію до строкатості ґрунтового покриву і всіляко спри-
яти її збереженню і навіть створенню (сади, чайні плантації тощо). 
Нагадаємо, що розвиток природних систем веде до їхнього усклад-
нення, чим забезпечується їхня висока стійкість. Іншими словами, 
у кожному конкретному випадку необхідно вирішувати, якою мі-
рою доцільно пристосовувати технологію освоєння території до 
строкатості її ґрунтового покриву та якою – змінювати ґрунтовий 
покрив у зв’язку з застосовуваною технологією та можливостями 
освоєння. Розроблення теоретичних основ алгоритмізації та авто-
матизації цього вибору – нагальна наукова проблема.

Усе зазначене вище насамперед і повною мірою стосується 
планування меліоративних заходів, які на великих землеробських 
масивах донині орієнтуються на одноманіття. Це диктує економі-
ка існуючих технологій проведення меліорації. На черзі розробка 
принципів і технології вибіркової меліорації, проведення меліора-
тивних заходів з урахуванням мезо- і навіть мікроструктури ґрун-
тового покриву. Меліорації необхідно зосереджувати на природних 
об’єктах, які максимально змінюють рівень родючості у випадку 
меліоративних впливів і дають максимальну віддачу врожаєм. 
Реалізація цього принципу обіцяє як велику економічну ефектив-
ність меліоративних заходів, так і зниження можливих негативних 
екологічних наслідків аж до цілковитої їхньої відсутності чи навіть 
покращення екологічної ситуації [7].
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Доцільно суттєво змінити існуючу практику періодичного 
складання картограм елементів ґрунтової родючості (вміст елемен-
тів живлення та гумусу, кислотність тощо). Для таких картограм 
і збереження інформації у пам’яті комп’ютерів масові дані зазви-
чай узагальнюють з метою отримання середньозважених даних за 
полями сівозмін, а дослідження проводять по сітці з рівномірним 
фіксованим кроком проб через визначений час. Ефективнішим є 
моніторинг стану елементів ґрунтової родючості, який проводять 
з урахуванням реальної структури ґрунтового покриву. При цьому 
методологія повинна бути диференційованою. Динамічніші ґрун-
тові властивості (вміст елементів живлення, токсичних елементів 
тощо) слід вивчати з більшою детальністю й коротшими періодами 
між пробами. Менш динамічні властивості (вміст і склад гумусу, 
кислотність тощо) з достатньою достовірністю та меншими затра-
тами можна вивчати на опорних фіксованих ділянках, які характе-
ризують усі комплекси ґрунтового покриву [2; 11].

Постало питання щодо суттєвого розширення програм моні-
торингу елементів ґрунтової родючості. Від вивчення орних го-
ризонтів полів час переходити до повнопрофільного моніторингу 
ґрунтового покриву. Вміст елементів живлення і токсикантів слід 
вивчати по всьому ґрунтовому профілю. Крім того, необхідний мо-
ніторинг усіх компонентів ґрунтового покриву, у тім числі ґрунтів, 
які безпосередньо не освоєні, однак геохімічно пов’язані з ними. 
Лише такий підхід здатний забезпечити дієвий контроль за станом 
природного середовища в умовах інтенсифікації землеробства.

Серед завдань методичного та методологічного плану, які ста-
новлять другу групу, першочергове значення має подальше удо-
сконалення методів вивчення та моделювання (картографічного, 
концептуального, математичного та інших) ґрунтового покриву. 
Необхідно прискорити впровадження вже розроблених та активі-
зувати подальше розроблення автоматизованих експрес-методів, 
зокрема з метою моніторингу ґрунтового покриву. Досі важливою 
і все ще без адекватного вирішення є проблема картографічного 
відображення континуальності ґрунтового покриву. Необхідне 
подальше удосконалення теоретичних принципів генералізації 
структур ґрунтового покриву для створення дрібномасштабних та 
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оглядових карт на основі середньо- і великомасштабних. Цей про-
цес необхідно алгоритмізувати з використанням ГІС-технологій [7; 
10]. 

Доцільним є створення дрібномасштабних та оглядових карт 
двох принципово різних типів: карт ґрунтових ареалів і карт 
типів ґрунтового покриву. 

Карти ґрунтових ареалів характеризують географію таксонів 
ґрунтової класифікації. Їх слід створювати шляхом класифікацій-
ної генералізації. Кожному масштабу повинен відповідати новий 
таксономічний рівень ґрунтової класифікації. Необхідне спеціаль-
не розроблення картографічних прийомів для накладання один на 
одного ареалів різних ґрунтів. 

Карти типів ґрунтового покриву можуть відображати ґрун-
ти на будь-якому таксономічному рівні. Можна говорити лише про 
тенденцію – чим дрібніший масштаб, тим вищий класифікаційний 
рівень. У цьому випадку необхідність генералізації визначається 
не стільки класифікаційним таксоном, скільки розміром території, 
зайнятої тими чи іншими ґрунтами. Основний напрям генераліза-
ції – визначення рівня організації ґрунтового покриву, доцільного 
ступеня його складності тощо [2; 8; 10; 11]. 

Карти ґрунтових ареалів наочно відображають закономірності 
розподілу типів ґрунтів; карти типів ґрунтового покриву повніше 
характеризують територію, становлять більший практичний інте-
рес, допускають різноманіття використання, можуть слугувати ба-
зою для складання найрізноманітніших цільових карт (меліоратив-
них, природоохоронних, сільськогосподарських тощо).

Уже сьогодні для вирішення багатьох практичних завдань міс-
цевого, регіонального, державного і глобального рівнів потрібні не 
лише традиційні ґрунтові карти, а й карти життя ґрунтів, їхнього 
функціонування. Їх слід розробляти не лише як актуалістичні, а й 
як прогнозні на близьку і віддалену перспективи.

Необхідність суттєвого підвищення інформативності картогра-
фічних моделей ґрунтового покриву (за одночасної їхньої наочнос-
ті) ставить проблему розроблення теоретичних і методологічних за-
сад складання системних пакетів ґрунтових і ґрунтово-екологічних 
карт. Основою такої системи повинні бути високоінформативні 
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ґрунтові карти (складу і структури ґрунтового покриву, ґрунтових 
ареалів, ареалів конкретних характеристик ґрунтів і ґрунтового по-
криву тощо). На їхній базі слід розробляти цільові інтерпретаційні 
карти констатуючого, рекомендаційного та прогнозного характеру, 
продуктивності ґрунтового покриву, можливостей його господар-
ського використання, порушень ґрунтового покриву, потенціальної 
небезпеки таких порушень, стійкості до різних небезпечних чин-
ників, реакції ґрунту на різні типи хімічного та біологічного за-
бруднення, потреби в різних меліораціях тощо [10].

Конкретний набір цільових і фундаментальних карт, які творять 
систему, залежить як від природних умов, так і від господарського 
використання та соціально-економічних особливостей території. У 
випадку картування аридних територій підвищену увагу слід приді-
ляти таким характеристикам, як засолення, солонцюватість, еродо-
ваність, дефльованість тощо. У тропічних областях вкрай важливо 
правильно передати на картах не лише власне ґрунтову інформацію, 
а й особливості ґрунтового покриву, спричинені древніми (у тім чис-
лі неґрунтовими) процесами вивітрювання та геохімічної міграції 
речовин. У випадку картування кріогенних територій значну увагу 
слід приділити кріолітичним особливостям ґрунтів і підґрунтя, льо-
дистості ґрунтів, кріогідроморфізму, різним порушенням тощо. Ці 
принципи та міркування апробовані в широкому діапазоні природ-
них і господарських умов (від сухих і вологих тропіків та субтропі-
ків до Арктики і Субарктики) і в дослідженнях різних масштабів (від 
окремих господарств до оглядових).

У складанні системних пакетів ґрунтових, ґрунтово-еко-
логічних і цільових інтерпретаційних синтетичних карт з макси-
мальною ефективністю можна використати сучасну комп’ютерну 
техніку, що не лише даватиме змогу зберегти й оперативно опра-
цювати чималий об’єм інформації, а й в автоматичному режимі 
скласти принципово нові карти з інтегрованою інформацією.

Третю групу становлять проблеми удосконалення загальнотеоре-
тичної бази вчення про ґрунтовий покрив. До них належать такі: ти-
пізація та класифікація ґрунтового покриву – розроблення природних 
і прикладних ієрархічних класифікацій за окремими параметрами та 
комбінованих класифікацій на основі координатного методу.
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Необхідно удосконалити понятійно-термінологічний апарат. 
Нагадаємо, що досі відсутнє однакове розуміння: в який спосіб 
розділяти таке основоположне наукове поняття, як “ґрунтовий 
покрив”, і “анізотропні в горизонтальному напрямі ґрунти”; який 
максимальний розмір площі конкретного ґрунту і який мінімаль-
ний розмір одиниці ґрунтового покриву; де закінчується нано-
комплексний ґрунтовий покрив і починаються тріщинуваті, моза-
їчні, кріотурбаційні тощо ґрунти. Досі це питання вирішують на 
субстантивно-інтуїтивному рівні або умовно, формально.

Залишаються дискусійними навіть найзагальніші закономір-
ності географії ґрунтів і структурної організації ґрунтового покри-
ву. Існує декілька типів концептуальних моделей ґрунтового по-
криву: зонально-смугова, фаціально-зональна, сенсорно-обласна, 
еволюційно-структурна та інші. Автори розглядають ці моделі 
як альтернативні. Насправді вони доповнюють одна одну, харак-
теризуючи різні погляди на одну проблему. Єдиної моделі, яка б 
об’єднувала та синтезувала різні підходи, досі не розробили. Її 
створення – важливе, проте важке наукове завдання.

До проблем пошуку основних закономірностей глобальної 
структури ґрунтового покриву та класифікацій ґрунтового покри-
ву долучається вдосконалення ґрунтово-географічного районуван-
ня. Головною складністю є вирішення двох завдань: відображення 
континуальності (неперервності) ґрунтового покриву і гармонійне 
поєднання (а не ієрархічне підпорядкування) закономірностей, які 
мають принципово різну причинну зумовленість і в реальній при-
роді не є взаємозумовленими.

У теоретичному і практичному плані актуальними є дослі-
дження функціонування та еволюції ґрунтового покриву. Досі 
праці такого плану зазвичай стосувалися конкретних ґрунтів, 
зрідка – мікроструктур ґрунтового покриву. З огляду на посилення 
антропогенного впливу на ґрунтовий покрив необхідні досліджен-
ня та узагальнення на рівні великих регіонів, країн, материків, пла-
нети. Без цього не вдасться успішно вирішити проблеми глобальної 
екології: забезпечення населення Землі продовольством та охорони 
(збереження і покращення) довкілля.
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Т е м а  10

ПАМ’ЯТЬ ҐРУНТУ: ФОРМУВАННЯ, НОСІЇ 
ПРОСТОРОВО-ЧАСОВОГО РІЗНОМАНІТТЯ

Ґрунти і ґрунтовий покрив Землі є особливими носіями і на-
копичувачами інформації про еволюцію та взаємодію біосфери, 
геосфери і суспільства в часі на поверхні земної суші. Розглянуто 
пам’ять ґрунтових покривів, профілів і горизонтів. Визначено 
ієрархічні рівні ґрунтової пам’яті стосовно чинників середови-
ща. Пріоритетне місце в дослідженні ієрархічних рівнів органі-
зації ґрунтів займають детальний макро- і мезоморфологічний 
описи індивідуальних ґрунтових тіл. Вивчення пам’яті ґрунтів 
даватиме змогу реконструювати процеси і чинники ґрунто-
творення.

Останніми роками у світовому ґрунтознавстві складається сут-
тєво ширший напрям у вивченні ґрунтового покриву Землі – ево-
люційне ґрунтознавство, у тім числі еволюційна географія ґрунтів. 
Цей напрям у ґрунтознавстві є найбільш холістичним (цілісним) 
розділом нашої науки, він вивчає глобальні та функціональні про-
блеми ґрунтознавства. 

Поруч із холістичним розумінням педосфери значного успіху 
досягнуто в детальному вивченні різних ЕҐП із застосуванням ме-
тодів мікро- і субмікроскопічного аналізу твердої фази ґрунту, ра-
діовуглецевого датування, методів препаративної хімії, ізотопних 
міток, лізиметричний методів тощо. Все це сформувало основу для 
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детальнішого факторно-генетичного розуміння процесів самороз-
витку і еволюції ґрунтів у сучасних і палеоумовах.

Одним з перспективних напрямів розвитку генетичного ґрун-
тознавства є розробка концепції пам’яті ґрунтів. Ця концепція роз-
глядає ґрунти і ґрунтовий покрив Землі як особливі носії та накопи-
чувачі інформації про еволюцію та взаємодію біосфери, геосфери і 
суспільства в часі на поверхні земної суші.

Пам’ять ґрунтів розглядають як здатність ґрунтової сис-
теми запам’ятовувати, записувати у своїх стійких властивос-
тях інформацію про умови (чинники) і процеси свого формуван-
ня та подальші зміни в часі (еволюція, деградація) [5].

Уявлення про пам’ять ґрунтів не є абсолютно новим: у при-
хованому вигляді воно існувало в генетичному ґрунтознавстві 
з моменту його зароджен ня. Як відомий вираз В. В. Докучаєва 
“ґрунт – дзеркало ландшафту”, так і його знана ґрунтово-генетична 
тріада “чинники – процеси – властивості”, по суті, формулювали 
саме особливість ґрунтів відображати у своїх властивостях чинни-
ки і процеси, які діяли протягом періоду їхнього формування.

Концепція пам’яті ґрунтів у понятійному несформульованому 
вигляді активно використовували і використовують у палеоґрун-
тознавстві в палеогеографії, де палеоґрунти та древні кори вивітрю-
вання, починаючи з праць К. Д. Глінки [2], трактували як відобра-
ження, “відбитки” минулих природних і природно-антропогенних 
обставин і процесів.

У науках про Землю розрізняють три головні та принципово 
різні способи запису інформації про довкілля і біосферно-геосферні 
взаємодії в різних екзогенних системах.

Перший, дуже специфічний, спосіб запису – в льодовиках, де 
індивідуальні шари льоду “записують” регіональні та глобальні 
характеристики клімату, а також хімічний і пиловий склад атмо-
сфери. “Запис” у льодовиках має високу розпізнавальну здатність у 
часі, що визначається сезонним і річним випаданням снігових опа-
дів [9].

Другий спосіб запису – це запис в осадових товщах – як кон-
тинентальних, так і морських. Осадові породи записують головні 
особливості літогенези на поверхні Землі. Пам’ять осадових порід 
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давно досліджують геологи. Вона може бути чисто біогенною (по-
ховані рослини, пилок, спори, залишки тварин), теригенною (зер-
на мінералів, уламки гірських порід), хемогенною (солі, карбона-
ти, оксиди Fe, Al, Mn, SiO2). Пам’ять осадових порід формується 
в індивідуальних шарах і в їхніх вертикальних стратиграфічних 
послідовностях, які відображають тимчасові зміни в навколишньо-
му середовищі. Осадовий тип пам’яті має високу розпізнавальну 
здатність у часі і може бути названим книжкоподібною пам’яттю 
середовища в осадових породах.

Осадові породи завжди накопичують речовини з деякої во-
дозбірної території чи з території еолового перенесення і тому 
запам’ятовують і записують інформацію про середовище та про-
цеси. Тому осадова пам’ять займає відносно невелику площу: 
вона сумує результати екзогенних та ендогенних процесів і чин-
ників, які діють не тільки in situ (на місці), а й екзогенних флю-
віальних і еолових процесів, які діють латерально, вздовж земної 
поверхні.

Принципово іншим типом пам’яті й запису навколишнього 
середовища володіють ґрунти і кори вивітрювання [7; 8]. Пам’ять 
ґрунтів формується в кожній точці поверхні суші в результаті вза-
ємодії ґрунтотворних чинників на місці. 

Головним носієм пам’яті ґрунтів є їхня твердофазна складо-
ва – мінеральні, органічні та органо-мінеральні речовини й струк-
тури – як успадковані від ґрунтотворних порід, так і новоутворені 
в процесах вивітрювання і педогенези. Новоутворені носії пам’яті 
ґрунтів формуються in situ в товщі материнських порід внаслідок 
тривалого функціонування багатофазної біокосної ґрунтової сис-
теми. Така “інситна” трансформація материнських порід, закарбо-
вана в складі й організації твердої фази ґрунтів, є водночас і про-
цесом ґрунтотворення, і процесом записування навколишнього 
середовища в кожній точці ґрунтового покриву.

Все це cповна стосується і пам’яті сучасних, і древніх кір ви-
вітрювання як інситних екзогенних утворень. Поняття “пам’ять 
ґрунтів” і “записування” часто використовують як синоніми. 
Однак “пам’ять ґрунтів” є ширшим поняттям і містить у собі по-
няття ґрунтового запису.
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Пам’ять ґрунтів можна розуміти:
1) як потенціальну здатність твердої фази ґрунтових систем 

відображати у своїх властивостях дію чинників і процесів ґрунто-
творення in situ в кожній точці поверхні суші Землі;

2) як здійснений і накопичений у сформованому ґрунтовому 
тілі запис інформації про чинники і процеси ґрунтотворення.

Ґрунтова пам’ять, на відміну від осадової, записує інформацію 
в одній товщі та в одному об’ємі материнської породи. Коли ці чин-
ники і процеси змінюються в часі, відповідно змінюється і їхній 
запис у ґрунтовій пам’яті, і цей новий запис накладається на по-
передній в одному й тому ж ґрунтовому профілі. Таке накладення 
може утворити різні складні комбінації старого і нового записів у 
тому самому ґрунтовому тілі та покриві.

На відміну від “книжкоподібної” осадової пам’яті, ґрунтову 
пам’ять можна назвати палімпсестовою [8]. Цей термін означає 
рукопис на пергаменті поверх цілковито або частково змитого чи 
зішкрябаного тексту. По-іншому це називають іконоподібним за-
писом, з огляду на практику писання нових ікон поверх старих на 
тій самій дошці. Цей термін краще запам’ятовують, оскільки чітко 
простежується відмінність між ним і терміном “книжкоподібна” 
пам’ять і запис.

Суть ґрунтової пам’яті полягає в тому, що у твердій фазі 
ґрунтової багатофазної системи записані інситні взаємодії так 
званих “потокових” чинників (клімат, біота) з “нерухомими” 
чинниками (материнські породи, рельєф) протягом тривало-
го часу. Такі інситні екзогенні взаємодії поступово замінюють 
тверду речовину материнської породи і створюють нові педоген-
ні речовини та структури (гумус, глинисті мінерали, конкреції, 
педи-агрегати, горизонти, профілі та покриви ґрунтів і кір виві-
трювання).

Аналізуючи проблеми ґрунтового запису, необхідно брати 
до уваги ту обставину, що вихідні породи не є “чистим аркушем” 
(tabula rasa) для ґрунтової пам’яті. У нуль-момент ґрунтотворення 
будь-яка материнська порода володіє власною літогенною пам’яттю 
про процеси свого формування, записаною в її морфології, складі, 
структурі та текстурі.



- 176 -

С. П.  П ОЗ Н Я К .   АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ҐРУНТОЗНАВСТВА І ГЕОГРАФІЇ ҐРУНТІВ 

Літопам’ять материнських порід, на відміну від педопам’яті, 
може бути ендогенною (інтрузивні й ефузивні породи), екзоген-
ною (осадові породи, кори вивітрювання) та антропотехногенною 
(насипи, відвали, звалища). Ознаки літопам’яті цілковито успад-
ковує ґрунтова система в нуль-момент педогенези, а потім їх або 
трансформує, або поступово стирає (інколи аж до цілковитої за-
міни ознак педопам’яті), або частково успадковує ґрунтова пам’ять 
(рис. 10.1, а).

Здебільшого ґрунти позатропічних областей містять різні ком-
бінації ознак успадкованої літопам’яті та педогенної пам’яті. Їхнє 
співвідношення у кожному конкретному ґрунті залежить від інтен-
сивності та тривалості ґрунтотворення й вивітрювання, які конт-
ролює екзогенний потенціал клімату і біоти, трансформаційна 
здатність та інформаційна ємність материнської породи, абсолют-
ний вік ґрунтів.

Протягом педогенези співвідношення літо- і педопам’яті посту-
пово змінюються: частка педопам’яті зростає, а частка літопам’яті 
знижується (рис. 10.1, б). Літопам’ять суттєво переважає у таких 
випадках: а) на всіх молодих ґрунтах; б) у холодних мерзлотних і 
аридних ґрунтах; в) у ґрунтах, розвинутих на стійких до вивітрю-
вання породах – кварцитах, кварцових пісках, пегматитах, каоліно-
вих глинах.

У повнорозвинутих профілях голоценових ґрунтів тундри 
і тайги ґрунто ва пам’ять добре виражена, проте ніколи не здатна 
цілковито стерти літопам’ять, що пов’язано і значною тривалістю 
холодного періоду, незначною тривалістю процесу ґрунтотворення 
та вивітрювання (не більше 10–12 тис. років). Лише у вологих ґрун-
тах тропіків і субтропіків (віком n·104–106 років) педопам’ять майже 
цілковито замінює літопам’ять, змінюючи грансклад і мінералогію 
материнських порід. Це фералітні ґрунти на основних і ультраос-
новних породах.

Носії пам’яті ґрунтів: різноманіття та ієрархія. Носії пам’яті 
ґрунтів дуже різноманітні, вони ще мало вивчені та не цілком зро-
зумілі на різних рівнях організації педосфери. У широкому сенсі 
будь-які трансформації складу й організації твердої речовини є 
носіями ґрунтової пам’яті та записують усі процеси й середовище 
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Рис. 10.1. Взаємовідношення літопам’яті і педопам’яті в процесі ґрунто-
творення:

а – типовий час формування різних горизонтів ґрунтів у гумідних областях; 
б – накопичення ознак педопам’яті та стирання ознак літопам’яті
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свого формування. За складом їх поділяють на мінеральні, орга-
нічні та органо-мінеральні, за генезою – на біогенні, природні й 
антропо-техногенні. Можна сформулювати (виокремити) і систе-
матизувати морфологічні, геохімічні, мінералогічні, грануломе-
тричні, структурно-організаційні носії пам’яті ґрунтів. 

В ієрархію пам’яті ґрунтів включаються всі рівні організації 
твердої фази, починаючи з молекулярно-кристалічного, агрегатно-
го, горизонтного, профільного і закінчуючи ґрунтовим покривом 
[1].

Перший рівень представлений індивідуальними аморфними спо-
луками (органічні молекули, хелати, аморфні мінерали – опал, ало-
фани) та індивідуальними частинками кристалічних мінералів педо-
генної та літогенної природи. Розрізняють такі ситуації: травлення 
(обробка хімічним способом) поверхні силікатів (польових шпатів, 
піроксенів), що свідчить про елювіальне кисле або лужне агресивне 
середовище; інситне озалізнення або оглинювання поверхні зерен 
силікатів (піроксенів, амфіболів, олівіну) “записує” менш агресив-
не, більш “м’якше” середовище вивітрювання; утворення тонких 
альфегумусових і глинистих кутан навколо мінералів свідчить про 
ілювіально-міграційні процеси, характерні для промивного режи-
му і гумідного клімату, а карбонатні та сольові кутани “записують” 
аридні умови середовища. На цьому ж рівні ієрархії можна розгля-
дати інформативні біоморфні носії ґрунтової пам’яті: спори, пилок, 
плоди, окремі фрагменти зоо- і фітобіоти [3].

Наступний рівень ґрунтової організації представлений внутрі-
агрегатними (внутріпедними) асоціаціями глинистих мінералів, 
зерен скелету, різноманітними кутанами внутріагрегатних пор. 
На цьому рівні записуються процеси елювіювання–ілювіювання, 
біогенні турбації, явища внутріпедної мікроагрегації (набухання, 
адгезія, прилипання, склеювання частинок). Цей рівень ще недо-
статньо вивчений.

Великим за інформативною ємністю є агрегатно-структурний 
рівень пам’яті, або ґрунтової архітектури. Це складний і різнома-
нітний рівень, який вміщує багато педорівнів у випадку структур-
них ґрунтів і горизонтів, різних відмінностей внутріпедної маси 
і поверхонь педів, покритих чи непокритих кутанами. Власне на 
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цьому рівні організації яскраво проявляється феномен різких від-
мінностей у ґрунтовому записі на поверхні розділу і у внутрішніх 
частинах будь-яких твердофазних окремостей ґрунтів [4]. Запис 
пам’яті на поверхні розділу більш лабільний, формується швидко, 
проте легше стирається, ніж у внутріпедній масі. Внутріпедна маса 
записує інформацію значно повільніше, ніж поверхня розділу, про-
те утримує такий запис значно довше. На цьому рівні досліджують 
дуже інформативні носії пам’яті ґрунтів – кутани, які покривають 
поверхні первинних і вторинних педів та, відповідно, тріщинних 
мікро- та макропор аж до широких магістральних тріщин [4].

Особливим типом запису в ґрунтах є суспензійні кутани ілюві-
ювання мулу, пилу, піску та хемогенні кутани ілювіювання карбо-
натів, сполук SiO2, Al, Mn, Fe і гумусу в порах внутріпедної маси, 
на поверхні педів, щебеню. Такі кутани є ніби елементами мікросе-
диментаційної “книжкоподібної” пам’яті, вмонтованими в інситну 
палімпсестову пам’ять ґрунтів. 

Наступним ієрархічним рівнем організації ґрунтової пам’яті 
є рівень ґрунтових горизонтів, зокрема тоді, коли горизонти є до-
статньо однорідними. Цей рівень містить складніший запис, ніж 
попередні рівні, оскільки він включає пам’ять усіх попередніх рів-
нів і має власну холістичну (цілісну) горизонтну пам’ять.

На горизонтному рівні важливим є питання щодо різної повно-
ти й детальності запису природного середовища в горизонтах, які 
різняться за глибиною залягання у профілі. У цьому ракурсі роз-
різняють три універсальні групи горизонтів:

1. Поверхневі, що найбільше насичені макро- і мікробіотою, в 
яких записаний найширший спектр чинників – від “найслабших” 
і поверхневих (добові коливання температури, невеликі дощі, по-
верхневі корені) до найпотужніших і з великою глибиною про-
никнення (тривалі періоди сильного зволоження, глибоке коріння, 
глибокорийні тварини), у цих горизонтах записуються органо-
акумулятивні й елювіальні ЕҐП.

2. Серединні, з меншою кількістю біоти, проте все ще багаті 
нею. Ці горизонти записують глибше проникаючі чинники ґрун-
тотворення, а саме: ілювіальні та педометаморфічні ЕҐП; запис 
умов середовища у цих горизонтах менш детальний.
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3. Глибинні, в яких участь макробіоти мінімальна, у них про-
никають “найпотужніші” чинники ґрунтотворення (сильні потоки 
вологи, окремі глибокі корені рослин, сезонні окремі потоки те-
пла і холоду). У глибинних горизонтах домінують ЕҐП елювіаль-
ного внутріґрунтового вивітрювання. Запис середовища має уза-
гальнений характер щодо поверхневих і серединних горизонтів. 
Наприклад, з глибиною частка педогенної пам’яті знижується і на-
ростає успадкована від породи літогенна пам’ять. 

Наступним рівнем ієрархії ґрунтової пам’яті є пам’ять ґрун-
тового профілю, або педона, загалом. У ґрунтознавстві сам факт 
розвитку зрілого профілю ґрунту свідчить про тривалу субаераль-
ну експозицію цієї поверхні в умовах, коли ні денудація, ні оса-
донакопичення не є перепоною переробленню материнських порід 
углиб процесами ґрунтоутворення і вивітрювання. Таке спокійне 
субаеральне середовище тривало довгий період (1 000–10 000 ро-
ків) і спричинило зміни літосфери на глибину від 1 до 10 і більше 
метрів.

Найвищим рівнем ґрунтової пам’яті є різномасштабні рівні 
організації ґрунтового покриву: локальні ґрунтові комплекси, по-
єднання і комбінації; регіональні, внутрізональні та міжзональні 
покриви; континентальні ґрунтові покриви аж до педосфери Землі. 
Головна перевага пам’яті ґрунтового покриву перед осадовою 
пам’яттю – це висока просторова роздільність, тобто детальний 
запис територіальної диференціації чинників середовища, почи-
наючи від розмірів ґрунтових комплексів і катенарних комбінацій 
ґрунтів до регіональних ґрунтових покривів. 

Для всієї педосфери Землі властива глобальна пам’ять. Її роз-
глядають у двох аспектах. Перший аспект – планетологічний – по-
рівняння пам’яті педосфери з пам’яттю абіотичних реголітних (від 
грец. regos– покривало) покривів Місяця, Венери і Марса. Другий 
аспект – еволюційно-геологічний земний – порівняння сучасної 
голоценової педосфери та різновікових похованих педосфер від па-
леозою до плейстоцену.

Отже, аналіз ієрархії носіїв пам’яті ґрунту засвідчив, що різні 
рівні складу та будови ґрунтових тіл записують і запам’ятовують 
різні рівні ієрархії чинників і процесів ґрунтотворення, проте по-
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вної відповідності ієрархій чинників, процесів і властивостей не 
існує в природі.

Методи дослідження носіїв ґрунтової пам’яті. Важливу роль 
у дослідженні перелічених вище ієрархічних рівнів організації 
ґрунтів відіграють морфологічні методи. Особливе значення має 
детальний макро- і мезоморфологічний опис індивідуальних ґрун-
тових тіл.

Далі за ієрархією слідує дослідження макро- і мезоморфоло-
гії в об’ємних непорушених штуфах ґрунтів, розміром приблиз-
но 10×5×5 см або більше, з їхнім подальшим поділом на елементи 
(педи, кутани, конкреції) під біному лярним мікроскопом зі збіль-
шенням від 5 до 60. Розбір і препарування таких зразків дає змогу 
зрозуміти тримірну організацію ґрунтової твердої маси [6].

Подальше вивчення слід проводити в шліфах (двомірні зрі-
зи) під поляризаційним мікроскопом, скануючим мікроскопом і 
мікрозондом. Увесь цей комплекс можна вважати організаційно-
ієрархічним вивченням морфологічної пам’яті ґрунтів.

Подальше дослідження носіїв пам’яті ґрунтів передбачає ана-
літичне вивчення речовинного складу та властивостей твердої фази 
всіма комплексами методів, які прийняті в ґрунтознавстві, геохімії 
та мінералогії. Відповідно до компонентів, які визначаємо, можна 
говорити про гранулометричну, геохімічну, мінералогічну, гумусо-
ву, педоагрегатну, кутанну та інші види пам’яті ґрунтів. Найбільша 
визначеність існує на мікрорівні ґрунтових профілів і горизонтів, 
тобто відповідність певних типів профілів і горизонтів більш чи 
менш визначеним типам парцел, екосистем, ландшафтів, біомів різ-
ним типам клімату тощо.

Особливими носіями пам’яті ґрунтів є біоморфні компоненти 
ґрунтової твердої фази [3]. Це залишки твердих організмів: спори, 
пилок, плоди, грубі залишки рослин, кістки, екскрети, копроліти, 
хітинові покриви комах тощо. Методами дослідження біоморфних 
компонентів пам’яті ґрунту є такі: споро-пилковий аналіз, фото-
літичний аналіз.

Подальше вивчення твердофазних ознак ґрунтів – носіїв ґрун-
тової пам’яті – на всіх ієрархічних рівнях організації та на всіх 
типах твердофазної речовини ґрунтів даватиме змогу відкрити й 
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зрозуміти нові, більш тонкі і приховані шари пам’яті та, відповід-
но, детальніше реконструювати на цій основі процеси і чинники 
ґрунтотворення.
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Т е м а  11

ҐРУНТ – СКЛАДОВА ЕНЕРГІЇ ПРОГРЕСУ

Розглянуто гумусовий шар планети Земля як головний акуму-
лятор сонячної енергії. Наведено дані про енергетичний потенці-
ал ґрунтової оболонки, зокрема запаси енергії в гумусовому шарі. 
Ґрунти слугують поживним середовищем, що продукує зообіомасу 
різного рівня. Біологічна енергетика заснована на сонячній енергії, 
яка щорічно прибуває в злаках і є енергією прогресу людства.

Ґрунти покривають суцільною оболонкою майже всю сушу 
земної кулі, за винятком льодовиків Арктики й Антарктики, а та-
кож високогірних вершин. Ґрунтову оболонку Землі називають пе-
досферою за аналогією з іншими геосферами. Педосфера виконує 
роль геомембрани. Це своєрідна шкіра землі, через яку відбува-
ється постійний обмін речовиною та енергією між геосферами плане-
ти – атмосферою, гідросферою, літосферою та живими організмами 
біосфери. Геомембрана регулює цей обмін, пропускаючи одні речо-
вини або енергетичні потоки, відбиваючи або затримуючи інші.

Різноманітність ґрунтів на земній поверхні значною мі-
рою зумовлена різною кількістю енергії, що надходить у ґрунти. 
Енергетичні надходження регулюють активність трансформації 
мінеральної частини, процеси перетворення органічної речовини, 
а також характер радіального і матеріального руху вологи з розчи-
неними в ній речовинами. На опублікованій 1987 року уточненій та 
оновленій карті ґрунтів світу виокремлено 27 ґрунтових груп і 144 
типи ґрунтів [11, с. 12].
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Потужним енергетичним джерелом утворення ґрунтів є со-
нячна енергія. Вона надходить у вигляді прямих радіаційних по-
токів на земну поверхню, де трансформується в теплову та інші 
види енергії. Ґрунт отримує сонячну енергію й опосередкованим 
шляхом – від атмосферних повітряних мас. Накопичення енергії 
у ґрунті відбувається також за відмирання організмів, насамперед 
рослинних. У мертвих рослинних залишках міститься сонячна 
енергія, зв’язана у процесі фотосинтезу, що відбувається в зеле-
них рослинах. Рослини – це своєрідні земні антени, що вловлюють 
енергію Сонця. Завдячувати життю на Землі необхідно саме рос-
линам. Фотосинтез, що відбувається в них, – це і є життя. Частина 
сонячної енергії, що передається рослинам у процесі фотосинтезу, 
становить 0,5–5 % від усієї енергії, що надходить від Сонця. Вона 
витрачається передусім на різні циклічні біохімічні процеси, що 
відбуваються в живих зелених рослинах. Певна частка цієї енергії 
фіксується в органічній речовині та після відмирання потрапляє в 
ґрунт, утворюючи гумус.

У ґрунтовій оболонці Землі міститься близько 2 500 млрд т гу-
мусу, приблизно половина якого є в фералітних і чорних тропічних 
ґрунтах спекотного поясу. У чорноземах зосереджено понад 200 
млрд т гумусу (табл. 11.1).

Та б л и ц я  11.1
Запаси гумусу ґрунтів світу (за М. М. Кононовою, 1963)

Ґрунти Запаси гумусу в 
шарі до 1 м, т/га

Площа, 
10-1млрд га

Загальні 
запаси, млрд т

Тундрові, полярних пустель 73 8,1 59

Підзолисті 99 18,7 185

Сірі лісові 215 4,5 97

Бурі лісові 263 7,4 195

Чорноземи 500 4,1 205

Каштанові 160 3,6 58

Сіроземи, сіро-бурі, такири 40 31,0 124

Червоноземи, жовтоземи 282 6,2 175

Коричневі 253 7,3 188

Фералітні, чорні тропічні 300 42,5 1275

Сумарні та середні показники 192 133,4 2561
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Щорічне утворення гумусу становить 1–2 млрд т. Порівнювання 
кількості енергії, що йде на гумусоутворення, запасів енергії в гу-
мусі з кількістю енергії, акумульованою в рослинній речовині, 
представляють значний інтерес (табл. 11.2).

Та б л и ц я  11. 2
Затрати енергії на гумусоутворення (Дж/см2∙рік) і запаси енергії (Дж) 

у гумусі та рослинній речовині в призмі ґрунту перерізом 1 см2

(за В. Р. Волобуєвим, 1963)

Ландшафтна зона і типи 
ґрунтів

Затрати 
енергії, 

Дж/см2∙рік

Запаси енергії 
у гумусі в шарі, 

см

Запаси енергії 
в рослинній 

речовині
0–20 0–100

Напівпустеля; сіроземи 33 520 5 028 14 246 3 143
Сухий степ; каштанові ґрунти 50 280 12 151 36 034 6 285
Степ, чорноземи 62 850 30 168 96 370 10 475
Південна тайга; дерново-
підзолисті ґрунти 41 900 16 341 22 626 59 708

Широколистяні ліси; буроземи 125 000 22 626 49 422 –
Субтропічні ліси; жовтоземи, 
червоноземи 171 790 19 693 40 643 298 538

Ксерофітні субтропічні ліси; 
коричневі ґрунти 125 000 26 816 64 107 –

Співвідношення між поданими показниками неоднакові у 
ґрунтах різних ландшафтів. Ґрунти пустель і сухих степів характе-
ризуються мінімальними енергетичними затратами на ґрунтотво-
рення і малими запасами енергії в гумусі та живій біомасі. Ґрунти 
степів відрізняються помірними затратами енергії та найбільшою 
її кількістю, акумульованою в гумусі. Причому запаси енергії в гу-
мусі перевищують її запаси в живій трав’янистій масі. У лісових 
ґрунтах, навпаки, запаси енергії в живій речовині помітно переви-
щують її запаси в гумусі. Зауважимо, що запаси енергії в гумусі 
різних типів ґрунтів непропорційні затратам енергії на ґрунтотво-
рення. Це зумовлено тим, що частина енергії, яка надходить в ґрун-
ти, акумулюється не в гумусі і не в живій речовині, а в кристаліч-
них ґратках вторинних мінералів, які заново утворилися в ґрунтах 
[5, с. 61].
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Дослідженнями О. І. Єргіної та А. А. Кирильчука з’ясовано, що 
в ґрунтах значення енергії кристалічної ґратки мінералів та віль-
ної енергії Гіббса значно більші, ніж у ґрунтотворних породах. Зі 
збільшенням значень енергії в ґрунтах з часом темпи процесу ґрун-
тотворення сповільнюються [6, с. 23; 7, с. 148].

Як відомо, головним джерелом органічної речовини ґрун-
ту – ґрунтового гумусу – є рослинність. Продуктивність рослин-
них угрупувань, склад органічних решток, а також умови їхнього 
утворення різні в різних географічних зонах. Відповідно до цього 
змінюється кількість і якість органічної речовини ґрунтів.

У географічному розподілі гумусових речовин у ґрунтах існує 
певна закономірність. Максимальної величини накопичення гу-
мусу досягає в типових потужних чорноземах. Для чорноземних 
ґрунтів типовим є кількість гумусу у верхньому горизонті 8–10 % 
і повільне поступове зменшення його з глибиною. Потужність гу-
мусових горизонтів у чорноземах становить не менше 1,0–1,5 м, у 
чорноземах України та Кубані сягає інколи 2 м і більше.

Поєднання гідротермічних і біохімічних умов на північ і пів-
день від чорноземної зони несприятливе як для синтезу гумусу, 
так і для його накопичення та збереження. Ґрунти пустельних сте-
пів – сіроземи – містять незначну кількість гумусу (1–2 %), що різко 
зменшується у нижніх шарах, а потужність гумусового горизонту 
не перевищує 30–40 см. У такирах – типових ґрунтах глинистих 
пустель – гумус є тільки у верхньому кірковому мікрогоризонті; 
його частка сягає 0,5–1,0 %.

У дерново-підзолистих і підзолистих ґрунтах, розташованих 
на північ від чорноземів, вміст гумусу і потужність гумусових го-
ризонтів також різко зменшуються. Верхні горизонти цих ґрунтів 
містять 1–5 % гумусу, а нижчі горизонти містять лише десяті част-
ки відсотка гумусу, та вирізняються білуватим ясно-сірим забарв-
ленням.

Значний вміст гумусу простежується в дерново-лучних, за-
плавних і дельтових ґрунтах (до 12–14 %), а також у гірсько-
лучних ґрунтах, де його кількість сягає 15–25 %. Однак потуж-
ність гумусових горизонтів дерново-лучних і гірсько-лучних 
ґрунтів переважно незначна.
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Людство використовує три види сонячної енергії, які класифі-
кують так: енергія вугілля, нафти і газу; енергія гумусового шару; 
нова енергія, що надходить від Сонця [12, с. 61].

Гумусовий шар планети Земля є головним акумулятором со-
нячної енергії. Як зазначає М. Д. Руденко, “виснаження гумусово-
го шару справді може завершитися загибеллю, оскільки люди при 
цьому назавжди відрізаються від третього виду, тобто від нової 
енергії, яка щорічно прибуває у злаках. І якщо навіть припливи, 
вітер і падіння води залишаться, то ці види енергії нам уже не до-
поможуть” [12, с. 62].

Головним носієм біоенергетичного матеріалу в ґрунті є гумус. 
Засвоюючи при фотосинтезі 1 г-моль СО2, рослина зв’язує 459 кДж 
космічної енергії сонячних фотонів. На зв’язування 1 г вуглецю (С) 
витрачається 38 кДж енергії. Якщо в середніх широтах у ґрунт по-
трапляє від 1 до 25 г вуглецю, зв’язаного з органічними речовина-
ми, то в ньому акумулюється при цьому 19·106–40·107 кДж сонячної 
енергії. Ґрунти є акумулятором цієї біоенергії, яка фіксується жи-
вою речовиною та гумусом, утвореним за її участю та закріпленим 
в органо-мінеральних комплексах [13, с. 48].

Загальний запас енергії, накопичуваної в біомасі суші, стано-
вить 6,15·1019 кДж, а в гумусовій оболонці Землі – 5,33·1019 кДж [4, 
с. 23; 6, с. 132]. Енергія, сконцентрована в гумусі, значно посту-
пається енергії кристалічних ґраток ґрунтових мінералів, проте 
саме вона набуває з часом найбільшого значення для будь-яких 
життєпроявів на планеті, розвитку ґрунтових процесів і біосфери 
загалом.

Ґрунти з їхньою гумусовою оболонкою слугують поживним 
середовищем, яке продукує зообіомасу різного рівня. З цього по-
гляду ґрунтовий покрив як компонент біосфери є універсальним 
земним акумулятором та економним розподілювачем найціннішої 
для підтримування життя частини енергії, зв’язаної в гумусі та 
необхідної для нормального обміну й колообігу речовин у природі 
[8, с. 154].

Ґрунт, як один з компонентів біоценозу, є головною структур-
ною одиницею біосфери. Наявність живої речовини в біосфері зу-
мовлює своєрідний характер енергетичних явищ, їхню здатність 
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до перетворень. Як констатував В. І. Вернадський, жива речови-
на переробляє на нашій планеті три різні форми енергії: космічну 
променеву енергію Сонця, теплову та світлову; космічну атомну 
енергію радіоактивного розпаду, яка охоплює всі елементи α-, β-, 
γ-випромінювання; космічну, яка надходить з нашої Галактики 
(Молочного Шляху), енергію розсіяних елементів [3, с. 283].

Жива речовина на земній поверхні створює вільну енергію, 
здатну виконувати роботу і, відповідно, спричиняти величезні хі-
мічні та фізичні зміни на нашій планеті, які безперервно відбува-
ються приблизно 2–3 млрд років. Ця біогенна енергія перебуває як 
у діючому стані (здатна виконувати роботу), так і в потенціальному 
(може переходити і постійно переходить у діючу форму).

Утворена в біосфері органічна речовина може багаторазово 
відтворюватися за переходу від одного трофічного рівня до на-
ступного. Енергія, що міститься в первинній органічній матерії, у 
процесі подальших перетворень тільки витрачається, що дає змогу 
об’єктивно оцінити інтенсивність і спрямованість продукційного 
процесу.

Основою всієї земної енергетики є саме біологічна енергія – та, 
що міститься в гумусовому шарі Землі та є дзеркалом космосу.

Завдяки фотосинтезу щорічно виробляється близько 450 млрд т 
живої речовини, 350 млрд т кисню, водночас з атмосфери поглина-
ється 650 млрд т вуглекислого газу.

Біологічна енергетика заснована на тій сонячній енергії, яка 
щорічно прибуває в злаках. У зерні злакових зосереджено значно 
більше енергії, ніж у сіні чи в картоплі. Як свідчить американський 
фермер Гарст, кукурудза – це 100 % кормових одиниць, з них 60 % 
зосереджено в зерні, а 40 % – у стеблах і стержнях качанів.

За висловлюванням М. Д. Руденка, на хлібних злаках трима-
ється вся біологічна енергетика планети. Солома має дві рівновели-
кі одиниці біологічної енергії (за Ф. Кене), а зерно – три [12, с. 159].

З погляду біологічної енергетики, рослини не помирають – 
вони працюють у гумусовому шарі планети, і їхня праця виражена 
двійкою в соломі. Людина обробляє ґрунт для того, щоб отримати 
три додаткові одиниці енергії, які зосереджені в зерні. Заради тра-
ви людина не буде обробляти ґрунт. Щорічний урожай – це кров, 
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що тече артеріями економічного організму. Скільки прийшло її від 
нового урожаю, стільки й тече артеріями.

Чим активніше розвивається суспільство, тим швидше при-
ходить воно до виснаження землі. Процес цей неминучий, його 
змушена пережити кожна нація, що вступає в період індустрі-
алізації. Непомітно для нашого ока енергія гумусового шару 
переливається в енергію промислових підприємств. У перші 
десятиріччя бурхливого розвитку промисловості відбувається 
надзвичайно швидке виснаження природної родючості землі 
(ґрунтів).

Наприклад, останніми десятиріччями за екстенсивної системи 
сільськогосподарського виробництва у чорноземах України, які є 
національною цінністю, вміст гумусу зменшився на 21–38 %, вбир-
ного кальцію – на 26–37 %; кількість водотривких агрегатів (час-
тинок розміром понад 0,25 мм) зменшилася на 33 %, мінерального 
азоту, розчинних фосфатів та обмінного калію – на 34–40, 39–40 і 
22–24 %, відповідно [10, с. 35].

Аналіз гумусного стану ґрунтів України на рівні географічних 
зон виявив закономірності змін параметрів втрат гумусу і спрямо-
ваність цих змін за тривалий (100-річний) період під впливом різ-
ного сільськогосподарського використання (табл. 11.3).

Та б л и ц я  11. 3
Динаміка вмісту гумусу в ґрунтах України 

(за Б. С. Носком, 1992)

Природна зона
Вміст гумусу, %

1882 р. 1951 р. 1981 р.
Полісся 2,44 2,30 1,98
Лісостеп 4,51 3,81 3,52
Степ 4,49 3,96 3,63
   Середнє 4,17 3,64 3,32

Втрата 0,1 % гумусу спричиняє зниження врожаїв на 1–
2 ц/га (у пере рахунку на зерно). За цим можна визначити критичні 
та оптимальні градації гумусу в чорноземах залежно від підтипу та 
відміни (табл. 11.4) [1, с. 83].
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Та б л и ц я  11. 4
Критичні та оптимальні градації гумусу в чорноземах 

(за В. А. Барановською, 1992)

Гранулометричний 
склад

Градація гумусу
критична оптимальна критична оптимальна

Чорноземи звичайні Чорноземи південні
Глинисті, 
важкосуглинкові 4,5–5,8 5,4–6,0 3,5–5,7 4,5–4,7

Середньосуглинкові 3,4–4,6 4,3–4,5 2,4–2,6 3,5–3,8
Легкосуглинкові та 
супіщані 2,5–2,8 3,8–4,0 1,2–1,5 2,6–3,0

Визначено залежність продуктивності чорноземів від різних 
агровластивостей і від градацій гумусу (табл. 11.5).

Та б л и ц я  11. 5
Властивості та продуктивність чорноземів за різних градацій гумусу 

(за В. А. Барановською, 1992)

Градації гумусу
Са2+, 

ммоль на 
100 г

Щільність 
будови, 

г/см3

Агрегати 
3–1 мм, 

%

Продуктив-
на волога 
в 1 м, мм

Урожай 
озимої 

пше ниці, 
ц/га

Критична і нижча 10–20 1,35 10–15 70–80 2–22
Вище від критичної 
на 0,5 % 12–15 1,25–1,30 25–35 100–120 29–32

Оптимальна і вища 30–40 0,9–1,0 60–70 130–160 40–48

Водночас в умовах екологічно ощадливого землекористуван-
ня на чорноземах отримують високі врожаї сільськогосподарських 
культур. Наприклад, урожай озимої пшениці 2009 року в одному 
з господарств Черкаської області сягав 116 ц/га і в господарстві 
Полтавської області – 138 ц/га. 

Машинний прогрес поки що базується на використанні со-
нячної енергії, законсервованої у вугільних і нафтових родови-
щах. Такий прогрес не можна вважати абсолютним, тобто ві-
чним. Проте тут може виручити атомна і геотермальна енергія. 
Людство навчилось також перетворювати сонячну енергію без-
посередньо в механічну, тобто минаючи фотосинтез. З цього 
боку загрози загибелі людства немає. На Землі знайдеться чим 
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замінити нафту й вугілля, а от хліб справді замінити нічим [12, 
с. 144].

Землі, не виснажуючись, можуть прогодувати стільки людей, 
скільки може на них розміститися, за умови, що родючі ґрунти не 
забудовуватимуть.

Видатний учений-ґрунтознавець В. В. Докучаєв наголо-
шував, що землю виснажує наше незнання, і це цілком слушно. 
Виснаживши родючість земель, людина втратить енергетичний 
зв’язок з Сонцем і неминуче загине. Якщо держава знищуватиме 
родючість земель, то рівень її багатства опускатиметься все нижче 
й нижче.

Коли американські фермери у першій чверті ХХ століття розо-
рали родючі степи Великих рівнин, то це спричинило сильну еро-
зію та втрату родючості ґрунтів. Тоді уряд США запровадив екс-
трені заходи з порятунку ґрунтів, і президент США Т. Д. Рузвельт 
проголосив знамениті слова: “Народ, який руйнує свій ґрунт, зни-
щує сам себе”.

Відомий учений Г. О. Бачинський писав: “У зв’язку з тим, що 
корінний етнос формується тривалий час в однорідному природ-
ному середовищі, між ним і цим середовищем встановлюється 
гармонія. Кліматичні умови, неповторний навколишній ландшафт, 
особливості рослинного, тваринного світу, гравітаційні та магніт-
ні поля, геохімія підґрунтя, ґрунту, поверхневих і підземних вод. 
Все це значною мірою впливає на фізичні та психічні властивос-
ті етносу, роду, формує його соціотип, мову, мелос, традиції. Чим 
глибший етнічний родовід має людина, тим комфортніше почу-
вається на своїй батьківщині. Менше хворіє, має більшу життєву 
енергію…” [2].

Люди не приймають сонячну енергію, вони фактично пере-
бувають поза межами фотосинтезу. Проте вони включені в ньо-
го, оскільки існує хліборобство. Використовуючи запаси вугілля 
і нафти, промисловість не виробляє нової органічної речовини – її 
можна виробити тільки в хліборобстві. Ґрунти здатні повертати 
більше, ніж у них вкладають. Вони мають здатність себе відтво-
рювати, тому треба давати ґрунтам відпочити. Значно розсудливі-
ше – не доводити їх до виснаження. 
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На думку М. Д. Руденка, багатство нації не в грошах, а в про-
дуктах хліборобства. Спочатку треба розвивати хліборобство, а 
потім промисловість, а не навпаки. Генератором в економіці є хлі-
боробство. Економічний процес набуває природного напряму: спо-
чатку треба нагодувати землю, а потім вона нагодує суспільство. 
За приблизними підрахунками, протягом 40 років ми відібрали 
у наших земель стільки енергії, що її вистачило б для того, аби 
закип’ятити Чорне море. Це все одно, що кип’ятити море хлібом 
[12, с. 158].

Біологічна енергія, яку щорічно виробляє хліборобство, є енер-
гією прогресу людства. Ця енергія вічна й невичерпна. Без праці, 
звичайно, немає і самого хліборобства. Однак людська праця не є 
джерелом енергії прогресу. Людська праця є одним із енергетич-
них процесів самої природи. Вона здатна не тільки створювати, а й 
руйнувати. До початку землеробської культури площа придатних 
для обробітку родючих земель на планеті становила, найвірогідні-
ше, приблизно 4,5 млрд га. Нині ж їх залишилось лише 2,5 млрд га. 
Тобто за 10 тисяч років використання людиною земельних ресурсів 
площа придатних для ведення сільського господарства угідь змен-
шилася майже на 2 млрд га. Такою є ціна людської цивілізації у 
землеробсько-ресурсному вимірі. Це означає, що людство щорічно 
втрачало в середньому приблизно 200 тис. га продуктивних земель 
[14, с. 5]. У світі розвивається згубний процес – виснаження земель, 
а це вже замах на майбутнє життя, на наших онуків і правнуків [12, 
с. 165].
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Т е м а  1 2

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ 
ОЗДОРОВЛЕННЯ ҐРУНТІВ

Проблема здоров’я ґрунтів полягає не лише у зниженні родю-
чості ґрунтів і зменшенні врожаїв продовольства та сировини, 
а й у тому, що деградація і патологія ґрунтів тягне за собою 
патологічні явища у здоров’ї, розвитку та фізіології людини і 
навіть у розумовій діяльності та психіці. В умовах значного за-
бруднення та поширення захворювань ґрунту його здоров’я 
необхідно контролювати в системі державного екологічного 
моніторингу. Функціональні та фактологічні характеристики 
здоров’я ґрунту потребують поглибленого усвідомлення, по-
дальшого всебічного методологічного опрацювання, а методи 
діагностики здоров’я ґрунту – широкої апробації експертами.

Однією з головних причин низької продуктивності ґрунтів, не-
безпечності виробленої на них біопродукції, а іноді й непридатнос-
ті для проживання населення є деградація і патологія ґрунтів.

Деградація ґрунтів – це кардинальне і часто незворотне по-
гіршення їхніх фізичних, хімічних і біологічних характеристик 
та, як наслідок, різке падіння їхньої продуктивності, економічної 
та екологічної привабливості. Деградація і патологія ґрунтів – це 
гострі соціально-технологічні проблеми другої половини ХХ сто-
ліття, реальна загроза національній і екологічній безпеці країни 
[3].
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У деградації ґрунтів України, втраті їхніх первісних спожив-
чих якостей – здоров’ї та родючості – винні безвідповідальні ад-
міністратори, промисловці та земельні власники, керівники АПК, 
недбайливі землекористувачі. В умовах капіталізації землекорис-
тувачі зацікавлені лише в отриманні максимального та якнай-
швидшого прибутку. Не варто сподіватися, що найближчим часом 
ринкові відносини повсюдно ініціюють раціональне (ефективне та 
економне) використання земельних і ґрунтових ресурсів. Як свід-
чить світовий досвід, далеко не завжди вимоги екологізації та агро-
виробництва, екологічного благополуччя соціуму, охорони екосфе-
ри збігаються з короткочасними інтересами землекористувачів або 
землевласників. Значною мірою у деградації та патології ґрунтів 
України винні законодавці. Адже Закон України “Про ґрунти і їх 
родючість”, який передбачає серйозні санкції за псування і нераці-
ональне використання ґрунтів, досі не прийнятий [12].

Масштаби деградації ґрунтів України вражають і викликають 
занепокоєння. У нашій країні на значних площах ґрунти є поруше-
ними, еродованими, виснаженими, забрудненими й інфікованими. 
Агроугіддя та ґрунти часто перетворюються в ксеноценози, звали-
ща міських і промислових відходів. Десятки тисяч гектарів раніше 
продуктивних орних угідь занедбані й переведені в перелоги. Хоча 
подібна ситуація характерна і для інших країн. Однак це аж ніяк не 
виправдовує ігнорування політичним керівництвом країни невід-
кладної загальнодержавної проблеми порятунку ґрунтів: охорони, 
радикального оздоровлення деградованих, хворих земель, ґрунтів 
сільськогосподарських угідь і селітебних територій.

Чому навіть у пострадянський період гласності проблему де-
градації та патології наших ґрунтів адміністратори і політики за-
звичай замовчують? Цьому є декілька причин. По-перше, побутує 
думка, що земель, придатних для агровиробництва і загалом для 
різного використання, є у нас ще багато. По-друге, відсутність 
справжнього господаря землі, власника, а не тимчасового орендаря. 
По-третє, погана поінформованість нашого суспільства: навіть уче-
ні й експерти ще не усвідомили справжніх масштабів незворотних 
наслідків деградації та патології ґрунтів. По-четверте, справжня 
вартість українських земель занижена вітчизняними економістами 
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і ґрунтознавцями. В Україні досі відсутня законодавчо оформлена, 
коректна методологія оцінювання економічних збитків, завданих 
у результаті деградації ґрунтів. По-п’яте, у більшості політиків і 
експертів відсутнє цілісне бачення вкрай негативних невідворот-
них наслідків деградації і патології українських ґрунтів. Ті, хто 
володіє об’єктивною інформацією, відомчо відокремлені, через що 
не сформована цілісна картина стану земель і ґрунтів в Україні. 
Невипадково ще В. І. Вернадський наголошував, що “аналітичний 
прийом розділу явищ завжди веде до неповного і неправильного 
уявлення, оскільки природа є організованим цілим” [1, с. 122]. До 
такого організованого цілого, безперечно, необхідно зачислити 
наші ґрунти і земельні угіддя.

Що реально необхідно терміново зробити для оздоровлення і 
збереження ґрунтів України? Насамперед, базуючись на даних еко-
логічного моніторингу, вченим і незалежним експертам необхідно 
постійно інформувати суспільство й адміністраторів усіх рівнів 
про стан ґрунтів, масштаби і вартість реально завданої шкоди, не-
відкладні виробничо-наукові заходи з їхнього оздоровлення.

Еколого-ресурсні аспекти концепції сталого розвитку агро-
сфери та підтримання здоров’я ґрунту. В рекомендаціях і прин-
ципах, викладених у документах Конференції ООН з навколиш-
нього середовища та розвитку (Ріо-де-Жанейро, 1992), Всесвітнього 
саміту ООН з проблем навколишнього середовища та економічного 
розвитку (Йоханнесбург, 2002) декларована необхідність реалізації 
національними економіками концепції сталого розвитку (від англ. 
Sustainable Development). Офіційний український переклад англій-
ського терміна Sustainable Development – “сталий розвиток”, однак 
слово sustainable має й інші значення: “підтримуваний, самопід-
тримуваний”, “тривалий, безперервний”, “підкріплюваний”, “за-
хищений”. 

Різні автори наголошували на неточності українського пе-
рекладу. На думку Л. Г. Мельника [11], існує деяка суперечність, 
алогічність вітчизняного варіанта перекладу терміна sustainable 
development. Адже “сталість” передбачає рівновагу, а “розвиток” 
можливий лише за умови постійного виходу системи з рівноважно-
го стану. У такому контексті цей переклад повинен бути як розви-
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ток “триваючий” (“самодостатній”), тобто такий, що не суперечить 
подальшому існуванню людства і розвитку його в попередньому 
напрямі. 

Головний принцип сталого розвитку сформульований у само-
му визначенні концепції сталого розвитку: “Сталий розвиток – це 
розвиток, за якого нинішні покоління задовольняють свої потре-
би, не ставлячи під загрозу можливість майбутніх поколінь за-
довольняти свої потреби” [21]. Іншими словами, це “справедливе 
задоволення потреб нинішнього і майбутніх поколінь у сферах 
розвитку і навколишнього середовища” [10, c. 32]. Головним чин-
ником, який впливає на досягнення сталого розвитку, є адекватне 
врахування довгострокових тенденцій розвитку системи приро-
да – суспільство – людина. З огляду на це універсальним прин-
ципом можна вважати тезу Римського клубу “Думай глобально, 
дій локально”. Цей принцип несе в собі глибоку суть того, що 
будь-яка дія людини (чи суспільства загалом) неминуче веде до 
реакції навколишнього середовища. Це означає, що необдумані 
дії можуть спричинити катастрофічні наслідки. Перший еколо-
гічний закон Б. Коммонера стверджує, що “все пов’язано з усім”, і 
про це необхідно пам’ятати.

Сталий розвиток – це модель використання ресурсів, спря-
мована на задоволення потреб людини і збереження довкілля за 
умови, що ці потреби можуть бути задоволені не лише для сього-
дення, а й для майбутніх поколінь. Цей термін озвучений Комісією 
Брундтланд. Комісію Брундтланд (офіційно – Всесвітня комісія з 
навколишнього середовища і розвитку (WCED)), відому за іменем 
голови Гру Харлем Брундтланд, скликала ООН 1983 року. Комісію 
створили в результаті зростаючої заклопотаності “з приводу швид-
кого погіршення стану довкілля, людини і природних ресурсів та 
наслідків погіршення економічного і соціального розвитку” [20]. 
Створюючи комісію, Генеральна Асамблея ООН визнала, що еко-
логічні проблеми носять глобальний характер. Ще в 1970-ті роки 
термін сталість використовували для опису економіки “у рівнова-
зі з основними екологічними системами підтримки”. Екологи вка-
зують на “межі зростання” і представляють як альтернативу “ста-
лий стан економіки” з метою вирішення екологічних проблем [5].
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На основі концепції сталого розвитку країни світової співдруж-
ності розробили національні програми з підтримання здоров’я до-
вкілля (екосфери). В Україні прийнята Постанова Кабінету Міністрів 
України “Про затвердження Комплексної програми реалізації на 
національному рівні рішень, прийнятих на Всесвітньому саміті зі 
сталого розвитку, на 2003–2015 роки” від 26 квітня 2003 року [13]. 

Атрибутом перманентного розвитку кожного етносу є здоров’я 
середовища (екосфери), яке визначають, як “її стан (якість), необ-
хідний для забезпечення здоров’я людини та інших живих істот” 
[4, c. 18]. Вважаємо, що ґрунтові у програмах здорового середови-
ща повинно належати чільне місце, оскільки він є незамінним ком-
понентом і екосфери, і земної біосфери загалом. Ґрунти Землі, її 
педосфера виконують унікальну загальнопланетарну роль, безпе-
рервно забезпечуючи: а) потенціальну біопродуктивність наземних 
екосистем; б) їхню біологічну стійкість; в) їхнє функціонування як 
глобального джерела і резервуару біофільних елементів.

 У сучасній концепції сталого розвитку історично вирізняєть-
ся творчий внесок видатного українського вченого, біосферолога 
В. І. Вернадського, який мислив планетарно. Власне він на початку 
ХХ століття декларував принципи раціонального природокорис-
тування, яке базується на гармонізації відносин людини і приро-
ди. Поглиблено аналізуючи унікальні середовищетворні функції 
загальнопланетарної живої речовини, або біоти, вчений розглядав 
земну біосферу як біокосне утворення, а її компонент – ґрунт – як 
біокосне природне тіло. Володимир Вернадський наголошував, 
що в основі еволюції живих істот лежить постійна суперечність 
між їхнім прагненням до безмежного розмноження і поширення 
та обмеженістю необхідних для цього ресурсів. Пророчо перед-
бачаючи, що подальший розвиток людського суспільства безаль-
тернативно пов’язаний з гармонізацією системних взаємодій біо-
сфери і людства, вчений сформулював закон ноосфери: біосфера 
неминуче перетворюватиметься в ноосферу, де розум людини ві-
діграватиме домінуючу роль у розвиткові системи людина – при-
рода. 

Найближчим часом цей закон ноосфери Вернадського неодмін-
но повинен стати основою економічної стратегії людства, фунда-
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ментом екологічного імперативу [7]. Відповідно до нього, людина 
повинна управляти не природою, а, насамперед, собою. Порівняно 
безконфліктне входження людини в біосферу та раціональне при-
родокористування людства необхідно базувати винятково на ви-
користанні приросту земних ресурсів, або, як образно висловився 
Н. В. Тимофеєв-Ресовський, “людство повинно навчитися жити “на 
відсотки” з колообігу речовин і енергії в біосфері, не використову-
ючи, як це відбувається донині, а, навпаки, нарощуючи природні 
ресурси і продуктивні сили біосфери” [18, c. 121]. Це цілковито сто-
сується і використання ґрунтів.

Базуючись на основоположній теорії генетичного ґрунтознав-
ства і даних біогеохімії, розуміючи ґрунт як багатофазну екосис-
тему і неодмінний компонент біогеоценозу, В. А. Ковда характе-
ризував ґрунти Землі як “параживі системи”. Вчений зазначав, що 
“… наукове розуміння форм, ступеня і стадії їхнього розвитку, де-
градації і загибелі потребує такого глибокого аналізу і вивчення 
для діагнозу і рекомендації до дії, як у медичній практиці діагноз 
медика-лікаря, і спеціаліста-вченого” [8, c. 16].

Розвиваючи ці підходи, Г. В. Добровольський зазначив необ-
хідність і “неминучість зміни парадигми в ґрунтознавстві – пере-
ходу від традиційного вивчення впливу чинників ґрунтотворення 
на походження, поширення, будову і властивості ґрунтів (генетич-
ний підхід) до дослідження “життя ґрунту” як невід’ємного ком-
понента наземних екосистем” [2, c. 8]. На думку вченого, ґрунти 
є “унікальними поліфункціональними природними системами, які 
виконують незамінну, життєпідтримувальну, екологічну роль і в 
біосфері, і в існуванні людини” [2, c. 3]. Узагальнюючи найваж-
ливіші глобальні середовищетворні функції ґрунтового покриву, 
Г. В. Добровольський наголошує на поліфункціональній ролі ґрун-
ту як: а) основи, унікального середовища перебування різноманіт-
них організмів, що забезпечують біологічну продуктивність Землі, 
її природних і антропогенних біоценозів: б) акумулятора енергії та 
біофільних елементів; в) ланцюга зв’язку біологічного і геологіч-
ного колообігів речовин і енергії; г) чинника біологічного різнома-
ніття та еволюції організмів; д) чинника стійкого функціонування 
біосфери [2]. 
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Провідні мікробіологи ґрунтів наголошують на ролі ґрунтів і 
як унікального природного середовища, яке сприяє горизонтально-
му перенесенню (від донора до реципієнта) кластерів генів прокарі-
отів – трансмісивних плазмід. Цей феномен, очевидно, є важливим 
чинником адаптації еволюції та, ймовірно, видоутворення прокарі-
отної мікробіоти, оскільки за різноманіттям мікробного генофонду 
ґрунт є найбагатшим субстратом на Землі. Ґрунту належить і дво-
єдина роль у підтриманні біорізноманіття геобіонтів, оскільки він 
є водночас і їхнім джерелом, і станом.

Для кращого розуміння нашої позиції з цього питання нагада-
ємо сучасне визначення таких понять, як “земля, “ґрунт”, “дегра-
дація ґрунтів”. 

Земля – це обмежена ділянка біосфери, природний комплекс, 
основою якого є ґрунт і його функції. Термін земля як синонім по-
няття “ґрунт” припустимо використовувати лише на побутовому 
рівні [15]. 

З урахування концепцій біосферологів і ґрунтознавців, 
ґрунт – це атрибут біосфери, верхній тонкий шар земної кори, 
природно-історичне біокосне органо-мінеральне утворення, що ви-
никло на поверхні Землі в результаті зміни гірських порід під впли-
вом клімату, біоти, господарської діяльності людини і характери-
зується екологічними та продуктивними функціями в природних 
біогеоценозах і агроценозах. 

Деградація ґрунтів – це кардинальне, часто незворотне по-
гіршення їхніх фізичних, хімічних і біологічних характеристик і, як 
наслідок, різке падіння продуктивності. 

За В. І. Кирюшиним, деградація ґрунтів – це стійке погір-
шення їхніх властивостей і пов’язане з цим скорочення або втра-
та екологічних і продуктивних функцій. Зазвичай причиною де-
градації ґрунтів є діяльність людини. Отож учений справедливо 
наголошує, що екологізації землеробства можна досягти лише 
за умови гармонізації соціальних і екологічних функцій ґрунту. 
Очевидно, що лише радикальна зміна ставлення землекористу-
вачів до ґрунтів сприятиме оптимізації вирішення глобальних 
екологічних проблем – мінімізації забруднення екосфери, змен-
шенню використання невідновних енергоресурсів, збереженню 
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генофонду і біорізноманіття наземних екосистем і педоценозів 
[6].

Здоров’я ґрунту як важливий показник його якості. Кон-
цепцію якості і здоров’я ґрунту протягом двох останніх десятиліть 
інтенсивно розробляють ґрунтознавці й екологи. Однак вперше її 
сформували, офіційно схвалили та активно реалізовують у США з 
кінця ХХ століття. Прагматичні американські вчені коротко і ємно 
визначають якість ґрунту як “те, що робить ґрунт таким хорошим, 
якого ми хочемо” [19].

Якість ґрунту (педоценозу) та його бонітет (як засіб агролісо-
господарського виробництва) реалізується за допомогою двох важ-
ливих взаємопов’язаних функцій: середовищетворних (здоров’я) і 
продуктивних (родючість, біопродуктивність). Отже, ґрунт з висо-
ким бонітетом, добрий і якісний – це ґрунт родючий і здоровий, 
зі збалансованим генофондом, локалізований на території, зруч-
ний і доступний для землекористувача.

Екологічна ємність ґрунту – це здатність педоценозу (і по-
єднаної наземної екосистеми) без помітної шкоди для його подаль-
шого благополуччя підтримувати функціонування деякої кількості 
видів геобіонтів (мікроорганізми, мезофауна), наземних автотроф-
них (рослини-продуценти) і гетеротрофних організмів (фітофаги, 
зоофаги); продуктивність і щільність популяцій цих організмів 
обмежується екоресурсами їхнього місцеперебування. Екологічна 
ємність порушеного, інфікованого, хворого, забрудненого ґрунту 
не може реалізуватися в повному обсязі [17].

Екологічна стійкість ґрунту – це його здатність протисто-
яти дії на педоценоз різних стресорів у процесі здійснення влас-
тивих йому продуктивних, екологічних, ресурсних, самовідновних 
та інших самопідтримних функцій. Її забезпечують локальні (біо-
топні) екоресурси, збалансованість різноманіття і рясність біоти 
педоценозу.

Екологічна ємність та екологічна стійкість ґрунтів агропедоце-
нозів визначають не лише оптимальні обсяги та якість біопродукції 
сільськогосподарських і лісових екосистем, а й, насамперед, умови 
екологічного благополуччя самої людини. Коли екологічна ємність 
наземної агроекосистеми визначає її продуктивний компонент, то 
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екологічна стійкість – ступінь здоров’я ґрунту, його середовище-
творну функцію.

У ґрунтознавстві родючість визначають як здатність ґрун-
тів забезпечувати потреби рослин в елементах живлення, воді, 
забезпечувати їхні кореневі системи достатньою кількістю по-
вітря, тепла та сприятливим фізико-хімічним середовищем 
для нормального росту й розвитку. Родючість зональних типів 
ґрунтів варіює в широких межах. 

Актуальна (ефективна) та потенціальна родючість ґрунтів без 
урахування їхнього здоров’я характеризує можливу, очікувану 
продуктивність. Родючий ґрунт традиційно вважають еталонним, 
базовим компонентом будь-якої окультуреної агроекосистеми. 
В усьому світі потенціальну та актуальну родючість ґрунтів уже 
протягом півтора століття активно і всесторонньо досліджують 
ґрунтознавці й агрохіміки. На наш погляд, у ширшому розумінні 
терміна родючість ґрунтів, на противагу класичному, нема необ-
хідності. Наприклад, родючість ґрунту В. І. Кирюшин визначає 
як “сукупний ефект ґрунтових умов, які зумовлюють врожайність 
рослин, якість продукції, її собівартість і підтримання екологічних 
функцій ґрунту в певних агроландшафтах” [6, c. 205]. По-перше, 
під таке формулювання не підпадають природні ґрунти, яких поки 
що на планеті більшість. По-друге, наділяючи термін родючість 
надлишковими функціями, такі найвищі категорії якості ґрунту, як 
“родючий”, “хороший”, а тим більше “здоровий”, стають тавтоло-
гією. За такого підходу “низькородючий ґрунт” – поганий ґрунт. 
Однак ґрунт може бути низькородючим, проте здоровим, або, на-
впаки, високородючим, однак хворим – забрудненим чи інфікова-
ним.

За визначенням американських ґрунтознавців, здоров’я ґрунту – 
це його здатність невизначено довго функціонувати як компо-
нент наземної екосистеми, забезпечуючи її продуктивність, 
підтримання якості води і повітря, а також здоров’я рослин, 
тварин і людини. Подібне визначення здоров’я ґрунту подає 
П. А. Кожевін, визначаючи здоров’я ґрунту як “здатність ґрунтової 
біосистеми в заданих просторових межах підтримувати продук-
тивність рослин і тварин, зберігати прийнятну якість води і пові-
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тря, а також забезпечувати здоров’я людини, тварин і рослин” [9, 
c. 45]. Вважають також, що здоров’я ґрунту – це міждисциплінарна 
теоретико-практична концепція, яка синтезує знання і досвід зем-
леробства, агрохімії, агрономії, ґрунтознавства, ґрунтової мікро-
біології, екології мікроорганізмів і загальної екології [14, c. 5].

Ґрунти природних екосистем (включно з аномальними і техно-
генно забрудненими), суттєво відрізняючись за родючістю, нале-
жать до здорових. Вони характеризуються оптимумом біологічно-
го різноманіття, супресивністю і чистотою, причому забрудненість 
ґрунту небезпечними для нецільової біоти речовинами або заселе-
ність шкідливими агентами майже цілковито відсутні, або не пере-
вищують регламентованих значень.

Виняток становлять лише ґрунти аномальних біогеохімічних 
провінцій. Як уже зазначено вище, такі ґрунти характеризуються 
надлишковим або недостатнім вмістом (порівняно з регіональним 
фоном) доступних біофільних макро- і/або мікроелементів, підви-
щеною радіоактивністю (порівняно з природним радіоактивним 
фоном), а також надлишком деяких небезпечних для здоров’я лю-
дини і/або біоти природних сполук. Такі “аномальні” ґрунти опо-
середковано (через їжу, воду, приземну атмосферу) погіршують 
здоров’я людей, спричиняючи у них ендемічні захворювання, так 
звані біогеохімічні ендемії.

Здоров’я ґрунту здебільшого формує аборигенна біота педо-
ценозу. Вона безперервно, проте з різною активністю функціонує 
в широкому діапазоні локальних екоресурсів біотопу. Здоровий 
ґрунт характеризується збалансованим біорізноманіттям, безпе-
рервним самоочищенням від забруднюючих речовин і супресив-
ністю щодо патогенної або паразитної (для людини та домашніх 
тварин) і фітопатогенної біоти. У межах педоценозу незамінна 
унікальна роль геобіонтів пов’язана з мінералізацією органічної 
речовини, з підтриманням статусу поживного режиму автотрофів 
біогеоценозу. Власне мікробіота постачає рослинам мінеральні 
ресурси, які утворюються в процесі мікробної деструкції коло-
сальних обсягів земної органічної речовини. Нагадаємо, що на на-
шій планеті в процесі фотосинтезу автотрофи щорічно зв’язують 
5·1010 т атмосферного карбону, 80 % його потрапляє в ґрунт у вигля-
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ді опаду, де надалі 1,5–6 % біотрансформується у ґрунтовий гумус. 
Ті біогенні ресурси, які in situ не вживають рослини й у випадку 
їхнього вилуговування можуть бути втрачені екосистемою, тим-
часово іммобілізуються геобіонтами в їхній біомасі. У такий спосіб 
стійкий статус непорушеної наземної екосистеми забезпечує без-
перервні процеси мінералізації-іммобілізації органічної речовини, 
що зумовлено взаємодією мікробіоти і автотрофних рослин [16].

Різноманітні функції ґрунтів наземних екосистем зумовлені 
характерними для них властивостями, процесами й режимами. Ці 
функції Г. В. Добровольський поділяє на фізичні, хімічні, біологіч-
ні та регуляторно-інформаційні. Об’єктивно їх варто було б допо-
внити оздоровчими та середовищетворними функціями, оскільки 
в багатьох агроценозах власне вони лімітують якість і продуктив-
ність ґрунтів і агролісоландшафтів.

Генофонд педоценозу підтримується безпосередньо мікробо-
стазисом – збереженням життєздатних форм мікробів в анабіотич-
ному (некультивованому, спокійному, дормантному) стані, який 
різниться за тривалістю. В екстремальних умовах власне мікро-
бостазис протидіє елюмінуванню мікробного генофонду із педоце-
нозу. Домінуючий пул ґрунтових мікроорганізмів унаслідок їхньої 
великої кількості, надзвичайно високої швидкості росту, “повсюд-
ності”, різноманіття властивих їм метаболічних процесів сам для 
себе створює в педоценозі середовище, яке сприяє його життєді-
яльності або виживанню [16]. 

Очевидно, що збалансовані структури й кількість популяцій мі-
кроорганізмів (конкурентів, антагоністів, коменсалів та інших) – атри-
бут кожного здорового педоценозу. Однак сучасні агротехнології 
часто порушують його циклічний самопідтримуваний розвиток у 
межах як мікрокосму, так і макрокосму. З позицій концепції стало-
го розвитку в інтересах оздоровлення ґрунту агроценозів необхід-
ний постійний контроль за станом геобіонтів з метою управління 
їхніми функціями. Традиційно це роблять за допомогою різних 
агротехнічних заходів, внесення добрив, меліорантів, пестици-
дів, біологічно активних речовин (БАР). Для оптимізації подібних 
технологій потрібна достатньо вичерпна інформація про ґрунтову 
біосистему. Проте, на думку А. М. Семенова, “… природне місце-
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перебування мікроорганізмів характеризується власне тим, що їх 
не можна повністю контролювати” [14, c. 18]. З цим не можна не 
погодитися. 

Отже, здоров’я ґрунту як компонента наземної екосисте-
ми – це його властивість проявляти екологічну стійкість. 
Вона реалізується за допомогою іманентних складових, таких як: 
1) оптимально функціонуюче біорізноманіття (генофонд) біоценозу – 
збалансоване й адаптоване до умов біотопу; 2) самоочищення від 
забруднюючих речовин (яке здійснюється шляхом їхньої біотранс-
формації, або окислювальної деградації, або сорбції ґрунтово-
вбирним комплексом); 3) супресія сапротрофними мікробами-
антагоністами чужорідної та паразитної біоти санітарно-показовою 
і фітопато генною [17]. Здоровий ґрунт безпечний для людини, гео-
біонтів, наземної біоти. Він характеризується продукуванням нор-
мативно чистої продукції, незабрудне ністю поєднаних середовищ 
(водного і повітряного) та сталим врожаєм (не розкраденим шкід-
ливими агентами). Своєю чергою, величина врожаю агроценозів 
визначається екологічною ємністю ґрунту. З позицій землекорис-
тувача, здоровий ґрунт – це різного ступеня продуктивний, нор-
мативно чистий ґрунт, який не містить техногенних радіонуклі-
дів, ксенобіотичних і природних полютантів, а також ентеро- і 
фітопатогенних агентів понад допустимі санітарно-гігієнічні, 
екологічні та фітосанітарні норми.
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Т е м а  13

РЕСУРСОЛОГІЯ ҐРУНТІВ 
І ҐРУНТОВО-ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА

Концепція ґрунтових ресурсів є однією з фундаментальних у 
ґрунтознавстві, її широко використовують у різних теоретич-
них і практичних дослідженнях, присвячених проблемам викорис-
тання, обліку й охорони ґрунтів. Для господарських, юридичних 
та інших цілей важливо визначати ґрунтові ресурси через ті 
компоненти, властивості та функції ґрунтів, які безпосередньо 
стосуються досягнення обраної мети. З урахуванням сучасного 
рівня розвитку ґрунтознавства та інформаційних технологій 
необхідно по-новому подивитися на завдання обліку й оцінки 
ґрунтових ресурсів, що потребує серйозного наукового опрацю-
вання та усвідомлення. 

Однією з фундаментальних у ґрунтознавстві та часто засто-
совуваних у теоретичних і практичних дослідженнях є пробле-
ма ґрунтових ресурсів, а саме – використання, облік і охорона 
ґрунтів.

Унікальна властивість ґрунтів – родючість – зумовила й осно-
вні завдання, які суспільство протягом багатьох років ставило і 
ставить перед ґрунтознавцями – вивчати ґрунти як ресурс для ви-
робництва первинної сільськогосподарської продукції. У зв’язку 
зі збільшенням народонаселення та інтенсивності використання 
природних ресурсів останніми десятиліттями в ґрунтознавстві та 
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інших природничих науках все більш самостійними стають дослі-
дження екологічної спрямованості, в яких провідне місце належить 
вивченню ґрунтів як середовища знаходження і життєдіяльності 
рослин, тварин і мікроорганізмів, ролі ґрунтів у планетарних ко-
лообігах води, атмосферних газів, хімічних елементів і живої ре-
човини. Ці неутилітарні дослідження набувають щораз більшого 
міждисциплінарного спрямування і розширюють наші уявлення 
про фундаментальні властивості ґрунту та його поведінку в часі і 
просторі.

Ґрунти – один з найважливіших природних ресурсів планети. 
У численних публікаціях останніх років неодноразово зверталися 
до проблеми деградації ґрунтів, необхідності розроблення комп-
лексних заходів з їхнього захисту й охорони.

Водночас донині у свідомості людей ґрунтові ресурси ото-
тожнюються з земельними ресурсами, що обмежує уявлення про 
ґрунтові ресурси лише їхнім сільськогосподарським значенням і 
земельними відносинами. Поняття “земельні” і “ґрунтові” ресурси 
зазвичай вживають як синоніми, а облік ґрунтових ресурсів про-
водять у термінах площинної оцінки ґрунтових відмін. Проблема 
полягає у тому, що в чинному законодавстві поняття “ґрунти” і 
“ґрунтові ресурси” прямо не закріплені, а об’єктом земельних від-
носин фактично є земельна ділянка, і не зазначено (хоча б декла-
ративно), що об’єктом земельних відносин є земля як природний 
об’єкт і природний ресурс. Такий підхід спричиняє нерозуміння 
значення ґрунтових ресурсів в економіці країни та повсякденному 
житті, що, своєю чергою, відображається у зростанні деградації зе-
мель та інтенсивному скороченні ґрунтових ресурсів [3]. 

На жаль, понад сторічний досвід існування ґрунтознавства як 
самостійної науки не зумовив таких змін у суспільній і науковій 
свідомості, які б дали змогу розширити поняття “ґрунтові ресурси” 
за межі утилітарної парадигми родючості.

Фундаментальні розробки ґрунтознавчої науки поки що випе-
реджають потреби суспільства, а воно лише починає ставити перед 
ґрунтознавцями завдання перегляду концепції ґрунтових ресурсів. 
Окрім того, існуючі тематичні й картографічні бази даних ґрун-
тів України й досі дуже розрізнені та часто не мають загальної ме-
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тодологічної основи, що не дає змоги правильно використовувати 
ґрунтові ресурси та управляти ними. Незважаючи на зростання 
значення екологічного ґрунтознавства як окремого напряму, а та-
кож вчення про функції ґрунтів у біосферів сучасній науці, вони 
ще широко не сприйняті суспільством і не виробили конкретних 
практичних заходів з управління функціонуванням екосистем. 
Обґрунтовано вказуючи на помилки, до яких призводить недооці-
нювання значення та функцій ґрунтів у біосфері у повсякденній 
практиці природокористування, ґрунтознавці поки що не переко-
нали законотворчі, природоохоронні та господарські відомства в 
необхідності дещо ширших і сучасніших методів обліку ґрунтових 
ресурсів, за винятком вже згадуваних у зв’язку з сільським госпо-
дарством і земельними відносинами.

Один з головних шляхів, єдино можливий в умовах ринкової 
економіки, – це демонстрація економічної значимості ґрунтових 
ресурсів, проведення такої оцінки ґрунтів, яка б дала змогу порів-
нювати у вартісному вираженні і кількість ґрунтових ресурсів з 
урахуванням не лише вартості споживання сільськогосподарських 
угідь, а й значення ґрунтів для стійкого функціонування та віднов-
лення наземних екосистем і угрупувань живих організмів, включ-
но з життям людини [3].

Зазначимо, що на роботу ґрунтознавців у цьому напрямі є сус-
пільний і державний запит, насамперед з боку землевласників і 
землекористувачів, які хочуть не лише вигідно, а й привабливо ви-
користати свою земельну власність. Отож зроблено акцент на по-
становку проблеми оцінки ґрунтових ресурсів. У першому набли-
женні обґрунтовують і пропонують базові положення “ґрунтової 
ресурсології” як одного з напрямів сучасного екологічного ґрунто-
знавства, яке спирається на вчення про структурно-функціональну 
роль ґрунтів у біосфері і наземних екосистемах.

Поняття “ґрунтові ресурси” тематично й історично тісно 
пов’язане з поняттям “земельні ресурси”. Тривалий час відміннос-
тей між ґрунтовими та земельними ресурсами практично не сприй-
мали, і ці поняття вживали як синоніми. Ґрунтову характеристику 
як мінімум на рівні назв ґрунтів подавали як обов’язкову для оцін-
ки земельного фонду. У концентрованому вигляді паралелізм цих 
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двох понять знайшов відображення у визначенні, яке міститься у 
словнику природокористування: “Ресурси ґрунтово-земельні – ре-
сурси всіх сільськогосподарських угідь (ріллі, сінокосів, пасовищ 
тощо) або всього ґрунтового покриву незалежно від форм їхнього 
використання” [6]. У Земельному кодексі України поняття ґрунто-
вих ресурсів не наведено. Водночас введено поняття “земельна ді-
лянка”: “Земельна ділянка як об’єкт земельних відносин – частина 
поверхні землі (у тому числі ґрунтовий шар), межі якої описані і 
засвідчені у встановленому порядку” [4].

У багатьох авторів, у тім числі й у державних документах, оче-
видно, виникло відчуття недостатності поняття “земельні ресурси” 
для оцінки ґрунтів, і навпаки. Обмеження змісту поняття “ґрунтові 
ресурси” суто сільськогосподарським, применшення значення ре-
сурсів органічної речовини ґрунтів, живої фази ґрунтів, хімічних 
елементів тощо обмежує можливості людства найбільш продук-
тивно і раціонально використовувати цей ресурс.

Виникає питання: які інші властивості, окрім родючості, мож-
на розглядати як ресурсні? Тут важливо звернутися до визначення 
поняття “природні ресурси”.

Природні ресурси – це компоненти природного середовища, 
природні об’єкти і природно-антропогенні об’єкти, які використо-
вують або можуть бути використані під час здійснення господар-
ської та іншої діяльності як джерела енергії, продуктів виробни-
цтва і предметів споживання та мають споживчу цінність.

Використання природних ресурсів – експлуатація природних 
ресурсів, залучення їх у господарський обіг, у тому числі всі види 
впливу на них у процесі господарської та іншої діяльності.

Компоненти природного середовища – земля, надра, ґрун-
ти, поверхневі та підземні води, атмосферне повітря, рослинний, 
тваринний світ й інші організми, а також озоновий шар атмосфери 
та навколоземний космічний простір, що забезпечує в сукупності 
сприятливі умови для існування життя на Землі.

У природничих науках поняття “природні ресурси” розуміють 
ширше. Наприклад, Н. Ф. Реймерс трактує цей термін по-іншому.

Природні ресурси – це природні об’єкти і явища, які викорис-
товують тепер, використовували у минулому і використовувати-
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муть у майбутньому для прямого і непрямого призначення, які 
сприяють створенню матеріальних багатств, відтворенню трудо-
вих ресурсів, підтриманню умов існування людства та підвищення 
якості життя (ресурси вигод, естетичні ресурси, у тім числі фено-
мени природи) [6].

Отже, природні ресурси – це тіла і сили природи (природні 
блага), суспільна користь яких позитивно або негативно змінюєть-
ся в результаті трудової діяльності людини; які використовують 
(або потенціально придатні для використання) як засоби праці, 
джерела енергії, сировини і матеріалів, безпосередньо як предмети 
споживання, рекреації або джерела інформації про навколишній 
світ. Причому зміна стану цих тіл і сил (явищ) природи в процесі 
їхнього використання прямо або опосередковано зачіпає інтереси 
господарства сьогодні або зачіпатиме в майбутній перспективі. 

Інші трактування природних ресурсів потребують формування 
специфічних підходів до їхнього збереження і використання, а саме:

ресурси, які залучають у господарську діяльність і є важ-• 
ливою частиною сировинного потенціалу країни; 
ресурси, які підтримують біосферний баланс і забезпечу-• 
ють стабільне існування людства;
ресурси, які мають оздоровче й культурно-естетичне зна-• 
чення для розвитку суспільства.

Наголосимо, що ґрунтові ресурси, поруч з іншими багатоці-
льовими природними ресурсами, володіють тією чи іншою мірою 
практично всіма переліченими якостями і, відповідно до цих якос-
тей, їх можна поділити на дві основні групи: речовинні (субстан-
тивні, матеріальні) та функціональні.

До речовинних ґрунтових ресурсів належать усі ті компонен-
ти, які складають ґрунт і мають самостійну ресурсну цінність або 
ресурсний потенціал. Найяскравішим прикладом таких ґрунтових 
ресурсів є, безперечно, ґрунтовий гумус, або “гумосфера” планети, 
яка, за образним висловом В. А. Ковди і І. В. Якушевської, є “комо-
рою органічних речовин і енергії” [5]. 

Останніми роками численними працями ґрунтознавців і клі-
матологів доведено надзвичайно важливу роль ґрунтового гумусу 
в депонуванні вуглецю атмосфери, що регулює кліматичні цикли 
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і підтримує стабільність кліматичних характеристик планети. До 
таких ресурсів необхідно зачислити й інші суто ґрунтові утворен-
ня, наприклад, ілювіальні горизонти диференційованих ґрунтів, 
які слугують локальним тимчасовим водоутримувачем для сезон-
них і талих вод, у такий спосіб регулюючи поверхневий і ґрунто-
вий стік.

Складніша ситуація з другою групою речовинних ресурсів 
ґрунту, які не є винятково результатом ґрунтотворення. Наприклад, 
жива фаза ґрунту, представлена мікробним і тваринним населен-
ням, нерозривно пов’язана з ґрунтом, не може існувати (постійно 
чи визначений час) і продукуватися поза ґрунтом, однак не є пря-
мим результатом ґрунтотворення. Те саме стосується мінералів у 
ґрунтах, хімічних сполук, ґрунтової вологи тощо. Згідно з докуча-
євською парадигмою про рівність усіх чинників ґрунтотворення, 
такі ресурси, очевидно, слід розглядати як ґрунтові, однак із за-
стереженням, що цей тип ресурсів може бути складовою й інших 
багатоцільових ресурсів (водних, атмосферних тощо). Зрештою, 
у тих випадках, коли, з погляду споживацьких якостей, не можна 
виокремити речовинні чи функціональні складові ґрунтових утво-
рень, третьою підгрупою речовинних ґрунтових ресурсів можна 
вважати саме ґрунти й ділянки з ґрунтовим покривом як унікальні 
та цілісні біокосні системи. Прикладом може слугувати випадок 
використання ґрунтів як об’єктів охорони в заповідниках.

Фундаментальні розробки ґрунтознавців, виконані останніми 
десятиріччями в руслі концепції про структурно-функціональну 
роль ґрунтів у біосфері та вчення про екологічні функції ґрунтів, 
дають підставу стверджувати про суттєве розширення теоретичної 
бази для всебічної характеристики групи функціональних ресур-
сів ґрунтів, до яких належать і найбільш відомі та експлуатовані 
ресурси родючості ґрунтів [8]. Оцінюючи прояв ґрунтами функці-
ональних споживчих якостей, на відміну від випадку речовинних 
ресурсів, ґрунти завжди слід розглядати як цілісні системи.

Відповідно до цих розробок, перелік ресурсних характеристик 
ґрунтів, пов’язаних з виконанням ними біогеоценотичних (екосис-
темних) і глобальних функцій (екосистемних послуг), містить такі 
ресурси прямого і непрямого вжитку:
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Підгрупа ґрунтових ресурсів прямого вжитку:
ресурси родючості та біопродуктивності (експлуатуються • 
функції джерел живлення, депо вологи, елементів живлен-
ня та енергії, депо насіння, стимулятора та інгібітора біо-
геохімічних перетворень речовин тощо);
місце поселення людей та тваринних і рослинних організ-• 
мів, розміщення виробничих та інших об’єктів (експлуату-
ються функції середовища перебування, життєвого про-
стору, житла і сховища, механічної опори);
сорбції та перетворення забруднювачів і токсинів (експлу-• 
атуються санітарна і буферна функції).

Підгрупа природних ресурсів непрямого споживання (які забез-
печують підтримання якості і стійкості потенціалу інших біосфер-
них ресурсів):

ресурси підтримання біологічного різноманіття (експлу-• 
атуються функції пускового механізму деяких сукцесій, 
“пам’яті” ландшафту, регулювання щільності і продуктив-
ності організмів, чинника біологічної еволюції тощо);
захисту і регулювання складу літосфери (експлуатуються • 
функції захисного екрану, “шкіри” планети, джерела речо-
вин для утворення мінералів, порід, корисних копалин);
регулювання складу гідросфери (експлуатуються гідро-• 
фізичні та колоїдно-хімічні властивості ґрунтів, функції 
трансформації поверхневих вод у ґрунтові, сорбційного 
бар’єру);
регулювання складу атмосфери (експлуатуються процеси, • 
пов’язані з “диханням” ґрунтів, депонуванням вуглецю та 
азоту з атмосфери);
енергетичного балансу планети (експлуатуються функції • 
депонування і перетворення сонячної енергії, вбирання і 
відбиття сонячної радіації).

Окрім перелічених двох головних груп ґрунтових ресурсів, 
необхідно виокремити особливу групу культурно-естетичних та 
інформаційних ресурсів ґрунтів, не пов’язану з прямою чи побіч-
ною експлуатацією компонентів і/або функцій ґрунтів, які мають 
(або можуть мати в майбутньому) значення для культурного життя 
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суспільства. Сьогодні обґрунтування такої групи ресурсів ще дуже 
недосконале, однак у першому наближенні рекомендується зачис-
ляти сюди властивості ґрунтів, які удосконалюють наші знання 
про історію розвитку природи та суспільства (області, охоплені па-
леоґрунтознавством і археологічним ґрунтознавством), різноманіт-
тя ґрунтового покриву планети (Червоні книги, ґрунтові еталони, 
ґрунтові пам’ятники) тощо.

Запропоноване групування ґрунтових ресурсів для цілей їх-
нього подальшого вивчення, обліку й охорони, безумовно, треба 
розглядати як попереднє, що потребує доопрацювання та доповне-
ння. Однак можна зробити висновок, що поняття “ґрунтові ресур-
си”, хоча і вужче, ніж його сучасний синонім “земельні ресурси”, 
який включає не лише ґрунти, а й підґрунтя, ґрунтові води, рельєф, 
рослинність та інші компоненти, розташовані в межах певних зе-
мельних ділянок, водночас є значно ширшим за змістом поняттям, 
оскільки містить у собі розуміння виконання ґрунтом інших функ-
цій, окрім родючості, наявність у ґрунту інших властивостей, які 
мають значення в економічному житті.

Отже, до ґрунтових ресурсів належать такі ґрунтові системи, 
а також компоненти, властивості та функції природних і антропо-
генно перетворених ґрунтів, а також штучні ґрунти, які використо-
вують чи можуть бути використані для проведення господарської, 
культурної та іншої діяльності людини, сприяють сталому розви-
ткові людської цивілізації за умови підвищення якості життя та 
збереження людини як біологічного виду і мають відповідну спо-
живчу цінність [3].

Необхідним є відстоювання широкого законодавчого тракту-
вання ґрунтових ресурсів, у якому варто наголошувати на виконан-
ні ґрунтом не лише утилітарних, а й інших біосферних функцій.

Екологічну політику в Україні необхідно спрямувати на роз-
роблення та виконання заходів зі збереження та охорони ґрунтів 
нарівні з іншими природними ресурсами, від яких залежать безпе-
ка і незалежність країни. На відміну від раніше пропонованих під-
ходів, головна відмінність сучасного моменту полягає в тому, що 
важливе значення сьогодні має не лише проблема охорони ґрунтів 
як компонента біосфери, а й, насамперед, проблема управління, 
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або, висловлюючись сучасною міжнародною мовою, їхнього ме-
неджменту, включно з різноманітними аспектами охорони [10].

Неповне розуміння ролі ґрунтових ресурсів в економіці країни 
на всіх рівнях управління веде до применшення ролі та значення 
ґрунтів у біосфері та житті людини. Бездумна, а часто й хижацька 
експлуатація ґрунтів спричиняє розвиток деградаційних проце-
сів і, зрештою, – зменшення ресурсного потенціалу аж до повно-
го його знищення. Здебільшого увагу акцентують на технічних 
аспектах сільського господарювання (закупівля техніки, засобів 
хімізації, відновлення комунікацій тощо), а не на пошуках нових 
технологічних рішень у нових економічних і соціальних умовах з 
урахуванням природних особливостей формування та функціону-
вання ґрунтів. Досі у практиці землеробства домінує концепція, 
яку образно можна назвати “чорноземленням” усіх ґрунтів, тобто 
доведенням природних ґрунтів поза умовами їхнього формування 
високозатратними засобами до стану, близького за властивостями 
до чорноземів (шляхом підвищення вмісту органічної речовини, 
різного типу осушувальних і зрошувальних меліорацій, внесення 
добрив тощо) [9].

Дещо продуктивнішим може бути підхід, названий адаптивно-
ландшафтним землеробством. У такому випадку методологічною 
основою раціонального землекористування є не високозатратна 
зміна ґрунтів, а вибір економічно виправданих культур, найбільше 
пристосованих для вирощування на певних природних ґрунтах з 
мінімальними затратами. Однак застосування такого підходу ви-
магає серйозної перебудови всієї системи кадрового забезпечення 
сільського господарства країни, перенацілювання агрономічної 
та агроекологічної освіти з уніфікованих технологічних рішень і 
технологічних карт землеробства на творчі рішення за підтримки 
висококваліфікованих експертів регіональних консультаційних 
служб, організованих, наприклад, за типом саморегульованих ор-
ганізацій.

Проблема сталого управління ґрунтовими ресурсами в Україні 
полягає в тому, що законодавство, яке регламентує відносини у 
сфері ґрунтових ресурсів, переважно стосується питань охорони 
ґрунтів, а не їхнього використання. Тому склалася така практика, 
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коли ґрунти з боку держави почали розглядати як об’єкт охорони 
та дотримання екологічних вимог і нормативів, а не як об’єкт екс-
плуатації та раціонального використання. На відміну від інших 
природних ресурсів (води, надр, біологічних), для яких порядок 
використання визначений діючим законодавством (Земельний ко-
декс, Водний кодекс, Лісовий кодекс, Кодекс України про надра, 
Закон України про рослинний світ, Закон України про тваринний 
світ), ґрунти не мають відповідного симетричного закону. Отож в 
Україні необхідно розробити і прийняти закон “Про ґрунти”, в яко-
му акцентувати увагу на значенні ґрунтів як природного ресурсу, 
що використовують як засіб виробництва, і водночас природного 
об’єкта, що має неабияке значення для життя і здоров’я людини 
[2]. 

Закон “Про ґрунти” (як природний ресурс) повинен визначати 
відмінність земельних відносин, які виникають навколо викорис-
тання ґрунтових ресурсів, від земельних відносин щодо земельних 
ділянок як об’єктів нерухомості. Закон повинен законодавчо ви-
значити поняття ґрунтів і ґрунтових ресурсів, встановити основні 
напрями державної ґрунтової політики, визначити компетенцію 
органів державної влади та місцевого самоврядування з питань ви-
користання і охорони ґрунтових ресурсів у складі земель різних 
категорій, визначити стимули для землекористувачів з метою якіс-
ного покращення стану ґрунтів і земель.

Поняття ґрунтових ресурсів багатопланове і різноцільове. Для 
господарських, юридичних та інших цілей важливо визначати 
ґрунтові ресурси лише через ті компоненти, властивості і функції 
ґрунтів, які безпосередньо стосуються здійснення обраної мети. 
Така постановка питання, з урахуванням сучасного рівня розвитку 
ґрунтознавства та інформаційних технологій, дає змогу по-новому 
підійти до вирішення завдання обліку та оцінки ґрунтових ресур-
сів, що потребує серйозних наукових розробок.

Суспільство сьогодні визнає (економічно і законодавчо) лише 
дві економічні функції ґрунтів – родючість і місце для розміщення 
житлових, промислових та інших об’єктів, тому немає і не може 
бути інших економічних оцінок ґрунтів, окрім тих, які враховують 
показники цих функцій. Усі твердження про важливість інших біо-
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сферних і споживчих якостей ґрунтів залишатимуться лише пред-
метом теоретичних досліджень доти, доки ці якості (реальні чи 
потенційні) не матимуть економічного і/або вартісного вираження. 
Лише в такому випадку заходи з охорони і відтворення ґрунтів ма-
тимуть не лише гуманітарний, а й господарський зміст і зможуть 
претендувати на серйозну державну та фінансову підтримку, а 
економісти отримають інструмент для альтернативної оцінки спо-
живчої цінності ґрунтових ресурсів залежно від мети їхньої екс-
плуатації.

Сьогодні найбільше розроблена та активно використовується 
в економічній практиці система оцінки лише однієї функції ґрун-
тів – місця для розміщення. Однак ця функція радше властива не 
стільки ґрунтам, скільки землям загалом. Власне тому суто ґрун-
тові показники в оцінці цієї складової ґрунтових ресурсів мало ви-
користовують, а вартість земель визначають на основі вигідності 
(рентного доходу, ринкової вартості, економічних витрат, суспіль-
ної значимості), набутої від розміщення тих чи інших господар-
ських або природних об’єктів (житлових, виробничих, лісових, 
водних тощо).

Інша функція ґрунтів – родючість – врахована лише у роз-
рахунку вартості сільськогосподарських угідь у вигляді інте-
грального показника родючості ґрунтів (відміни або групи ґрун-
тів) – відносної величини сукупного впливу ознак і властивостей 
ґрунтів на продуктивність (врожайність) сільськогосподарських 
угідь з певним ґрунтовим покривом, яка вимірюється в балах 
бонітету (від 0 до 100). Отож у широкій практиці обліку земель 
споживчу вартість інших компонентів, функцій і властивостей 
ґрунтів не беруть до уваги. Водночас останніми роками запро-
поновано низку підходів, які мають радше рекомендаційний, 
аніж нормативний характер, в яких роблять спроби відобрази-
ти у вартісній оцінці інші ресурсні якості ґрунтів. Заслуговує 
уваги метод оцінки окремо взятих земельних ділянок і земель 
великих масивів сільськогосподарського призначення за при-
бутковістю на одиницю ґрунтово-економічного індексу. Під 
ґрунтово-економічним індексом розуміють бал бонітету, який 
відображає рівень родючості ґрунтів з урахуванням кліматич-
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них показників і природних умов навколишнього ландшафту. 
Також перспективною і новаторською є методика оцінки вартос-
ті землі з урахуванням її екологічного стану, під яким розуміють 
забруднення ґрунтів промисловими та радіоактивними відхода-
ми. Найповніший огляд перспективних методик оцінки земель і 
ґрунтів (включно з вартісними та екологічними), які враховують 
можливості оцінки потенціальної продуктивності, здійснено у 
книзі “Оцінка ґрунтів” [7]. 

Для оцінки вартості багатоцільових ресурсів частіше вико-
ристовують різні (переважно рекомендаційні) методи економічної 
оцінки біологічних ресурсів, принципи яких можуть бути перене-
сені і в практику цільової оцінки ґрунтових ресурсів. Зазначимо, що 
здебільшого і методи і підходи були запропоновані лише в остан-
ні півтора десятиліття, чим підтверджується можливість їхнього 
впровадження у практику економічної оцінки ґрунтових ресурсів 
у відносно невеликий проміжок часу. Серед цих методів: 

1) методи оцінки шкоди біоресурсам (які включають методики 
з оцінки відшкодування збитків, нанесених навколишньому сере-
довищу в результаті екологічних правопорушень; методики визна-
чення запобігання екологічній шкоді (у тім числі шкоді ґрунтам); 
алгоритми розрахунку капітальних вкладень, які запобігають шко-
ді запасам біоресурсів); 

2) методи оцінки впливу на довкілля (включають методи оцін-
ки з допомогою зміни продуктивності), на основі аналізу “витра-
ти – ефективність”, непрямої оцінки за превентивними видатками, 
опираючись на вартість відтворення з допомогою витрат на перемі-
щення, з допомогою тіньових проектів, через товари-замінники, на 
основі готовності платити, на основі гедонічного ціноутворення;

3) методи розрахунку величини показників виснаження віднов-
них і невід новних ресурсів (методи чистої ціни, витрат користувача, 
поточної вартості, ефективності інвестицій, ринкової оцінки) [1].

Отож існує необхідність поставити і вирішити завдання із 
систематизації та оцінки речовинних, функціональних, а також 
культурно-естетичних та інформаційних ресурсів ґрунтів з метою 
альтернативної оцінки споживчої цінності ґрунтових ресурсів за-
лежно від мети їхнього використання.
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Очевидно, що для вирішення цього завдання потрібно розроби-
ти спеціальні показники для характеристики якості ґрунту, цільо-
вих індикаторів, шкал ступенів придатності, параметрів ресурсної 
ємності та ресурсного потенціалу тощо.

Система обліку та оцінки ґрунтових ресурсів не повинна за-
міняти собою існуючу систему обліку й оцінки земельних ресурсів 
або біологічних, водних, лісових та інших природних ресурсів. Ці 
системи повинні бути інтегровані, базуватися на єдиних інформа-
ційних показниках і бути системою часткових або поправочних 
коефіцієнтів для інтегральної оцінки економічної цінності тих чи 
інших територій. На простому прикладі цю ідею можна пояснити 
у такий спосіб. Наприклад, у процесі експлуатації земель сільсько-
господарського призначення не враховують інші ресурсні якості 
ґрунтів, окрім їхньої родючості, які вираховують через бал боніте-
ту агроґрунтів. Водночас, наприклад, ці ґрунти мають також лісо-
зростальні або рекреаційні чи інші ресурсні якості, що можуть мати 
навіть більшу споживчу цінність. Однак у розрахунку вартості цих 
земель їх не враховують, а, отже, додаткові заходи на підтримання і 
покращення цих додаткових якостей користувачем, господарем чи 
орендарем не проводять.

Необхідно розробити експертну систему, яка б дала змогу, з 
одного боку, врахувати в оцінці земель усі наявні і потенціальні 
ресурсні якості ґрунтів зі споживчою якістю, а з іншого – запропо-
нувати в оцінці будь-яких категорій земель (не лише сільгоспугідь) 
використовувати поправочні коефіцієнти, які б враховували пряму 
або побічну експлуатацію ґрунтових ресурсів (у тім числі ту, яка 
спричиняє їхнє псування чи сприяє відновленню). Така експертна 
система, що адаптує тезаурус споживача інформації про ґрунтові 
параметри до конкретних цілей споживання ґрунтових ресурсів, 
може працювати лише за умови створення відкритої поповнюваної 
інтегральної бази даних з ґрунтових ресурсів, створеної за цільо-
вими завданнями, і оцінки ґрунтових ресурсів.

Наприклад, для кожної з категорій земель можна виокремити 
та розробити найінформативніші показники й базовані на них алго-
ритми оцінки ресурсних якостей і ресурсного потенціалу ґрунтів, 
пов’язаних прямо чи опосередковано з експлуатованими людиною 
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функціями, компонентами і властивостями ґрунтів. Очевидно, що 
деякі показники будуть загальними одразу для декількох категорій 
земель, а деякі будуть специфічними для відповідних категорій. 
Це дасть змогу створити серії цільових груп ґрунтових ресурсів 
за їхнім призначенням (наприклад, група ґрунтових ресурсів для 
сільського господарства, група ґрунтів для земель лісового фонду, 
природоохоронного призначення тощо). Це завдання не є принци-
пово новим для ґрунтознавців. Добре відомі комплексні групуван-
ня ґрунтів, які мають цільове спрямування (екологічне, інженерне, 
санітарне та інші), а також спеціалізовані та вузькоспеціалізовані 
групування, серед яких найвідоміші групування ґрунтів, у тім чис-
лі під різні сівозміни і навіть культури [1; 8].

Напрацювання таких алгоритмів і угрупувань дасть змогу роз-
робити базову методологічну основу для проектування структур 
баз даних і експертних систем для ґрунтових ресурсів, і надалі 
перейти до вирішення складніших завдань – розроблення оціню-
вальних показників стану ґрунтових ресурсів, які підтримують 
біосферний баланс, а також ресурсів, які мають оздоровче, інфор-
маційне та культурно-естетичне значення.

На цьому етапі необхідно вирішити завдання створення екс-
пертних цільових алгоритмів, які функціонуватимуть за різного 
інформаційного забезпечення і будуть адаптовані до тезаурусів 
користувачів базою даних. Іншими словами, потрібно проаналізу-
вати, наскільки теоретичні завдання обліку та оцінки ґрунтових 
ресурсів забезпечені відповідною інформацією, що дає змогу на-
лаштувати експертну систему на постановку завдань отримання 
нових або додаткових даних про компоненти, властивості та функ-
ції ґрунтів і ґрунтового покриву, що мають ресурсне значення. 
Водночас це даватиме змогу налаштувати експертну систему на 
відмову від надлишкової інформації, що знизить витрати на при-
йняття цільових рішень у майбутньому.

Друге підзавдання, яке забезпечить підготовчі дії зі створення 
алгоритму, полягає в необхідності обґрунтування та методичної 
реалізації понять “запаси ґрунтових ресурсів”, “ресурсний потенці-
ал”, “вичерпність–невичерпність”, “відновлюваність і невідновлю-
ваність”, “знищуваність і розсіювання”, “критичні пороги стану” 
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та інших понять, прийнятих у ресурсології та енвайроменталістиці 
у вигляді стандартизованих записів до бази даних щодо різних ка-
тегорій ґрунтових ресурсів. Вирішення цього підзавдання, а також 
удосконалення розроблюваної експертної системи даватимуть змо-
гу розширити теоретичні уявлення про категорії ґрунтових ресур-
сів, деталізувати знання про якість ґрунтів як ресурсів загалом.

Третє завдання є найскладнішим, оскільки потребує тривало-
го узгодження використовуваних у ґрунтознавстві та суміжних на-
уках стандартів і форматів подання даних. Необхідно розробити 
єдині класифікатори, кореляційні номенклатури та групування. 

Четверте завдання визначається тим, що з прийняттям єди-
них форматів і стандартів теоретично можлива гіпербаза даних з 
ґрунтових ресурсів не буде затребуваною серед потенційних ко-
ристувачів. Отож необхідно розробити механізм створення та до-
ступу онлайн до так званої метабази даних з ґрунтових ресурсів 
як інтернет-орієнтованого систематизованого зведення про інфор-
маційні ресурси, які є у різних власників інформації з ґрунтових 
ресурсів. Таке своєрідне зведення баз даних на перших етапах 
сприятиме інтеграції власників інформації, їхньому об’єднанню у 
мережу респондентів і користувачів.

І, зрештою, п’яте завдання – це створення можливостей для ре-
гулярного поповнення змісту бази даних на основі геоінформацій-
них технологій з використанням методів автоматизованого дешиф-
рування матеріалів дистанційного зондування Землі.
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Т е м а  14

ОСНОВНІ ЗАКОНИ ҐРУНТОТВОРЕННЯ

Ґрунтознавство повинно розвиватися шляхом постійного 
обміну ідеями, інформацією зі всіма суміжними науками – геогра-
фією, геохімією, біосферологією, вченнями про літогенез, екзоге-
нез, вивітрювання тощо.

Сучасне генетичне ґрунтознавство виходить з того фак-
ту, що на Землі переважають ґрунти, які формуються за закона-
ми різних складних моделей ґрунтотворення: полігенетичних, 
синлітогенних, синденудаційних, турбаційних, антропогенних 
тощо. У ґрунтовому покриві переважають території зі стро-
катою мозаїкою чинників ґрунтотворення. Система методів 
ґрунтознавства, його понятійно-термінологічний апарат і 
ієрархічний звід основних законів ґрунтотворення повинні по-
вною мірою враховувати ці обставини.

Генетичне ґрунтознавство давно завоювало загальне визнання, 
воно стало теоретичним фундаментом, науковою базою не лише 
агрономічного ґрунтознавства, а й багатьох прикладних галузей 
ґрунтознавства: меліоративного, лісового, інженерного, санітар-
ного, екологічного та ін. Вчення про ґрунт як пам’ять і дзеркало 
ландшафту стало теоретичною базою цілого спектра наукових дис-
циплін геолого-географічного і біогеографічного циклу [4].

За 100 років після В. В. Докучаєва, який визначив основні по-
ложення генетичного ґрунтознавства в теоретичному та практич-
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ному плані, нічого принципово не змінилося. Серед основних за-
вдань науки ґрунтознавства вчений бачив встановлення основних 
законів нової на той час науки: закон постійності відношень між 
внутрішніми компонентами ґрунту (фізичними, хімічними, біоло-
гічними); закон постійності співвідношень між ґрунтом і зовнішні-
ми агентами-ґрунтотворцями (кліматом, ґрунтотворною породою, 
рельєфом, живими організмами); постійної змінності та самозмін-
ності ґрунтів і ґрунтового покриву в часі і просторі; постійності 
співвідношень між ґрунтами і природними умовами та господар-
ською діяльністю людини; горизонтальних і вертикальних ґрунто-
вих зон. Ці закони ґрунтотворення глибоко діалектичні, це закони 
взаємодії та розвитку [8].

Перелічені закони слугують джерелом для конкретизації вже 
з’ясовних законів і пошуку нових закономірностей. Так розробля-
ли закони літолого-історичної провінціальності та кліматичної 
фаціальності ґрунтового покриву (Л. І. Прасолов, І. П. Герасимов, 
Є. М. Іванова, М. М. Розов, В. М. Фрідланд та інші), різновіковості, 
полігенетичності та еволюційного розвитку ґрунтів (В. А. Ковда, 
О. А. Роде, О. Н. Соколовський та інші), геохімічної підпорядко-
ваності ґрунтів (П. С. Косович, Б. Б. Полинов, М. О. Глазовська 
та ін.). На основі встановлених законів зароджувалися і розвивали-
ся нові науки й наукові напрями: ландшафтознавство, біогеоцено-
логія, екологія, геохімія ландшафту, біогеохімія та інші.

За минулий період неодноразово робили спроби узагальнити 
розроблені закони ґрунтотворення. Визріла необхідність не лише 
звести разом численні конкретні теоретичні розробки, а й спро-
бувати створити єдину систему, єдиний “звід законів ґрунтотво-
рення”, подати ієрархію встановлених законів. Розробка такого 
зведення законів передбачає декілька обов’язкових етапів. Кожен 
закон повинен мати назву, коротке формулювання, аргументацію-
обґрунтування та доволі докладне тлумачення. Закони необхідно 
привести до єдиної ієрархічної системи, більш часткові закони під-
порядкувати загальнішим. Отже, необхідно розробити принципи 
такого підпорядкування. Створення такого зводу законів вимагає 
аналізу та усунення тих різночитань і теоретичних суперечностей, 
яких у теоретичному багажі накопичилось немало, зокрема в розу-
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мінні закону зональності і власне терміна “зональність”. У науко-
вій літературі тривають дискусії щодо цього закону, отож виникає 
справедливий сумнів в універсальності його і в літературі навчаль-
ній. У “Тлумачному словнику з ґрунтознавства” [9] визначення за-
конів зональності та фаціальності не подано. Ґрунтову зону визна-
чено як ареал зонального типу, зональний тип – як відповідний зоні 
ґрунт; фацію розглядають як ґрунтово-географічний термін, що не 
має визначеного значення.

Розробка зведення законів ґрунтотворення не лише допоможе 
проаналізувати накопичені протиріччя, а й стане основою для уза-
гальнюючих робіт з генези і географії ґрунтів, насамперед для ство-
рення логіки і таксономічної системи базової класифікації ґрунтів 
і ґрунтово-географічного районування. Це має велике практичне 
значення, оскільки лише пізнання законів організації та функціо-
нування педосфери створить основу для обґрунтованих глобаль-
них і регіональних ґрунтових прогнозів.

В основу досліджень зі створення ієрархічної системи осно-
вних законів ґрунтотворення покладені такі принципи:

1. Загальноприйняті філософські уявлення про такі категорії, як 
явище, сутність, закон і постулат (принцип, аксіома). Фундаментом 
для теоретичних досліджень є система обраних постулатів (аксіом), 
або парадигм, науки. Під законом розуміють внутрішній зв’язок 
або стійку взаємодію сутностей. Закон – це субстанція, яка, на від-
міну від явища, не може бути виявлена простим спогляданням.

2. Уявлення про внутрішню структуру ґрунтознавства як само-
стійної природно-історичної науки. Цю структуру можна уявити як 
єдність таких розділів: а) вчення про склад і організацію педосфери 
(педографія і педогеографія, або географія ґрунтів); б) вчення про 
функціонування педосфери, тобто обмін речовиною і енергією на 
різних рівнях організації педосфери (педофізіологія); в) вчення про 
взаємодію педосфери з іншими компонентами екзосфери, з чин-
никами ґрунтотворення (екологія ґрунтів і ґрунтового покриву); 
г) вчення про розвиток педосфери та її історію (генеза та еволюція 
ґрунтів і ґрунтового покриву). Очевидно, що ступінь загальності й 
абстрактності законів применшується від законів генези та екології 
до законів організації і функціонування ґрунтів і ґрунтового по-
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криву. Останні можна розглядати як конкретні реалізації перших і 
як явища, пізнання сутності яких дає змогу встановлювати закони. 
На цій обставині важливо наголосити, оскільки нерідко власне за-
кони географії ґрунтів розглядають як найбільш загальні закони 
ґрунтотворення. Багато часткових закономірностей географії ґрун-
тів помилково вводили в ранг загальних законів, що утруднювало 
правильне розуміння та узагальнення явищ, які спостерігали.

3. Уявлення про різні рівні організації педосфери, серед яких 
найбільш принциповим є рівень ґрунтового профілю і рівень ґрун-
тового покриву.

Відповідно до цих принципів, вершину піраміди зводів законів 
ґрунтотворення утворюють два постулати.

1. Ґрунт – самостійне природно-історичне тіло, функція 
чинників ґрунтотворення (клімату, ґрунтотворних порід, рельє-
фу, організмів, часу). На принциповості вибору цього постулату 
для встановлення основних законів ґрунтотворення наголошував 
В. В. Докучаєв: “Ґрунтом можна називати і землю городу, і ґрунт 
квіткових горщиків, які за виглядом не відрізняються від чорнозе-
му, але це не ґрунт у природно-історичному значенні цього слова… 
Закони ґрунтотворення стосуються лише ґрунтів нормальних. 
Наносні землі, мул долини ріки Ніл або аеральні еолові землі їм не 
підкоряються” [1, c. 46]. На земній поверхні існує чимало неґрун-
тових і напівґрунтових утворень (торф, свіжі наноси тощо), які вхо-
дять у сферу інтересів ґрунтознавства і тою чи іншою мірою під-
коряються законам ґрунтотворення, проте закони ґрунтотворення 
треба встановлювати на основі вивчення власне ґрунтів, а не інших 
екзогенних утворень.

2. Усі чинники ґрунтотворення рівноправні, кожен з них од-
наково необхідний для появи та існування ґрунту як самостійного 
природно-історичного тіла. Відсутність будь-якого з них означає 
відсутність ґрунту. Однак жодному з чинників не можна віддавати 
перевагу, ступінь загального впливу чинника на ґрунти необхідно 
вивчати, а не постулювати.

Усі чинники-ґрунтоутворювачі такі ж важливі для ґрунту, як 
вода, повітря і харч для людини. Найбільш загальними законами 
ґрунтотворення є закони взаємодії та розвитку.
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Закон взаємодії – ґрунти і ґрунтовий покрив формуються в 
результаті взаємодії з чинниками і чинників між собою. У цій 
системі існують прямі та зворотні зв’язки різної інтенсивності. Це 
свідчить, що педосфера є складною системою відкритого типу; 
вона саморозвивається і саморегулюється. Отож процес впро-
вадження сучасного системного підходу з усім його понятійно-
термінологічним апаратом у ґрунтознавство відбувається так 
спокійно і не супроводжується принциповими відкриттями. І ґрун-
тознавство, і географія увесь час використовували системний під-
хід, оформлення якого насправді відбулося значно пізніше.

Закон розвитку: система “ґрунт–чинники” перебуває у без-
перервному та нескінченному розвиткові.

Усі загальні закони слугували основою для сучасного розумін-
ня загальних законів формування ландшафтної оболонки Землі. 
Всі інші закони ґрунтотворення можна розглядати як закони “дру-
гого рівня”, закони, які конкретизують ці два загальні закони.

Закон обумовленості ґрунтотворення загальнішими екзосфер-
ними закономірностями є однією з найбільш загальних форм ре-
алізації законів взаємодії і розвитку. Екзосферні закономірності 
визначають літогенну основу ґрунтотворення, генетичні моделі, за 
якими формуються ґрунти і ґрунтовий покрив, а також тривалість 
ґрунтотворення. Це коло закономірностей найменш розроблено. 
Про необхідність його подальшого вивчення може свідчити приклад 
можливості нетрадиційного розуміння природи диференціації пе-
досфери на принципово різні області тропічного та позатропічного 
ґрунтотворення. Загальноприйняте уявлення, що причиною цього 
є лише різниця у кліматичних умовах і в тривалості ґрунтотворен-
ня. З позицій уявлення про екзогенез, існуючі ґрунтово-генетичні 
та ґрунтово-географічні відмінності можуть бути зрозумілими і як 
результат розвитку тропічних областей як ареалу гідротермально-
го (або палеогідротермального) екзогенезу, а позатропічних – як 
ареалу льодовиково-перигляціального екзогенезу.

Як конкретизацію закону взаємодії можна розглядати закон 
рефлекторності та сенсорності. Нагадаємо, що рефлекторністю 
ґрунтів і ґрунтового покриву називаємо їхню здатність відобража-
ти (кодувати, запам’ятовувати у своїх властивостях) інформацію 
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про чинники ґрунтотворення, сенсорністю – здатність ґрунтів і 
ґрунтового покриву змінюватися за зміною чинників [6].

Закон адекватної рефлекторності та сенсорності ґрунтів і 
ґрунтового покриву: однакові комбінації чинників ґрунтотворення 
та однакові зміни цих чинників однаково відображаються у ґрун-
тах і ґрунтовому покриві, тобто зумовлюють формування ґрунтів і 
ґрунтового покриву одного типу. 

Закон полірефлекторності та полісенсорності ґрунтів і 
ґрунтового покриву: будь-якому значенню будь-якого чинника 
може відповідати багато типів ґрунтів і ґрунтового покриву за 
наявності відмінностей між іншими чинниками (полірефлектор-
ність); будь-якій однаковій зміні будь-якого чинника можуть від-
повідати багато типів змін у ґрунтах і ґрунтовому покриві (полі-
сенсорність).

Закон накладеної рефлекторності та сенсорності ґрунтів 
і ґрунтового покриву: у випадку спільності будь-якого чинника 
ґрунтотворення у ґрунтах і ґрунтовому покриві можна виявити (на 
фоні навіть різких принципових відмінностей) визначену спіль-
ність навіть за відмінностей серед усіх інших чинників (накладена 
рефлекторність); однакову зміну будь-якого одного чинника ґрун-
тотворення можна виявити за будь-якого стану усіх інших чинни-
ків (накладена сенсорність).

Закон адекватної рефлекторності та сенсорності. Доволі 
дискусійним ще нещодавно було ставлення до закону полірефлек-
торності та полісенсорності. Існування цього закону вперше виявив, 
очевидно, С. С. Неуструєв (1931). Однак поширення отримало уяв-
лення про так званий зональний тип, який можна вважати головним 
представником плакорного ґрунтотворення у певній кліматичних 
умовах, і про існування спільних географічних і класифікаційно-
таксономічних меж, які розділяють ґрунти лише у зв’язку зі змінами 
клімату незалежно від інших чинників ґрунтотворення. Ці уявлен-
ня зберігаються досі, хоча на конкретних прикладах і в результаті 
узагальнення масових матеріалів з’ясовано і різноманіття типів пла-
корного ґрунтотворення у будь-яких кліматичних умовах, і різно-
маніття кліматичних меж між ґрунтами залежно від співвідношення 
інших чинників, у тім числі й ґрунтотворних порід [3; 8].
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На перший погляд, закон полірефлекторності та полісенсор-
ності суперечить законові накладеної рефлекторності та полісен-
сорності і навіть виключає його. Насправді ці закони утворюють 
несуперечливу єдність і доповнюють один одного. Їхня взаємодія 
визначає розподіл ґрунтів, який спостерігається в екологічному і 
географічному просторі.

Власне існування загального закону накладеної рефлектор-
ності та сенсорності допомогло розчленувати інтегральні закони 
й створити більш часткові понятійно-термінологічні та класифіка-
ційні схеми з поділом ґрунтів за впливом якогось одного чинника: 
кліматичні схеми, генетично самостійні та генетично підпорядко-
вані ґрунти, екзо- і динамоморфні ґрунти, поширені досі уявлення 
про так звані “літогенні” ґрунти тощо.

Іншу групу законів доцільно розглядати як деталізацію одного 
загального закону, який можна назвати законом складної ієрархії 
чинників: ступінь універсальності впливу чинників на ґрунтотво-
рення різний і визначається не лише характером кожного конкрет-
ного чинника, а й співвідношенням усіх інших чинників. Іншими 
словами, чинники за ступенем універсальності їхнього впливу на 
ґрунтотворення утворюють ієрархічну систему, однак ця система є 
складною та неоднозначною.

Закон пріоритету клімату: серед усіх чинників ґрунтотво-
рення найбільш універсальним є клімат. В уявленні деяких вчених 
цей об’єктивно існуючий закон набув перебільшеної форми: будь-
які кліматично зумовлені особливості ґрунтів і ґрунтового покри-
ву розглядають як найголовніші. Власне ці спотворення слугували 
приводом для необґрунтованої критики власне ідеї про клімат як 
найбільш універсальний чинник ґрунтотворення.

Наголосимо, що закон максимальної універсальності клімату у 
жодному випадку не суперечить постулату рівноправності чинни-
ків. В одному випадку мова йде про обов’язковий вплив усіх чин-
ників на утворення ґрунтів, у другому – про ступінь універсаль-
ності впливу чинників на ґрунтотворення в окремих конкретних 
умовах суші Землі.

Закон пріоритету зволоженості: серед усіх кліматичних ха-
рактеристик найбільш універсальний вплив на ґрунти і ґрунтовий 



- 231 -

Тема 14. Основні закони ґрунтотворення

покрив має зволоженість, тобто співвідношення тепла й вологи. Цей 
закон відомий давно. В узагальненій аргументованій формі його 
визначили як загальний фізико-географічний закон А. А. Григор’єв 
і М. Н. Будико. Серед ґрунтознавців близькі ідеї знаходимо у пра-
цях Г. Н. Висоцького. Про максимальну контрастність ґрунтово-
географічних меж, зумовлених зволоженням клімату, писав 
В. М. Фрідланд. Існування цього закону було підтверджено широ-
ким аналізом ґрунтово-екологічних закономірностей [7].

Педосфера у першому наближенні містить два різко відмінні 
світи ґрунтів: педокосм аридного ґрунтотворення та педокосм гу-
мідного ґрунтотворення. Можна говорити і про існування не так 
чітко відокремленого, проте також своєрідного світу ґрунтів зба-
лансованого зволоження. Вплив термічних відмінностей клімату 
(як і вплив кількості опадів) на фоні цих головних закономірностей 
можна розглядати як менш універсальний, накладений, хоча вони 
дуже суттєві і з господарського погляду можуть набувати першо-
чергового значення.

Саме існування закону пріоритету кліматичної зволоженості 
пояснює суперечливість спроб трактування глобальних ґрунтово-
географічних закономірностей з позиції термічних поясів і обмеже-
ність спроб аналізу ґрунтово-екологічних закономірностей мето-
дом гідротермічних полів, коли координатами для такого аналізу 
обирають суму температур і кількість опадів.

Ступінь універсальності впливу порід, рельєфу і часу в умовах 
аридного та гумідного клімату є різним. Власне тому вище мова 
йшла про закон складної ієрархії чинників.

Закон максимальної літогенної дивергенції ґрунтотворення 
в умовах гумідного клімату. В гумідному кліматі головне різно-
маніття напрямів ґрунтотворення зумовлене різницею в ґрунто-
творних породах; різниця, зумовлена рельєфом, менш контрастна 
і різноманітна. Спеціальний аналіз засвідчив, що в гумідному клі-
маті автономне та гетерономне ґрунтотворення характеризуються 
практично однаковим набором ґрунтотворних процесів і не вдаєть-
ся виявити процеси, специфічні лише для автономного або лише 
для гетерономного ґрунтотворення. Генетично це, очевидно, по-
яснюють тим, що як в автономних, так і в гетерономних умовах 
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гумідне ґрунтотворення має елювіально-ілювіальний або глеєво-
метаморфічний характер. Літогенне різноманіття автономних ґрун-
тів зумовлене тим, що в загальному наборі ґрунтових властивостей 
важливу роль відіграють властивості, які виникають під час транс-
формації вихідних порід і відображають їхнє різноманіття [7].

Закон максимальної топогенної дивергенції ґрунтотво-
рення в умовах аридного клімату. В аридному кліматі головне 
різноманіття напрямів ґрунтотворення зумовлене рельєфом; лі-
тогенний спектр напрямів ґрунтотворення порівняно вузький. У 
гетерономних умовах тут протікають процеси, нехарактерні для 
автономного ґрунтотворення (засолення, оглеєння, осолодіння 
та інші), оскільки в гетерономних умовах непромивний режим, 
властивий автономним аридним ґрунтам, змінюється промив-
ним, застійним або випітним. Обмеженість літогенного спектра 
автономного ґрунтотворення зумовлена тим, що ґрунтові проце-
си мають здебільшого акумулятивну спрямованість, трансформа-
ція вихідних порід виражена слабо. Зауважимо, що ця закономір-
ність інколи затушовується тим, що поділ ґрунтів проводять не 
за власне ґрунтовими властивостями, а за літогенними, без зміни 
успадкованих властивостей від вихідних ґрунтотворних порід. У 
цьому випадку, враховуючи загальмованість процесів перетво-
рення порід в аридному кліматі, різноманітність ґрунтів є висо-
кою, однак ця різноманітність, очевидно, є штучною та не відо-
бражає процесів ґрунтотворення.

Зрозуміло, що наявність загальних законів літо- і топогенної 
дивергенції ґрунтотворення аж ніяк не унеможливлює форму-
вання в конкретних умовах різких меж між авто- і гетерономни-
ми ґрунтами в гумідному кліматі та ґрунтами, що формуються на 
різних породах в аридному кліматі. Неоднозначний і вплив часу 
в аридному і гумідному кліматі. Це питання досі вивчено недо-
статньо. У попередній формі можна говорити про те, що ступінь 
контрастності зміни ґрунтів у гумідному і аридному кліматі, який 
визначається тривалістю процесу ґрунтотворення, відрізняється: в 
гумідному кліматі він зазвичай вищий, ніж в аридному.

Така група законів ґрунтотворення, яку можна розглядати як 
закони взаємодії та взаємозумовленості. 
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Значно менше розроблено закони розвитку. Масштаби ґрунтово-
го й історичного часу суттєво різні. Здебільшого закономірності роз-
витку ґрунтів у часі неможливо перевірити експериментально, вони 
є гіпотетичними. Отож багато закономірностей є дискусійними.

Розвиток (еволюція) ґрунтів у часі відбувається водночас уна-
слідок накопичення нових властивостей під впливом внутрішніх 
процесів, які протікають в самому ґрунті навіть за стаціонарного 
стану чинників (саморозвиток, або автоеволюція), і внаслідок зміни 
цих процесів услід за змінними чинниками ґрунтотворення (підпо-
рядкований розвиток, або алоеволюція). Услід за В. А. Ковдою [2] 
і О. А. Роде [5], процес саморозвитку ґрунтів розглядають як не-
скінченний і такий, що не має внутрішнього механізму завершен-
ня. Саморозвиток відбувається східчасто: стадії порівняно швидкої 
зміни властивостей змінюються стадіями повільного розвитку або 
квазірівноважного з чинниками стану (так званого клімаксу). Цю 
теоретичну модель саморозвитку можна розглядати і як гіпотетич-
ний закон поліклімаксності саморозвитку (автоеволюції) ґрунтів. 
Наслідком закону поліклімаксності (автоеволюції) є можливість іс-
нування декількох різновікових типів ґрунтів в однакових умовах 
клімату, порід і рельєфу.

Підпорядкований розвиток ґрунтів має поліциклічний харак-
тер: ґрунт водночас бере участь у низці циклів: кліматичних, гео-
морфологічних, геологічних, геоботанічних, сукцесійних тощо. 

Наслідком загальних законів поліклімаксності саморозвитку 
та поліциклічності підпорядкованого розвитку ґрунтів і ґрунтово-
го покриву є конкретніші закони різновіковості та поліциклічності 
ґрунтів.

Закон різновіковості ґрунтів: ґрунтовий покрив суші земної 
кулі утворений різновіковими ґрунтами. Важливим методологіч-
ним наслідком цього закону є необхідність обов’язкового обліку 
віку ґрунтів за з’ясування ґрунтових генетичних закономірностей 
з використанням порівняльно-екологічного підходу і порівняльно-
географічного методу. Порівнювані ґрунти повинні мати принци-
пово подібний вік.

Закон полігенетичності ґрунтів: на земній кулі переважають 
полігенетичні ґрунти, тобто ґрунти, які пройшли понад один етап 
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саморозвитку чи підпорядкованого розвитку. Отже, лише історич-
ний підхід до вивчення ґрунтів, який включає в себе і принцип 
актуалізму, може забезпечити правильне розуміння ґрунтів і ґрун-
тового покриву.

Закон полігенетичності можна конкретизувати, виокремлю-
ючи принципово різні умови еволюції ґрунтів:

а) гумідні позатропічні (льодовиково-перигляціальні) – ґрунти 
і ґрунтовий покрив молоді (верхній плейстоцен – голоцен), алополі-
генетичні, в автономних умовах монохронні; переважають ґрунти, 
що пройшли складну підпорядковану еволюцію у швидко і дуже 
змінних контрастних природних умовах (від кріоаридних до гу-
мідних);

б) гумідні тропічні – ґрунти і ґрунтовий покрив дуже древні 
(сотні тисяч і мільйони років) та автополігенетичні; переважають 
ґрунти на древніх гідротермальних корах вивітрювання та їхніх 
дериватах; ґрунти і ґрунтовий покрив пройшли тривалий шлях са-
морозвитку в доволі стабільних природних умовах;

в) аридні – ґрунти і ґрунтовий покрив молоді та поліхронні, пе-
реважають полігенетичні синлітогенні та синденудаційні ґрунти; 
педогенез еволюціонує сингенетично не лише до літогенезу, а й до 
процесу континентального соленакопичення;

г) кріогенні – ґрунтотворення синхронне та сингенетичне до 
кріоліто- й кріоморфогенезу; переважають авто- та алополігене-
тичні кріоморфні ґрунти і кріопедоліти; повсюдно кріогенні мікро- 
і наноструктури ґрунтового покриву;

д) вулканогенні – ґрунтотворення синхронне та сингенетич-
не до аерально-вулканічного літогенезу; ґрунтовий покрив моно-
хронний; переважають складні полігенетичні синлітогенні ґрунти; 
ґрунтотворні породи не мають палеопедогенних властивостей;

е) флювіальні – ґрунтотворення синхронне та сингенетичне 
до флювіального літогенезу; переважають різного ступеня гідро-
морфні ґрунти, полігенетичні, синлітогенні; у породах переважа-
ють палеопедогенні властивості.

Закони географії ґрунтів є конкретними реалізаціями, форма-
ми прояву загальніших законів генези та екології ґрунтів. Власне 
географічні спостереження і з’ясовані на їхній основі закономір-
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ності є головним вихідним матеріалом для пошуку і встановлення 
загальних еколого-генетичних законів. Закони генези та екології 
ґрунтів дають змогу зрозуміти суть ґрунтово-географічних явищ.

Головними законами географії ґрунтів є закони: а) мозаїч-
ності–стріальності; б) фаціальності–поясності–провінціальності.

Закон мозаїчності–стріальності: за спрямованої зміни чин-
ника, який має найбільш універсальний вплив на ґрунтотворення, 
та за доволі вирівняного, малозмінного стану інших чинників у 
ґрунтовому покриві виникають смуги (стрії), орієнтовані перпен-
дикулярно до напряму тренду головного чинника (це явище нази-
вають стріальністю).

У випадку мозаїчного розподілу всіх чинників або спрямова-
ної зміни одного чинника на фоні мозаїчного розподілу всіх інших 
ґрунтовий покрив відзначається мозаїчністю. Цей закон дає змо-
гу краще зрозуміти взаємовідношення кліматичних і літологічних 
чинників. Спрямована зміна ступеня зволоження клімату та порів-
няно вирівняний літологічний фон зумовлюють формування ґрун-
тового покриву з чітко вираженими смугами (стріями, зонами). 
Це явище, що спостерігають на материкових рівнинах, описане 
В. В. Докучаєвим як явище зональності. Отож явище зональності 
(закон зональності) можна розглядати як один з конкретних проявів 
більш загального географічного закону мозаїчності–стріальності і 
ґрунтово-екологічних законів адекватної рефлекторності, сенсор-
ності та пріоритету кліматичної зволоженості.

Таке розуміння дає змогу вирішити питання про визначення 
понять “ґрунтова зональність”, “ґрунтова зона”, “зональний ґрун-
товий тип”. 

Ґрунтова зональність – це кліматична макростріальність, зу-
мовлена зміною зволоженості клімату; ґрунтова зона – конкрет-
на смуга (стрія) у зональному (клімастріальному) типі ґрунтового 
покриву; зональний ґрунтовий тип – модальний тип ґрунтової 
зони.

У випадку, коли літологічний фон складний і різноманітний, 
навіть спрямована зміна клімату не спричиняє появу стріальності, 
і ґрунтовий покрив має мозаїчний характер (наприклад, Середній і 
Східний Сибір, Західна Європа, Південна Америка та ін.). Це яви-
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ще є результатом, формою прояву законів полірефлекторності та 
полісенсорності. У гумідному кліматі ця закономірність виражена 
чіткіше – результат дії закону максимальної літогенної дивергенції 
ґрунтотворення.

Закон фаціальності–поясності–провінціальності: у ґрунто-
вому покриві мозаїчні або спрямовані зміни будь-якого чинника 
спричиняють певні зміни, які можна простежити у формі загаль-
них ґрунтових ознак, накладених на різноманітні напрями ґрун-
тотворення. Цей закон – форма прояву більш загального ґрунтово-
екологічного закону накладеної рефлекторності та сенсорності. 
Прикладами конкретної його реалізації є ґрунтово-географічна 
поясність – наявність у ґрунтовому покриві поясів, що відріз-
няються за кількістю ґрунтових теплових ресурсів; фаціаль-
ність – наявність у ґрунтовому покриві територій макродинаміч-
ної конфігурації, які мають загальні особливості, зумовлені сту-
пенем континентальності клімату (наявність кріогенних ознак, ха-
рактер температурного режиму тощо); ґрунтова провінціальність 
– наявність у ґрунтовому покриві територій будь-якої конфігурації, 
що мають деякі загальні риси, зумовлені спільністю ґрунтотвор-
них порід на певній території і/або її історичною спільністю. При 
цьому всередині кожного поясу, фації, провінції ґрунти можуть 
мати відмінності будь-якого ступеня. Іншими словами, коли закон 
мозаїчності–стріальності (тобто закон зональності) розділяє тери-
торії з принципово різними ґрунтами і ґрунтовим покривом, то за-
кон накладеної фаціальності–поясності–провінціальності розділяє 
територію лише за наявністю накладених другорядних особливос-
тей ґрунтів і ґрунтового покриву. Цю обставину необхідно врахо-
вувати у розробленні схем ґрунтово-географічного районування.

Складна взаємодія перелічених вище законів, закономірностей 
і явищ створює той ґрунтовий покрив, моделювання якого у вигляді 
ґрунтових карт, схем районування, класифікаційних, еволюційно-
історичних схем тощо становить головну фундаментальну про-
блему теоретичного ґрунтознавства і створює наукову основу всіх 
його прикладних гілок. Зауважимо, що складність пошуку осно-
вних законів ґрунтотворення, проблеми важливої та важкої, про-
те далекої від завершення, посилюється тим, що ґрунтовий покрив 
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має континуально-дискретний характер. Цей факт ще недостатньо 
усвідомлений теоретичним ґрунтознавством і не знайшов адекват-
ного відображення в узагальнювальних роботах.
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СТАН І ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ ҐРУНТІВ 
В УКРАЇНІ

Ґрунтові ресурси України характеризуються великою різно-
манітністю. Серед ґрунтів на площі близько 65 % переважають 
чорноземи, що відзначаються великим природним потенціалом 
родючості. Значне поширення мають малопродуктивні і дегра-
довані ґрунти. Практично відсутні заходи щодо охорони ґрунтів  
спричиняють погіршення якості як самих ґрунтів, так і вироще-
ної на них продукції. Для ефективного використання ґрунтів 
(зокрема, ґрунтово-географічного районування, розвитку меліо-
рації, уточнення придатності ґрунтів для вирощування сільсько-
господарських культур, оцінки сучасного стану земель) необхідне 
наукове забезпечення – подальший розвиток фундаментальних 
і прикладних досліджень. У тексті використано матеріали допо-
віді Генерального секретаря Українського товариства ґрунто-
знавців і агрохіміків, академіка УААН С. А. Балюка на ІХ з’їзді УТГА 
(м. Миколаїв, 2014).

Головним засобом сільськогосподарського виробництва є ґрун-
ти і від їхньої потенційної родючості залежить, передусім, про-
дуктивність сільськогосподарських культур. Ґрунт – це головний, 
незамінний, обмежений і практично не відновлюваний ресурс при-
родного середовища, основа для сільськогосподарської діяльності 
і сталого розвитку.
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Ґрунтовий покрив є незамінним компонентом біосфери, 
який разом з рослинами забезпечує її нормальне функціонуван-
ня: зв’язування космічної енергії з подальшим її перерозподілом, 
а також колообіг, форми сполук і рівні концентрації вуглецю, 
кисню, водню, азоту, фосфору, сірки, кальцію, калію та інших 
біофільних елементів у різних ланках природи. Головною осо-
бливістю ґрунту, яка відрізняє його від неживої природи, є ро-
дючість, тобто здатність забезпечувати самовідтворення живої 
речовини.

Ґрунт – надзвичайно складне, неоднорідне та варіабельне се-
редовище, зумовлене різноманітністю чинників ґрунтотворення. 
Природна неоднорідність ґрунту посилюється ще й у випадку його 
сільськогосподарського використання у зв’язку з різною інтенсив-
ністю обробітку, удобрення, застосування хімічних меліорантів 
тощо.

Україна має потужний агропромисловий комплекс, в якому зо-
середжено понад 70 % земель. Останніми роками Україна вийшла 
на рівень виробництва зерна у понад 50–60 млн т, в якому 22–
30 млн т – експортна складова. На найближчу перспективу вису-
нуто завдання вийти на рівень 70–80 млн т зерна, 15 млн т насін-
ня олійних культур, 12 млн т овочево-баштанної продукції. Отож 
Україна була, є і буде житницею Європи, оскільки вона володіє зна-
чним ґрунтово-ресурсним потенціалом [7].

Ґрунтовий покрив – основний, незамінний, обмежений і важ-
ко поновлюваний компонент природного середовища, основа для 
сільськогосподарської діяльності та сталого розвитку. Він виконує 
різні функції: продуктивну – забезпечує отримання 95–97 % про-
дуктів харчування; екологічну – сприяє створенню біорізноманіт-
тя; соціально-духовну – підтримує взаємодію суспільства з ґрун-
тами [3].

Ґрунтові ресурси України характеризуються певними особли-
востями (табл. 15.1): 

– великою різноманітністю ґрунтів – до 1 000 видів;
– унікальністю: до 65 % чорноземні ґрунти, які мають значний 

природний потенціал – наш національний бренд; 
– наявністю малопродуктивних деградованих ґрунтів. 
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Та б л и ц я  15 .1
Ґрунтові ресурси України [13]

Ґрунти Сільськогосподарські 
угіддя, тис. га

Рілля, 
%

Чорноземи опідзолені 3 418,7 91,6
Чорноземи типові 5 779,6 91,8
Чорноземи звичайні 10 488,6 88,3
Чорноземи південні 3 639,9 88,8
Лучно-чорноземні і чорноземно-лучні 2 038,9 60,0
Ясно-сірі лісові, сірі лісові, темно-сірі 
опідзолені 4 333,4 80,5

Дерново-підзолисті, опідзолені, оглеєні 3 850,2 74,1
Темно-каштанові, каштанові солонцюваті, 
лучно-каштанові солонцюваті, солонці, 
каштанові

1 382,9 80,0

Буроземи (опідзолені, підзолисті, лучно-
буроземно-підзолисті, глейові) 1 110,0 43,9

Коричневі 48,5 26,2
Лучно-болотні і болотні 975,3 7,9
Алювіальні лучні і лучно-болотні 781,9 18,8
Торфові низинні 559,4 14,9
Дерново-піщані і зв’язно-піщані та піски 505,5 24,2
Інші 647,9 37,5
Всього 39 822,9 78,5

За площею чорноземних ґрунтів (табл. 15.2) Україна займає 
4 місце в світі – 27–28 млн га, а за площею на 100 жителів – 2 місце 
після Росії (7–8 % світових площ) [15].

Та б л и ц я  15 . 2
Ресурси земель і чорноземні ґрунти окремих держав [4]

Держава
Населен-

ня,
млн осіб

Площа

Ґрунти Рілля Чорноземи

всього, 
млн га

на 1 
жит., га

всього, 
млн га

на 1 
жит., га

всього, 
млн га

на 100 
жит., га

1 2 3 4 5 6 7 8

Україна 45,6 60,4 1,32 32,4 0,71 27,8 61,0

Росія 143,1 1710,0 11,95 123,9 0,87 145,4 102,0
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1 2 3 4 5 6 7 8

Польща 38,2 31,3 0,82 14,2 0,37 0,4 1,0

Румунія 21,5 23,8 1,11 9,3 0,43 1,6 7,4

Німеччина 81,7 35,7 0,44 11,8 0,14 0,7 0,8

Китай 1350,5 959,7 0,71 143,6 0,10 38,0 2,8

Канада 34,9 998,5 28,61 45,4 1,30 7,6 21,8

США 313,3 951,9 3,04 175,2 0,56 55,1 17,6

Всього 7 млрд 13050 1,89 1362 0,19 314,3 4,5

За рахунок природного потенціалу можна отримувати до 
40–42 млн т зерна, а за достатнього ресурсного забезпечення – 60–
65 млн т. Якщо порівняти частку України у світових земельних 
ресурсах та валовому виробництві сільськогосподарської продук-
ції, то вона становить 2,3 % і 1,8 %, відповідно (табл. 15.3), тобто 
за виробництвом продукції показники нашої країни нижчі від се-
редньосвітових. Це пояснюють, насамперед, нижчою врожайністю 
сільськогосподарських культур, передусім зернових, яка значно 
нижча від потенційно можливої через: дефіцит вологи і поживних 
елементів; неоптимальні агрофізичні властивості ґрунтів тощо.

Та б л и ц я  15 . 3
Частка України у загальносвітовому обсязі виробництва 

умовного зерна, 2011 р. (дані А. В. Кучера)

Показник

Виробництво, 
млн т 

Коефіцієнт 
переводу 
в умовне 

зерно

Виробництво 
умовних 
зернових 

одиниць, млн т

Україна Світ Україна Світ

Зерно 56,7 2 655,0 1,0 56,7 2 655,0
Цукровий буряк 18,7 271,6 0,26 4,862 70,6
Соняшник 8,7 34,8 2,0 17,4 69,6
Картопля 24,2 374,4 0,3 7,26 112,3
Овочі та баштанні 10,6 1 087,6 0,5 5,3 543,8
Плоди, ягоди, виноград 2,4 637,9 3,0 7,2 1 913,7
Загальний обсяг виробництва умовної продукції 98,7 5 365,0
Частка України у загальносвітовому обсязі, % 1,8 100,0
Частка ріллі у загальносвітовому обсязі, % 2,3 100,0

З а к і нч е н н я  т а б л .  15 . 2
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Порівняння реальних показників властивостей чорноземних 
ґрунтів з оптимальними засвідчує, що є значні відхилення від 
оптимальних за вмістом доступної вологи, фосфору, за агрофізич-
ними властивостями (табл. 15.4). До цього ж необхідно додати де-
фіцитний баланс за органічною речовиною. Звідси – необхідність 
розробки сучасних агротехнологій з комплексного управління 
ґрунтовими ресурсами, що даватиме змогу вийти на рівень 70–
80 млн т зерна і вище.

Та б л и ц я  15 . 4
Оптимальні та модальні значення властивостей орних чорноземів

Показник Одиниця
виміру

Опти-
мальне 

значення

Чорно-
земи 

опідзо-
лені

Чорно-
земи 

типові і 
регра-
довані

Чорно-
земи 

звичайні

Чорно-
земи 
пів-

денні

Вміст доступної
вологи під час 
посіву у шарі 
0–20 см

мм 30–40 44/2* 39/6 34/11 34/2

Вміст доступної 
вологи під час 
формування гене-
ративних органів 
у шарі 0–100 см

мм 150–160 93/3 76/2 67/12 62/2

Водостійкість
мікроагрегатів % 55–70 45/4 47/13 40/60 31/20

Кількість брил % <10 20/4 23/13 30/60 21/20
Кількість 
рухомого 
фосфору

мг/100 г
ґрунту 17–20 13,5/7 11,9/19 12,6/22 12,3/2

П р и м і т к а :
*Чисельник – середнє значення, знаменник – кількість дат, що залучено до 

розрахунку.

Сьогодні в Україні набули поширення деградаційні проце-
си: зменшення вмісту органічної речовини, поживних елементів, 
справді недостатньої гідротехнічної, хімічної та інших видів мелі-
орацій, практично цілковитої відсутності впровадження заходів з 
охорони ґрунтів від водної та вітрової ерозії, від фізичної та інших 



- 243 -

Тема 15. Стан і проблеми використання ґрунтів в Україні

видів деградації, що супроводжується погіршенням якості продук-
ції (табл. 15.5).

Та б л и ц я  15 . 5
Поширення деградації в орних ґрунтах України [8]

Процес деградації Площа поширення, %

Втрата гумусу та поживних речовин 43,0

Переущільнення 39,0

Запливання та кіркоутворення 38,0

Водна ерозія 17,0

Підкислення 14,0

Заболочування 14,0

Забруднення радіонуклідами 11,1

Вітрова ерозія, втрата верхнього шару ґрунту 11,0

Забруднення пестицидами та іншими 
органічними речовинами 9,3

Забруднення важкими металами 8

Засолення, підлуження 4,1

Водна ерозія, утворення ярів 3,0

Побічна дія водної ерозії (замулення 
водоймищ тощо ) 3,0

Зниження рівня денної поверхні 0,35

Деформація земної поверхні вітром 0,35

Аридизація ґрунту 0,21

Відомості щодо якісного стану ґрунтів подано в таблиці 15.6. 
За узагальненими даними, понад 50 % земель характеризуються 
низьким і середнім вмістом фосфору, а понад 30 % – калію; близько 
30 % земель схильні до ерозії, а площа деградованих та малопро-
дуктивних земель загалом становить від 5–6 до 10 млн га.
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За останні 130 років втрати гумусу становили до 25 % 
(рис. 15.1) і надалі прогнозують подальше зниження його вмісту. 
Загальні економічні збитки через зменшення врожайності оцінюють 
у 14 млрд грн, і це лише через зниження врожайності внаслідок де-
градації (16 % вартості валової сільськогосподарської продукції).

Рис. 15.1. Динаміка вмісту гумусу в чорноземних ґрунтах України серед-
нього гранулометричного складу за період 1983–2000 рр. і прогноз його 

змін до 50–80-х років XXI століття

Фактично сучасна цивілізація споживає ґрунтові ресурси та 
родючість ґрунтів, накопичені за багато століть і тисячоліть до нас. 
Отож марно сподіватися на те, що впровадження окремих безсис-
темних і фрагментарних заходів виправить ситуацію. Необхідно 
інше – знайти джерела фінансування та прийняти Національну про-
граму охорони ґрунтів (3-й варіант), розроблену в Національному 
науковому центрі “Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені 
О. Н. Соколовського”. Цю програму подано до Національної ака-
демії аграрних наук України, і після експертизи її передадуть до 
Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України та, головне, 
реалізують.

Аналіз стану ґрунтів засвідчує, що за останнє десятиліття спо-
стерігається зростання темпів деградації ґрунтів. За даними ФАО, 
46 % світових земельних ресурсів зачислено до деградованих, що 
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є результатом інтенсивної господарської діяльності. Деградація 
ґрунтів унаслідок господарської та інших видів діяльності, невико-
нання необхідних робіт з їхнього відновлення виводять проблему 
охорони ґрунтів до пріоритетних.

Україна найближчими роками динамічно розвиватиметься. Це 
стане можливим і завдяки ефективному використанню унікально-
го ґрунтового покриву, і завдяки впровадженню ефективних на-
укових розробок у галузі ґрунтознавства, агрохімії, меліорації та 
охорони ґрунтів. 

Головні досягнення ґрунтознавців України полягають у роз-
робці:

– проекту Закону України “Про збереження ґрунтів і охорону їх-
ньої родючості”, головна мета якого – надати ґрунтам правовий ста-
тус, адже ґрунти – це природний ресурс, який підлягає охороні нарівні 
з іншими компонентами довкілля (водою, повітрям, надрами);

– проектів національних і державних програм охорони ґрунтів, 
проведення повторного великомасштабного ґрунтового обстеження;

– “Стратегії збалансованого використання, відтворення і 
управління ґрунтовими ресурсами” [14];

– серії нових концепцій – агрохімічного забезпечення земле-
робства на період до 2020 р., хімічної меліорації ґрунтів, рефор-
мування системи моніторингу земель, розвитку системи точного 
землеробства, рекультивації земель тощо [1; 5; 6; 16; 17];

– Методики агрохімічної паспортизації земель сільськогоспо-
дарського призначення [9], яку підготовлено спільно з ДУ “Інститут 
охорони ґрунтів України”, методики моніторингу ґрунтів [12];

– Національної доповіді про стан родючості ґрунтів [10], у під-
готовці якої брали участь провідні фахівці України;

– унікальної бази даних “Властивості ґрунтів України” як 
основи для створення доступної інформаційної системи “Ґрунти 
України”, до якої внесено понад 2 500 розрізів і використано понад 
200 показників. Ця база даних дає змогу створювати електронні 
карти за будь-яким показником на рівні України, області, району, 
господарства. Вона дасть змогу Україні увійти в єдиний ґрунтовий 
простір Європи та світу, брати участь у глобальних і регіональних 
ґрунтових програмах [2].
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Внесено пропозиції щодо інформаційного забезпечення стану 
ґрунтів. Підготовлено проект Державної програми великомасш-
табного обстеження ґрунтового покриву, а також методику агро-
хімічної паспортизації земель, концепцію реформування системи 
моніторингу, методику моніторингу земель. Розгортаються ро-
боти з інвентаризації польових дослідів зі створенням нового ре-
єстру польових дослідів та інформаційної системи. Підготовлено 
низку конкретних рекомендацій, технологій, систем, у тім числі 
комп’ютерних програм. Підготовлено нормативно-методичні до-
кументи, створено нормативну базу охорони ґрунтів. Підготовлено 
понад 30 НД (ДСТУ, ДСТУ ISO), які використовують агрохімічна 
служба і вимірювальні лабораторії. Загалом підготовлено та вве-
дено в дію понад 300 НД [11], проводять роботу зі створення стан-
дартних зразків, системи сертифікації земель (ґрунтів); 160 НД гар-
монізовано з міжнародними та європейськими. 

Для ефективного завершення земельної реформи, створення 
повноцінного земельного кадастру, ґрунтового та інших видів ра-
йонування, розвитку меліорації, уточнення придатності ґрунтів 
для вирощування сільськогосподарських культур, оцінки сучасно-
го стану земель необхідне наукове забезпечення, подальший розви-
ток фундаментальних і прикладних досліджень. 

Тенденції розвитку ґрунтознавства як фундаментальної науки 
з урахуванням міжнародних тенденцій повинні опиратися на між-
дисциплінарні дослідження, а також дослідження, спрямовані на 
підвищення біопродуктивності ґрунтів, пізнання ґрунтових про-
цесів на молекулярному рівні, підвищення вагомості екологічної 
тематики в ґрунтознавстві та агрохімії, поступове усвідомлення 
значущості ґрунтів як компонента біосфери й бази сталого розви-
тку суспільства.

Тенденції розвитку ґрунтознавства та агрохімії як прикладної 
науки зведено до таких положень: 

– пошук нових способів ефективного використання ґрунтів в 
умовах зміни клімату, нестачі вологи, збідненості на поживні ре-
човини;

– удосконалення та адаптація ґрунтоохоронних агротехно-
логій;
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– поглиблене дослідження механізмів ґрунтів, які забезпечу-
ють їхній стійкий і рівноважний стан у сучасних умовах інтенсив-
ного господарювання (вчення про буферність, активність ґрунтів);

– вивчення та пізнання сучасних деградаційних процесів (пе-
редусім ерозійних, забруднення тощо) у режимах in situ та on line 
в умовах лізиметричних станцій, обладнаних стічними майданчи-
ками тощо;

– створення системи наукового моніторингу ґрунтового покри-
ву та геоінформаційної бази даних на основі сучасного програмно-
го, математичного та картографічного забезпечення, гармонізова-
них з європейським досвідом;

– розроблення і впровадження препаратів (гумусові речови-
ни, стимулятори росту, органо-мінеральні добрива, біопрепарати, 
фунгіциди, мікродобрива тощо), які підсилюють дію мінеральних 
добрив.

Узагальнення даних польових дослідів засвідчило, що засто-
сування лише мінеральних добрив забезпечує віддачу на 1 кг NPK 
4–5 кг зерна, разом з органічними добривами – 6–8 кг, а комплек-
сне застосування агрохімікатів, фунгіцидів, регуляторів росту – 
до 10–12 кг зерна. Ці підходи співзвучні з матеріалами наукової 
програми симпозіумів, Х Міжнародного конгресу ґрунтознавців 
(Південна Корея, 2014).

Необхідно підняти рейтинг проблеми охорони ґрунтів у сус-
пільстві. Держава повинна розглянути і прийняти програму охо-
рони ґрунтів, надати їй статусу національної, довести її до кожної 
області, району, сільгосппідприємства, знайти кошти для фінан-
сування (за рахунок частини земельних податків, а також коштом 
землекористувачів). Програма повинна стати базою для розробки 
стратегії збереження унікального ґрунтового покриву, який має 
Україна.

Необхідно переглянути чинні та створити дієвіші закони про 
охорону ґрунтів та їхньої родючості. Кожна владна структура по-
винна бути відповідальною за раціональне використання та охоро-
ну ґрунтів. Таку ж відповідальність необхідно покласти й на влас-
ників землі. І зробити це необхідно якнайшвидше.
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Слід оновити земельно-кадастрову інформацію у зв’язку зі 
швидким розвитком деградаційних процесів. В Україні облік якос-
ті земельних ресурсів здебільшого здійснюють за матеріалами та 
даними обстеження ґрунтів 1957–1961 рр. Однак ці матеріали за-
старіли. Отож необхідно переглянути як методику складання када-
стрової документації, так і власне матеріали.

На новому етапі вивчення ґрунтового покриву обстеження 
ґрунтів необхідно узгоджувати з агрохімічною паспортизацією та 
еколого-меліоративним моніторингом, тобто поєднувати ґрунтово-
агрохімічне, ґрунтово-меліоративне обстеження з використанням 
даних дистанційного зондування, ГІС-технологій. Не випадково 
внесено пропозицію щодо проведення повторного великомасш-
табного ґрунтового обстеження, її підтримала Президія НААН. 
Підготовлено проект Державної програми, розробляється методика 
ґрунтового обстеження: готують до друку працю “Номенклатура 
і діагностика ґрунтів”, провадять роботи з удосконалення націо-
нальної класифікації ґрунтів (введено в дію ДСТУ) з урахуванням 
напрацювань ФАО, WRB.

Відповідно до вимог часу необхідно забезпечити наукове ви-
рішення проблеми раціонального землекористування, насамперед 
проблеми подолання деградації земель (зокрема, задіяти геоінфор-
маційні, дистанційні, автоматизовані комп’ютерні та інші сучасні 
технології для забезпечення обґрунтованих просторових рішень), 
ідентифікації деградаційних явищ, передусім ерозії, протидеграда-
ційної організації території, використання нових методів впоряд-
кування інформації у вигляді БД та експертних автоматизованих 
систем з розширеними можливостями довідкового обсягу.

Усі верстви суспільства повинні володіти відповідними зна-
ннями про ґрунти та усвідомлювати необхідність їхньої охорони. 
Доцільно збільшити обсяги та якість викладання дисциплін з ґрун-
тознавства та охорони ґрунтів у школах, ліцеях, інститутах, уні-
верситетах, а також забезпечити відповідними підручниками різні 
категорії користувачів. Щодо цього є великі очікування від при-
йняття нового Закону про освіту.

Земельна реформа спричинила появу тисяч землекористува-
чів, які не мають відповідних знань і не використовують сучасні 
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технології вирощування культур та охорони родючості ґрунтів. 
Фактично нові власники не знають якості своєї землі та не можуть 
її контролювати у випадку передачі в оренду. Першочергове за-
вдання, яке необхідно вирішити у цьому випадку – навчити зем-
лекористувачів головних правил землекористування. Необхідно 
забезпечити їх інформацією про якісний стан ґрунтів, а контрольні 
органи – методикою контролю якості ґрунтів.

В Україні необхідно створити мережу консультаційних і на-
вчальних центрів з метою попередження деградації земель, роз-
горнути освітянську діяльність у засобах масової інформації, пе-
редусім на телебаченні, організувати в усіх природно-кліматичних 
сільськогосподарських зонах демонстраційні заходи, конференції, 
використовувати спеціальні та популярні видання, буклети, газе-
ти. Тематика, пов’язана з охороною земель, повинна стати однією 
з найважливіших. В умовах України, де фактично не існує служби 
впровадження, подібної до extension service (вона існує в розвине-
них країнах), такі заходи вкрай необхідні.

Необхідно зменшити розрив між наукою, владою і суспіль-
ством, між ґрунтознавцями й агрохіміками, які розробляють реко-
мендації щодо охорони ґрунтів, і менеджерами, які повинні ство-
рювати умови для їхнього впровадження, та агросферою, в якій 
активно застосовуватимуть наукові рекомендації. Особлива відпо-
відальність лягає на владу, яка упродовж останніх 20 років фактич-
но допустила бездіяльність у вирішенні питань, пов’язаних з охо-
роною ґрунтів. Саме влада, насамперед, повинна вживати заходів 
щодо виправлення становища. Головне завдання сьогодні – знизи-
ти ступінь розораності, призупинити деградацію ґрунтів, мінімі-
зувати (нормувати) механічні та хімічні навантаження на ґрунти та 
досягти хоча б простого відтворення родючості ґрунтів, вийти на 
моделі збалансованого використання ґрунтових ресурсів.

Україна – амбітна аграрна держава, яка орієнтується на висо-
кий рівень виробництва сільськогосподарської продукції та значну 
експортну складову, зокрема зерна. Володіючи таким земельно-
ресурсним потенціалом, завдання забезпечення продовольчої та 
енергетичної безпеки країни та підвищення частки сільськогос-
подарської продукції в експортній складовій економіки держави 



- 251 -

Тема 15. Стан і проблеми використання ґрунтів в Україні

можна вирішити за умови максимального врахування особливос-
тей ґрунтового покриву та продуктивності ґрунтів, комплексного 
регулювання ґрунтових процесів і режимів та за умови стійкого 
управління ґрунтовими ресурсами. Щодо цього необхідні узгодже-
ні системні дії владних структур і всіх верств суспільства.
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Т е м а  16

РОЗВИТОК ҐРУНТОЗНАВЧОЇ НАУКИ В УКРАЇНІ 
ТА МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО В ГАЛУЗІ 

ҐРУНТОЗНАВСТВА І ГЕОГРАФІЇ ҐРУНТІВ 

Розглянуто становлення і розвиток ґрунтознавства як 
фундаментальної природничо-наукової дисципліни. Витоком 
ґрунтознавства стало накопичення емпіричних знань про ґрун-
ти з моменту зародження землеробства. Розкрито значення 
генетичної методології для становлення і розвитку ґрунто-
знавства як нової багатопрофільної природничої науки. Описано 
стан і перспективи розвитку ґрунтознавства в Україні, наголо-
шено на важливій ролі наукових установ і товариств у цьому 
процесі. Висвітлено головні аспекти міжнародного співробітни-
цтва в галузі ґрунтознавства і географії ґрунтів. 

Становлення і розвиток ґрунтознавства як фундаментальної 
природничо-наукової дисципліни триває декілька тисяч років, по-
чинаючи з періоду зародження землеробства в неоліті (5–6 тисяч 
років тому). З удосконаленням землеробства повільно накопичува-
лися знання про різноманіття ґрунтів та їхню родючість. У ці часи 
не було ще наукових методів вивчення таких складних природних 
тіл, якими є ґрунти. Цей тривалий період інколи називають пері-
одом передісторії ґрунтознавства.

Лише наприкінці ХVІІІ – на початку ХІХ століть вдалося ви-
користати методи хімії та фізики, а згодом – і агрохімії та фізіології 
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рослин для вивчення ролі ґрунтів у живленні рослин і для регулю-
вання родючості ґрунтів, завдяки чому наука про ґрунти успіш-
но розвивалася як галузева сільськогосподарська дисципліна. Це 
можна назвати практичним ґрунтознавством. Отже, витоки ґрун-
тознавства лежать в агрономії. Таке агрономічне ґрунтознавство 
базувалося на уявленнях про ґрунт як неживе середовище зростан-
ня рослин.

І лише у другій пол. ХІХ ст. деякі вчені починають розуміти, 
що ґрунти – це особливі природні утворення, які сформувалися у 
процесі розвитку природи на поверхні земної суші у результаті вза-
ємодії поверхневих гірських порід, рослин і тварин у різних умовах 
клімату і рельєфу. У цей час відбулося становлення ґрунтознавства 
як самостійної науки з власним об’єктом і предметом дослідження. 
Біля витоків вчення про ґрунти, які передували В. В. Докучаєву та 
навіть Ф. Й. Рупрехту, стояли професори Харківського університе-
ту Н. Д. Борисяк та І. Ф. Леваковський.

Принципи і природно-історичну методологію вивчення ґрун-
тів обґрунтував В. В. Докучаєв. На цих принципах створено нову 
галузь природознавства – генетичне ґрунтознавство. Принцип ви-
вчення ґрунту у взаємозв’язку з умовами (чинниками) ґрунтотво-
рення сьогодні вважають основоположним принципом системно-
го підходу в наукових дослідженнях ґрунтів. Один із засновників 
сучасного системного підходу Л. Барталанфі визначає систему як 
комплекс взаємозв’язаних елементів. Системний підхід допома-
гає отримати цілісну картину об’єкта досліджень – не суму його 
окремих компонентів і властивостей, а якісно цілісне утворення. 
Причому дослідження системи не відокремлене від дослідження 
умов її існування.

У генетичному ґрунтознавстві вже давно ґрунт і його верти-
кальний профіль розглядають не як суму горизонтів і компонентів, 
а як структурно організований комплекс його парагенетичних го-
ризонтів, пов’язаних і об’єднаних спільністю походження у резуль-
таті ґрунтотворного процесу. Отож системний підхід у досліджен-
нях, що поширився в науці у другій пол. ХІХ ст., певною мірою 
закладений у генетичному ґрунтознавстві.
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Для методології генетичного ґрунтознавства властиво розгля-
дати ґрунт у його становленні і розвиткові. Власне тому ґрунт ви-
значають як природно-історичне тіло. Важлива риса методології 
генетичного ґрунтознавства – єдність теорії та практики, що ство-
рює можливість забезпечення практичності рекомендацій.

Інтенсивний розвиток вчення про ґрунти сприяв створенню на-
укової школи генетичного ґрунтознавства. Формування її пов’язане 
з такими вченими, як М. М. Сибірцев, К. Д. Глінка, С. О. Захаров, 
С. С. Неуструєв, відомий петрограф Ф. Ю. Левінсон-Лессінг, ґрунто-
знавець і мінералог П. А. Зам’ятченський, відомі ботаніки-географи 
А. М. Краснов, Г. І. Танфільєв, гідрогеолог П. В. Отоцький, гідролог 
Г. М. Висоцький, агрономи П. Ф. Баранов і М. А. Адамов, основопо-
ложник геохімії В. І. Вернадський та ін.

Наукові дослідження ґрунтознавства і географії ґрунтів спря-
мовані на розв’язання теоретичних і практичних проблем, роз-
роблення методології та методів дослідження ґрунтів. Це зна-
йшло своє вагоме відображення у працях М. О. Дімо, Г. М. Туліна, 
О. Г. Набоких, В. Р. Вільямса, П. С. Косовича, Р. В. Різположенського, 
К. Д. Гедройца, А. Г. Дояренка, С. Л. Кравкова та інших.

Важливі ґрунтово-генетичні та ґрунтово-географічні зако-
номірності висвітлені у фундаментальних працях Б. Б. Полинова, 
Л. І. Прасолова, І. П. Герасимова та інших. Розробка теорії ґрун-
тотворення і концепції педосфери, її планетарного значення в 
історії розвитку Землі, незамінності педосфери в регулюванні 
сучасних процесів міграції й акумуляції речовини та енергії в до-
вкіллі, вчення про глобальні екологічні функції ґрунтів, роль ґрун-
ту в житті та діяльності людини висвітлені у працях В. А. Ковди, 
Г. В. Добровольського, С. Д. Нікітіна, С. В. Зонна, М. А.Глазовської, 
І. А. Крупенікова та інших.

Становлення та розвиток генетичного ґрунтознавства супро-
воджувалися його домінуючим становищем у світі, що відобрази-
лося в появі нових класифікацій ґрунтів у різних країнах, створенні 
світових ґрунтових карт, диференціації ґрунтознавства як науки і 
формуванні спеціалізованих напрямів. Такому розвиткові ґрунто-
знавчої науки сприяли праці американських вчених Г. В. Гільгарта, 
М. Уітнея, К. Ф. Марбута, С. Гінга, М. Джефрея, Г. Йєнні та ін-
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ших; у європейських країнах – праці Е. Рассела (Великобританія), 
М. Е. Вольні, Є. Раммана та Е. А. Мітчерліха (Німеччина), 
Ю. Шлезінга та Ф. Дюшофура (Франція), Г. М. Мургочі (Румунія), 
Н. П. Пушкарова (Болгарія), П. Трейда і А. Зігмонда (Угорщина), 
С. Міклашевського та О. Мусеровича (Польща), І. Копецкого та 
Ю. Грашко (Чехія), Б. Аарніо (Фінляндія), С. Е. Матсона (Швеція), 
а також вчених Китаю, Японії, Індії та інших країн.

На четвертій Міжнародній педологічній конференції в 
Римі (1924) утворено Міжнародне товариство ґрунтознавців 
(International Society of Soil Science – ISSS). Структура Товариства 
налічує спеціалізовані комісії, підкомісії і робочі групи за різни-
ми напрямами ґрунтознавства. Товариство видає Міжнародний 
науково-інформаційний бюлетень, який відображає наукову діяль-
ність національних товариств, скликає та організовує міжнарод-
ні конгреси, конференції і симпозіуми, видає їхні напрацювання. 
Президентом Товариства традиційно обирають на чотири роки 
лідера національного товариства тієї країни, де проводять чергові 
Міжнародні конгреси.

Усього Товариство провело двадцять Міжнародних конгре-
сів ґрунтознавців: перший – 1927 року у Вашингтоні (США), дру-
гий – 1930 року в Ленінграді–Москві (Росія), третій – 1935 року в 
Оксфорді (Великобританія), четвертий – 1950 року в Нідерландах, 
п’ятий – 1954 року в Кіншасі (Конго), шостий – 1956 року в Парижі, 
сьомий – 1960 року в Медісоні (США), восьмий – 1964 року в 
Бухаресті (Румунія), дев’ятий – 1968 року в Аделаїді (Австралія), 
десятий – 1974 року в Москві (СРСР), одинадцятий – 1978 року в 
Едмонтоні (Канада), дванадцятий – 1982 року в Індії, тринадця-
тий – 1986 року в Гамбурзі (ФРН), чотирнадцятий – 1990 року в 
Японії, п’ятнадцятий – 1994 року в Акапулько (Мексика), шістнад-
цятий – 1998 року в Монпельє (Франція), сімнадцятий – 2002 року 
в Бангкоку (Таїланд), вісімнадцятий – 2006 року в Філадельфії 
(США), дев’ятнадцятий – 2010 року в Брісбені (Австралія), двадця-
тий – 2014 року в Ченджу (Південна Корея).

Оперативною діяльністю Міжнародного товариства керу-
ють його генеральні секретарі, які є відомими у світі вченими. 
Міжнародне товариство ґрунтознавців працювало під егідою між-
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народних організацій з продовольства (ФАО), з питань освіти, на-
уки і культури (ЮНЕСКО), з проблем навколишнього середовища 
(ЮНЕП) та ін.

Активну діяльність у рамках Міжнародного товариства ґрун-
тознавців беруть національні товариства ґрунтознавців у 65-ти 
країнах світу. Вони об’єднують понад 7 000 учених і спеціалістів-
ґрунтознавців. Міжнародне товариство ґрунтознавців силами вче-
них різних країн організувало створення Ґрунтової карти світу. Ця 
робота тривала понад 20 років (1961–1981). За пропозицією про-
фесора Р. Дюдаля (Бельгія) 1970 року розпочали багаторічну ро-
боту зі створення Світової корелятивної бази даних з ґрунтових 
ресурсів (WRB), яку видали 2006 року. Третя версія “International 
soil classifi cation system for naming and creating legends for soil maps” 
вийшла друком 2014 року.

Міжнародне товариство ґрунтознавців 1998 року перетворили 
в Міжнародну спілку ґрунтознавчих наук “International Unions Soil 
Science–IUSS”, а 2001 року створили ще одне велике Європейське 
товариство ґрунтознавців – “European Society for Soil Conserva-
tion – ESSC”. Його діяльність спрямована на боротьбу з різними ви-
дами деградації ґрунтів, насамперед з водною і вітровою ерозією. 
Товариство регулярно видає Бюлетень ESSC News letter.

Розвинуті країни (зокрема, США, Німеччина, Франція, Канада, 
Китай) вже прийшли до розуміння того, що охорону ґрунтів, бо-
ротьбу з деградацією можна провадити тільки на державному рів-
ні. Для відтворення родючості ґрунтів необхідно також задіяти 
кошти власників земель. Навіть у такій багатій країні, як США, 
значну частину коштів на відтворення родючості витрачають без-
посередньо землекористувачі.

У розвинутих країнах існує певна гармонія між центральним і 
регіональними бюджетами. У місцевих бюджетах закладені кошти 
на проведення осушення (Швеція), моніторинг (Норвегія, Данія), 
реконструкцію осушувальних систем (Нідерланди). Окрім того, 
активну позицію займають банки. Вони надають пільгові довго-
строкові кредити на вирішення питань, пов’язаних з охороною зе-
мель, вод, лісів (США, Швеція). Ключовим принципом законодав-
ства цих країн є неприпустимість такого впливу на ґрунти, який 
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спричинятиме погіршення їхньої якості, деградацію, забруднення 
та руйнування.

Європейська ґрунтова політика базується на такому положен-
ні: ґрунтоохоронних законів слід дотримуватися на кожній земель-
ній ділянці незалежно від форм власності. Це дуже важливо для 
України, оскільки практично більша частина земель сільськогос-
подарського призначення перебуває в оренді, а правила оренди 
прописані доволі вільно і, до того ж, питання контролю родючості 
в них, у кращому випадку, є другорядними або взагалі не відобра-
жені.

Ще один принцип європейської ґрунтової політики – достатня 
інформація про стан ґрунтів. Основою екологічного благополуч-
чя Німеччини, Австрії, Швейцарії, Швеції, Голландії є проведення 
моніторингу, жорстке дотримання рекомендацій і виховання з ди-
тячих років поваги до природи та розуміння необхідності її збе-
реження. Тут широко впроваджують ґрунтоохоронні технології, 
які обмежують інтенсивність механічних і хімічних навантажень 
на ґрунтовий покрив; набирає поширення “підтримувальне” удо-
брення, коли в умовах достатнього забезпечення ґрунтів поживни-
ми елементами істотно обмежують внесення мінеральних добрив. 
Щораз ширше впроваджують точне землеробство, наслідком якого 
є зменшення внесення у ґрунт добрив, мікрозрошення, викорис-
тання різних видів мінімального і нульового обробітку, що дає 
очевидний ґрунтоохоронний ефект. Розвивається контурне та агро-
лісове змішане землекористування, передусім у країнах Південної 
Європи, де існує загроза ерозії ґрунтів. Поширюється практика ор-
ганічного та екологічно чистого землеробства, що знаходить під-
тримку урядів низки європейських країн (Швейцарії, Нідерландів, 
Данії).

Активну позицію у вивченні та впровадженні нових техноло-
гій займає Європейська наукова комісія Євросоюзу, яка веде цілу 
серію ґрунтоохоронних проектів (наприклад, протиерозійних); 
розроблено серію документів, спрямованих на охорону ґрунтів, 
створення інформаційних баз даних, опрацювання узгоджених 
підходів до класифікації ґрунтів, їхнього моніторингу, оновлення 
картографічних матеріалів. 
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Для мотивації впровадження ґрунтоохоронних технологій 
використовують економічні стимули у вигляді субсидій у розмірі 
від 20–50 до 125 євро/га (їх виплачують фермерам). Простежується 
висока культура у ставленні до ґрунтів, збереження їхньої родю-
чості. 

Перелічене – лише частина того, що активно впроваджують 
у землеробстві більшості європейських країн, насамперед, через 
необхідність створення надійної основи сталого, екологічно без-
печного та ефективного землекористування. На жаль, доводиться 
визнати, що здебільшого інноваційні пропозиції в Україні впрова-
джують недостатньо і доволі повільно.

У рішеннях Всесвітніх конференцій ООН з навколишньо-
го природного  середовища і розвитку (Ріо-де-Жанейро, 1992; 
Йоганнесбург, 2002) зазначено, що охорона та раціональне ви-
користання ґрунтів повинні бути пріоритетною ланкою держав-
ної політики, адже стан ґрунтів визначає їхню здатність вико-
нувати продуктивні та екологічні функції, впливає на характер 
життєдіяльності людини і природне середовище. З огляду на це, 
Організація Об’єднаних Націй проголосила 2015 рік Міжнародним 
роком ґрунтів, гаслом якого стало “Здорові ґрунти для здорового 
життя”. Сімнадцятий конгрес ґрунтознавців на пропозицію вчених 
і експертів, занепокоєних станом ґрунтового покриву планети, за-
снував Всесвітній день ґрунту – 5 грудня. Усвідомлюючи небез-
пеку зникнення, руйнування, забруднення, засмічення та загальної 
деградації ґрунтів, наукова громадськість звернула увагу на необ-
хідність охорони ґрунтового покриву планети і закликала уряди 
і народи всіх країн розглядати ґрунт як всесвітнє надбання люд-
ства. 

Ґрунтознавство як наука постійно розвивається у різних напря-
мах. Зокрема, самостійними галузями стали фізика, хімія, біологія, 
мінералогія ґрунтів, географія і картографія ґрунтів, вчення про 
динаміку ґрунтів і ґрунтових режимів тощо. Розвивається матема-
тичне моделювання ґрунтових процесів, вивчають баланси речо-
вин та енергії у ґрунтах як частині екосистем. Поруч з хімічними 
аналізами широко застосовують різноманітні фізичні методи дослі-
джень хімічного та мінералогічного складу ґрунтів: спектральний, 
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атомно-сорбційний, полярографічний, термічний, рентгенівський, 
електронно-мікроскопічний, мікроморфологічний тощо. У карто-
графії ґрунтів, зокрема у випадку складання великомасштабних 
ґрунтових карт, застосовують методи дешифрування аерознімків, 
інтерпретації ґрунтового покриву за спектрозональними знімками 
з космічних супутників; здійснюють поетапне дослідження струк-
тури ґрунтового покриву. Для складання ґрунтових карт викорис-
товують комп’ютерні бази даних і геоінформаційні системи [3].

Сформувались і великі прикладні галузі ґрунтознавства, тіс-
но пов’язані з сільським і лісовим господарством, будівництвом, 
іригацією, транспортом, пошуками корисних копалин, охороною 
здоров’я, збереженням довкілля тощо. Це агроґрунтознавство і аг-
рохімія, лісове ґрунтознавство, меліоративне ґрунтознавство, еко-
логічне ґрунтознавство, агроекологія, моніторинг ґрунтів тощо. 
Ґрунтова карта – один з базових документів для визначення земель-
них фондів, районних планувань, землеустрою, планування інже-
нерних споруд і транспортної мережі, організації та будівництва 
іригаційних систем, рекреаційного планування, розроблення при-
родоохоронних заходів.

Важливу роль у розвитку ґрунтознавчої науки в Україні віді-
грає Українське товариство ґрунтознавців і агрохіміків (УТҐА). 
Воно складається з 323-х відділень і налічує майже 900 членів. 
Товариство об’єднує у своїх лавах фахівців у галузі ґрунтознавства, 
агрохімії, охорони ґрунтів і суміжних дисциплін, які працюють в 
академічних і галузевих науково-дослідних інститутах, у вищій 
школі та виробничих організаціях.

Зусилля ґрунтознавців України спрямовані на всебічне ви-
вчення ґрунтових і земельних ресурсів держави з метою їхнього 
раціонального використання, прогнозу змін, охорони ґрунтів, під-
вищення їхньої продуктивності, удосконалення та реалізації голо-
вних напрямів земельної реформи, нормативно-методичного об-
ґрунтування нової системи державного контролю стану ґрунтів, 
управління земельними ресурсами [1; 2]. 

Головне завдання залишається незмінним – привернути увагу 
владних структур, широких верств суспільства до проблем охоро-
ни ґрунтів як найважливішого національного багатства України. 
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Необхідне усвідомлення, що найважливішими умовами збережен-
ня біосфери, нормального рослинного покриву і продуктивності 
сільського господарства є постійна турбота про збереження ґрун-
тів, їхньої структури та властивостей, застосування систем заходів 
з відтворення та підвищення родючості ґрунтів [4].

Розроблені актуальні пропозиції до проекту Закону України 
“Про збереження ґрунтів та охорону їх родючості”, внесені зміни 
до законів України “Про охорону земель”, “Про державний конт-
роль за використанням та охороною земель”, “Про ринок землі”, 
“Про іпотеку землі”, “Про державний земельний кадастр”, “Про 
сільське господарство”, а також до постанов Кабінету Міністрів 
України “Про затвердження Методики нормативної грошової 
оцінки земель сільськогосподарського призначення”, “Про за-
твердження Державної цільової програми розвитку українського 
села до 2015 року щодо завдань, заходів та обсягів фінансування 
п. 12 «Підвищення родючості ґрунтів»”.

Значну увагу приділено об’єднанню наукових сил країни за-
для вирішення актуальних завдань, поставлених перед науковцями 
і виробничниками. Центральна рада Товариства тісно співпрацює 
з координаційно-методичною радою з проблем ґрунтознавства, 
агрохімії, охорони ґрунтів, яка працює на базі Національного 
наукового центру “Інститут ґрунтознавства та агрохімії іме-
ні О. Н. Соколовського” і координує роботу понад 20-ти наукових 
установ. Це дає змогу концентрувати та упорядковувати досліджен-
ня, запобігати їхньому дублюванню, забезпечувати дотримання 
достатнього науково-методичного рівня робіт.

Комісії та підкомісії УТҐА детальніше розробляють проблеми 
з окремих напрямів ґрунтознавчої науки. Зокрема, комісія “Фізика 
ґрунтів” плідно працює як у фундаментальному, так і в приклад-
ному напрямах. Науковці отримали нову інформацію про фізичні 
властивості ґрунтів, видали картографічні та аналітичні матері-
али, що уточнюють реальний стан ґрунтів і дають змогу окреслити 
заходи з їхнього збереження і поліпшення. Результати досліджень 
з фізики ґрунтів у рамках науково-технічних програм науково-
дослідних та освітянських установ використано для формування 
агровимог до новітніх ґрунтозахисних знарядь обробітку й ощад-
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ливих землеробських технологій. Виявлено території, де існує най-
більша загроза ерозії, переущільнення, знеструктурення, кіркоут-
ворення, інших проявів фізичної деградації ґрунтів і де насамперед 
потрібне впровадження антидеградаційних профілактичних захо-
дів. Зокрема, розроблено пропозиції щодо розширення площ кон-
сервативного, точного та нульового обробітку ґрунтів і розширен-
ня використання новітніх альтернативних технологій.

Робота комісії “Біологія ґрунтів” спрямована на координацію і 
сприяння дослідженням у вивченні комплексу проблем, пов’язаних 
з розробленням наукових засад оптимізації функцій мікробних 
угрупувань для поліпшення екологічного стану ґрунтів, підвищен-
ня їхньої родючості та забезпечення стабільності агроекосистем. 
У зазначеному аспекті досліджують роль мікроорганізмів у поліп-
шенні мінерального живлення рослин, забезпеченні їх біологічним 
азотом, доступними формами фосфору, а також у трансформації 
гумусових сполук.

Важливого значення набули дослідження біології ґрунтів 
в антропогенно змінених біогеоценозах, зокрема, у техноземах 
гірничо-збагачувальних комбінатів, а також у випадку забруднен-
ня пестицидами, нафтою та продуктами нафтопереробки, барвни-
ками тощо. Для усунення небажаних наслідків техногенного втру-
чання розроблено системи мікробіологічного моніторингу ґрунтів 
і заходів з їхньої реабілітації.

Науковці комісії “Агрохімія та родючість ґрунтів” запропону-
вали технології використання місцевих ресурсів для підвищення 
родючості ґрунтів. Серед проблем агрохімії слід виокремити про-
блему комплексного використання агрохімічних засобів у поєд-
нанні з пестицидами, стимуляторами чи інгібіторами росту, роз-
роблення теоретичних основ оптимізації мінерального живлення 
рослин макро- і мікроелементами, методів управління продукцій-
ними процесами тощо.

Розроблено комп’ютерну програму “Система удобрення куль-
тур у сівозміні”, концептуальні положення “Агрохімічне забез-
печення землеробства України на період до 2020 року”, методику 
проведення агрохімічної паспортизації земель сільськогосподар-
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ського використання.
Робота комісії “Генезис, географія та класифікація ґрунтів” 

пов’язана з розробленням теоретичних і прикладних основ генези, 
географії, класифікації та екології ґрунтів, фундаментальних питань 
екологічної ролі ґрунту в біосфері, узгодженням класифікаційно-
діагностичних ознак і параметрів ґрунтів відповідно до європей-
ської та міжнародної класифікацій. Розроблено наукові основи но-
вої методології картографування ґрунтового покриву, проведення 
повторного великомасштабного обстеження ґрунтів України, тео-
ретичні розробки ґрунтово-географічного районування.

Комісія “Меліорація ґрунтів” вирішувала проблеми раціональ-
ного використання зрошуваних і осушуваних земель, розроблен-
ня способів і технологій ресурсозберігаючої екологічно безпечної 
хімічної меліорації кислих і солонцевих ґрунтів, інтегрованого 
управління торфово-земельними ресурсами. Меліорація, як важ-
ливий чинник гарантування продовольчої безпеки в умовах змін 
клімату і посилення антропогенних навантажень на ґрунтовий по-
крив, на сучасному етапі розвитку аграрного виробництва потре-
бує істотного технологічного удосконалення у напрямі заощаджен-
ня ресурсів, екологічної надійності та соціальної привабливості. 
Перспективи використання меліорованих земель для забезпечення 
продовольчої безпеки нині суттєво розширюються, водночас вима-
гаючи генерування нових ідей та інновацій. 

Основна увага комісії “Охорона та захист ґрунтів” приділена 
розробленню та формуванню науково-теоретичних, методологіч-
них і практичних засад системного вирішення проблем охорони 
ґрунтів від ерозії та деградації новітніми методами; опрацьовано 
технологічні основи науково-технологічного забезпечення ґрун-
тозахисної оптимізації охорони земель на геосистемному прин-
ципі. 

Комісія з “Програм та методів викладання ґрунтознавства, 
агрохімії і картографії ґрунтів” зосередила роботу на видавничій 
діяльності та розробленні навчально-методичних посібників, дер-
жавних стандартів з підготовки бакалаврів, спеціалістів і магістрів, 
що пов’язано з впровадженням кредитно-модульної системи орга-
нізації навчального процесу студентів аграрних вищих навчальних 
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закладів України ІІІ і ІV рівнів акредитації.
Комісія “Словникова термінологія, розробка стандартів” роз-

робила нормативні документи (ДСТУ, ДСТУ ISO, ДСТУ EN), які 
застосовують атестовані вимірювальні лабораторії, а також ор-
гани центральної виконавчої влади з питань аграрної політики, 
земельних ресурсів, охорони довкілля та водного господарства. 
Розроблено концепцію системи стандартизації у сфері якості та 
охорони ґрунтів, яка є системою поглядів на розвиток національної 
нормативної бази у сфері якості та охорони ґрунтів і містить прі-
оритетні напрями, об’єкти стандартизації та структуру комплексу 
стандартів у цій сфері. Подано пропозиції до галузевого тематично-
го плану стандартизації Міністерства аграрної політики та продо-
вольства України з урахуванням потреб чинної законодавчої бази 
та на основі виконаного аналізу чинної національної, міждержавної 
та міжнародної нормативної баз. Пропозиції регламентують нові 
підходи до засобів і методів охорони земель та раціонального ви-
користання ґрунтів і спрямовані на забезпечення захисту довкілля 
та раціональне використання земельних ресурсів, що насамперед 
актуальне в умовах реформування земельних відносин в Україні.

У складі Товариства функціонують підкомісії “Лісове ґрун-
тознавство”, “Математичні методи в ґрунтознавстві і геоінфор-
маційні системи”, “Моніторинг ґрунтів”, “Мікроморфологія 
ґрунтів”, “Номенклатура і класифікація ґрунтів”, “Ерозія”, 
“Сільськогосподарська рекультивація”, “Лісова рекультивація”, 
“Техногенне забруднення ґрунтів”, “Радіоекологія ґрунтів”.

Важливе місце в роботі Товариства посідає міжнародне спів-
робітництво з метою розроблення ефективної спільної стратегії за-
хисту ґрунтів від деградації шляхом гармонізації методів оцінки 
стану ґрунтів і ґрунтового покриву, підготовки спільних проек-
тів, освітянських програм, обміну фахівцями тощо. Провідні вчені 
України беруть участь у роботі таких міжнародних організацій:

– Міжнародний союз ґрунтознавчих наук (International Union 
of Soils Science – IUSS) [12];

– Міжнародне товариство агрохіміків (International Society for 
Agrochemical Adjuvants – ISSA) [10];

– Міжнародне товариство з питань обробітку ґрунту 
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(International Soil Tillage Research Organization – ISTRO) [11];
– Міжнародна комісія з іригації і дренажу (International 

Commission on Irrigation and Drainage – ICID) [9];
– Європейське товариство з охорони ґрунтів (European Society 

for Soil Conservation – ESSC) [5; 7];
– Глобальне ґрунтове партнерство (Global Soil Partnership – 

GSP) [8];
– Європейське ґрунтове партнерство (European Soil Partnership) 

[6] та ін.
Важливою подією у розвитку ґрунтознавчої науки в Україні 

стає проведення з’їздів ґрунтознавців і агрохіміків. Перший з’їзд 
УТҐА відбувся 1982 року в м. Дніпропетровську, другий – у Харкові 
(1986), третій – у Львові (1990), четвертий – у Херсоні (1994), п’ятий 
– у Рівному (1998), шостий – в Умані (2002), сьомий – у Києві (2006), 
восьмий – у Житомирі (2010), дев’ятий – у Миколаєві (2014).

Вирішенням актуальних проблем ґрунтознавчої науки за-
ймається багато науково-дослідних груп, колективів, організа-
цій. Загальновизнаним в Україні є Національний науковий центр 
“Інститут ґрунтознавства і агрохімії імені О. Н. Соколовського”, 
розташований у Харкові. Водночас значної ваги набувають 
регіональні школи ґрунтознавців: Одеська (започаткована 
О. Г. Набоких), Львівська (І. М. Гоголєв, С. П. Позняк), Чернівецька 
(І. І. Назаренко).
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К о н т р о л ь н і  з а п и т а н н я  і  з а в д а н н я

1. Чи може чинник часу впливати на ґрунтові процеси?
2. Дайте визначення поняття абсолютний вік ґрунту.
3. В яких межах коливається геологічний вік?
4. Які поверхні суші мають нульовий вік?
5. Який вік чорноземів?
6. Який вік ерозійних рівнин Африки?
7. Які поняття часу є найхарактернішими для ґрунтів?
8. Що таке онтологічний час?
9. Що відображає “ґрунт-пам’ять”?
10. Що таке “ґрунт-пам’ять”?
11. Що таке “ґрунт-момент”?
12. Що таке характерний час?
13. Який характерний час формування складу ґрунтового розчину?
14. Який характерний час формування гумусового і карбонатного 

профілю ґрунту?
15. Який характерний час формування сольових горизонтів ґрунту?
16. Яка приблизна величина характерного часу формування воло-

гості й температури ґрунту?
17. Який характерний час вивітрювання кварцу, циркону, рутилу та 

інших мінералів?
18. Який характерний час формування глеєвих горизонтів ґрунтів?
19. Що називають рефлекторністю ґрунтів?
20. Від чого залежить ступінь рефлекторності ґрунту?
21. Де спостерігається максимальна рефлекторність?
22. Чим зумовлена сенсорність ґрунтів?
23. Що таке сенсорність ґрунтів?
24. У чому полягає суть генетичної проблеми ґрунтознавства?
25. Що є об’єктом вивчення географії ґрунтів?
26. У чому полягає закон зональності ґрунтів?
27. Які чинники ґрунтотворення не мають зонального поширення?
28. Який чинник є домінуючим в утворенні ґрунтів?
29. Які закони поширення ґрунтів Ви знаєте?
30. Як називають спрямований характер змін у ґрунті зі зміною чин-

ників ґрунтотворення?
31. Що слід розуміти під стріальністю ґрунтового покриву?
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32. Що таке ґрунтово-географічна зона?
33. Які критерії слід використовувати в екологічному бонітуванні 

ґрунтів?
34. У чому проявляються етносферні функції ґрунту?
35. Які функції ґрунтів складно оцінити?
36. Який з параметрів є головним у методології бонітування еколо-

гічних функцій ґрунту?
37. Які основні причини зниження екологічного бонітету ґрунту?
38. Які закономірності поширення ґрунтів у горах?
39. Який метод визначення віку ґрунту є найточнішим?
40. Який метод дослідження ґрунтів є найпоширенішим?
41. Назвіть неодокучаєвський напрям у вивченні проблем ґрунто-

знавства.
42. Які підходи до інтерпретації поняття “деградація ґрунтів” за ро-

дючістю ґрунту Вам відомі?
43. Який характер можуть мати впливи на ґрунти?
44. Що спричиняють незворотні впливи на ґрунт?
45. Що таке стійкість ґрунту?
46. Яка сукупність властивостей формує стійкість ґрунту?
47. Чи змінюється стійкість ґрунту до подальшої деградації?
48. Чи можлива деградація ґрунту за високого рівня інтенсифікації 

землеробства?
49. Що таке абсолютна стійкість ґрунтів?
50. Які ґрунти будуть відносно стійкими?
51. На основі вивчення якого ґрунту зародилася парадигма генетич-

ного ґрунтознавства?
52. Наведіть найбільш чітке визначення деградації ґрунтів.
53. Назвіть основні типи деградації ґрунтів.
54. Які види хімічної деградації Вам відомі?
55. Які види фізичної деградації Ви знаєте?
56. Які види біологічної деградації Ви знаєте?
57. Які види профільної деградації Ви знаєте?
58. Які види географічної деградації Ви знаєте?
59. Які основні чинники деградації ґрунтів?
60. Які умовні визначення деградації ґрунтів Ви знаєте?
61. Як поділяють деградаційні процеси?
62. Яким процесам людина не може запобігти?
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63. Назвіть деградаційні процеси, які може спричинити антропоген-
ний чинник.

64. Які процеси відбуваються з переміщенням ґрунтового матеріалу?
65. Як поділяють ґрунти за ступенем деградації?
66. Яка нижня межа ґрунту за В. В. Докучаєвим?
67. Яка верхня межа ґрунту?
68. Які бокові межі ґрунту?
69. Якою є просторова зміна антропогенного впливу на ґрунти?
70. Які ґрунтові горизонти формуються в результаті антропогенного 

впливу?
71. Як називають ґрунти, що формуються під впливом агрогенної 

ерозії?
72. Які методи вивчення агрогенного впливу на ґрунти Ви знаєте?
73. Назвіть період землеробського освоєння на території України.
74. Яка система землеробства переважає в Україні сьогодні?
75. Який антропогенний чинник найбільше впливає на властивості 

ґрунтів?
76. Що Ви розумієте під агрогенними турбаціями?
77. Які види глибокого впливу на ґрунти Ви знаєте?
78. Які насипні ґрунти Ви знаєте?
79. Які найбільш несприятливі явища трапляються в сухостеповій 

зоні?
80. На скільки відсотків зменшився вміст гумусу в чорноземах за час 

їхнього екстенсивного використання?
81. Які процеси найінтенсивніше розвиваються у чорноземах під 

впливом зрошення?
82. Яка розораність земель в Україні?
83. Який тип ґрунтів найпоширеніший в Україні?
84. Які ґрунти переважають у складі орного фонду України?
85. У чому полягає специфіка орного горизонту з погляду концепції 

елементарних ґрунтових процесів?
86. В яких ґрунтах швидкість ґрунтових процесів буде більшою?
87. Чим зумовлена більша швидкість ґрунтових процесів в антропо-

генному ґрунті?
88. Який із впливів людини на ґрунт найінтенсивніший?
89. Які штучно створені ґрунти Ви знаєте?
90. Як називають міські ґрунти?
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91. На якому ієрархічному рівні виокремлюють урбаноземи?
92. У чому полягає специфіка антропогенно-трансформованих ґрунтів?
93. Які чинники найбільше впливають на формування техногенних 

ґрунтів?
94. Як поділяють антропогенні й антропогенно-змінені ґрунти?
95. Які горизонти характерні для органо-мінеральних орних ґрунтів?
96. Які основні агрогенні зміни чинників у кожній природній зоні Ви 

знаєте?
97. Що Ви розумієте під поняттям “реградація ґрунтів”?
100. Як називають намиті ґрунти у степових ландшафтах?
99. Який спосіб обробітку ґрунту найбезпечніший для чорноземів?
98. У чому проявляється процес проградації ґрунтів?
101. Як називають ґрунти, сформовані шляхом поступового надхо-

дження твердофазного субстрату?
102. Що є характерною рисою давньозрошуваних ґрунтів?
103. Де в Україні найбільш поширені рисові ґрунти?
104. Що є характерним для рисових ґрунтів?
105. Назвіть найуживаніші показники властивостей ґрунтів, які за-

стосовують у моніторингу ґрунтів.
106. У чому полягає принцип вибору точок спостереження для моні-

торингу ґрунтів?
107. Яка періодичність відбору зразків ґрунту на майданчиках моні-

торингу ґрунтів?
108. Яка причина неефективності проведення спільного моніторин-

гу ґрунтів України з країнами Європейського Союзу?
109. Яка організація в Україні найбільше підготовлена до виконання 

робіт з моніторингу ґрунтів?
110. У чому полягає перехід на євростандарти у моніторингу ґрунтів?
111. Які моніторингові спостереження ґрунтів в Україні найпоширеніші?
112. Що є опорними точками моніторингу ґрунтів?
113. Які з природних територій найпридатніші для організації моні-

торингу ґрунтів?
114. Що є основним елементом ґрунтоохоронної інфраструктури?
115. Чим досягають оцінки змін ґрунтового покриву?
116. У чому полягає бонітувально-моніторинговий етап досліджень?
117. Який метод найефективніший для проведення моніторингу 

ґрунтового покриву?
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118. Що є основою агрохімічного моніторингу ґрунтів?
119. Що Ви розумієте під поняттям “фітоценоз”?
120. Що називають окультуренням ґрунтів?
121. Як розрізняють ґрунти за ступенем окультуреності?
122. Що Ви розумієте під поняттям “земля”?
123. Що Ви розумієте під поняттям “ґрунт”?
124. Який напрям у світовому ґрунтознавстві найбільш поширений?
125. Назвіть найперспективніший напрям розвитку генетичного 

ґрунтознавства.
126. Що є головними носіями пам’яті ґрунту?
127. Що Ви розумієте під поняттям “пам’ять ґрунтів”?
128. Хто вперше зафіксував феномен пам’яті ґрунту?
129. Яка формула найчіткіше відображає еволюцію ґрунтових систем?
130. Як розглядають суть формування та еволюції ґрунтів?
131. Які види літологічної пам’яті материнських порід Ви знаєте?
132. В яких ґрунтах пам’ять ґрунтів виражена найкраще?
133. Що є носіями пам’яті ґрунтів?
134. Як поділяють носіїв ґрунтової пам’яті?
135. Який з рівнів організації ґрунту є найінформативнішим?
136. Що є найвищим рівнем пам’яті ґрунтів?
137. Які методи дослідження пам’яті ґрунтів є найважливішими?
138. Які носії пам’яті ґрунтів є особливими?
139. У чому полягає суть поліморфізму?
140. У чому полягає суть ізоморфізму?
141. З чого починається розуміння пам’яті ґрунтів?
142. На яких реконструкціях ґрунтується прогноз характеру пам’яті 

ґрунту?
143. Який характер має розшифрування пам’яті ґрунтів?
144. Яка пам’ять ґрунтів найскладніша?
145. В якому типі ґрунтів відображається тип клімату?
146. Як називають явище, що зумовлює виникнення різних ґрунтів в 

умовах однакового клімату?
147. Що Ви розумієте під літоматричністю?
148. Що таке топоматричність ґрунтів?
149. Що Ви розумієте під хроностадіальністю?
150. Що Ви розумієте під поняттям “біогенне різноманіття”?
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