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ПЕРЕДМОВА
Еволюційно-хронологічні проблеми географо-генетичного або еволюційного ґрунтознавства набувають сьогодні
усе більшої актуальності. Це пов’язано з тим, що від їхнього
вирішення на сучасному етапі розвитку науки багато у чому
залежить прогрес у пізнанні загальних закономірностей
ґрунтотворення і географії ґрунтів, а в практичному плані − успішне здійснення екологічно обґрунтованих програм
з раціонального використання, відтворення та управління
ґрунтовими ресурсами.
Упродовж історії географо-генетичного ґрунтознавства
різні аспекти стадійності розвитку ґрунтів у часі неодноразово привертали до себе увагу дослідників і висвітлені у наукових працях П. С. Коссовича, С. А. Захарова, О. А. Роде,
Ф. Дюшофура, І. П. Герасимова, В. А. Ковди і Б. Г. Розанова,
С. В. Зонна, А. П. Травлєєва, О. М. Геннадієва, Г. В. Добровольського, В. О. Таргульяна, А. Л. Александровського,
І. А. Соколова, Є. М. Самойлової, С. П. Позняка, П. В. Голеусова, Г. І. Махоніної, Є. В. Абакумова, Ф. М. Лисецького,
В. Д. Мухи, О. І. Єргіної та ін.). Однак донині не вистачає
конкретної педохронологічної інформації, унаслідок чого у
галузі онтогенії та еволюції ґрунтів спостерігається недостатня розробленість або суперечливість багатьох теоретико-методологічних положень. Зокрема, вимагають всебічного
поглибленого вивчення питання сутності, характеру і швидкості прояву окремих елементарних ґрунтових процесів у
формуванні нативного генетичного профілю, співвідношення
темпів, спрямованості та інтенсивності ґрунтотворення у різноманітних біокліматичних, літологічних і геоморфологічних
умовах тощо.
З огляду на це виникає потреба у вивченні проблеми
онтогенезу ґрунтів, тобто виявленні сутності елементарних
7
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ґрунтових процесів та здійсненні термодинамічної оцінки
потенціалу ґрунтотворення на різних стадіях становлення і
розвитку їхнього генетичного профілю, а також особливостей
функціонування і просторової диференціації (географії) ґрунтів, що потребує спеціальних цілеспрямованих досліджень
педохронологічних явищ, які охоплюють різноманітні фізикогеографічні умови та індивідуальні генетичні типи ґрунтів.
Комплексні хроногенетичні та географічні дослідження
рендзин Західного регіону України донині не проводили.
Тому одержані нами результати особливостей онтогенезу і
географії рендзин регіону є надзвичайно важливими.
Відтак актуальність проблеми, її теоретичне і практичне
значення визначили об’єкт, предмет, мету, завдання, методику, наукову новизну, практичну цінність виконаних досліджень.
Головною метою пропонованого дослідження є вивчення
у межах Західного регіону України спрямованості, темпів та
інтенсивності формування рендзин у різних літологічних, біокліматичних та природно-антропогенних умовах, стадійності
їхнього онтогенетичного розвитку, особливостей мінливості у
часі і просторі елементарних ґрунтових процесів, енергетики
потенціалу ґрунтотворення та уточнення існуючих уявлень
про географічні закономірності поширення рендзин.
Об’єкт дослідження – онтогенез і географія Рендзин
(Rendzic Leptosols) Західного регіону України. Предмет дослідження – хроноряди незмінених ґрунтотворних порід і Рендзин (Rendzic Leptosols) з різним ступенем онтогенетичного
розвитку генетичного профілю у різних географо-біолітогенних та природно-антропогенних умовах рівнинної частини
Західного регіону України.
Методологічною основою дослідження є процесно-генетична парадигма, яка передбачає вивчення онтогенезу ґрунтів як пізнання сутності елементарних ґрунтових процесів на
різних стадіях становлення і розвитку їхнього генетичного
профілю – від його зародження на незміненій породі до відносно зрілого стану, тобто досягнення “динамічної зрілості”.
Дослідження та виконання поставлених завдань здійснено
8

Передмова

завдяки використанню філософських, загальнонаукових і
конкретно-наукових методів наукового пізнання. Філософські
методи ґрунтувалися на використанні принципів руху, зміни,
простору, часу, розвитку, взаємозв’язку і взаємозумовленості,
причинності. Також у дослідженні використано еколого-генетичний, порівняльно-географічний, порівняльно-історичний,
ґрунтових хронорядів, статистичний, картографічний, моделювання, балансовий та широкий спектр лабораторно-аналітичних методів. Опрацювання, збереження і візуалізація
аналітичних даних здійснено за допомогою ГІС-технологій,
комп’ютерного моделювання з використанням Corel Draw,
Excel, картографічного сервісу Google Maps тощо.
У монографії зроблено спробу:
• поглибити теоретико-методологічні засади дослідження онтогенезу і географії ґрунтів;
• обґрунтувати визначення послідовних стадій онтогенезу ґрунтів;
• встановити сукупність умов ґрунтотворення та їхній
вплив на онтогенез і географію рендзин Західного
регіону України;
• виявити географо-біолітогенні особливості генези рендзин у межах рівнинної частини Західного регіону
України;
• обґрунтувати хронологічну періодизацію ґрунтовогеографічних досліджень рендзин Західного регіону
України та запропонувати схему періодизації цих досліджень;
• встановити особливості просторової диференціації
(географії) рендзин у межах рівнинної частини Західного регіону України;
• оцінити теоретико-методологічні аспекти вивчення
елементарних ґрунтових процесів і довести правомірність застосування методу хронорядів для дослідження онтогенезу рендзин;
• здійснити ретроспективний аналіз етапів еволюції
теорії оцінки потенціалу ґрунтотворення;
• оцінити термодинамічні й енергетичні характерис9
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тики хронорядів незмінених ґрунтотворних порід та
рендзин на різних стадіях їхнього онтогенезу;
• встановити характер прояву і напрям розвитку комплексу фізичних й фізико-хімічних процесів та властивостей рендзин на різних стадіях їхнього онтогенезу;
• дослідити особливості валового хімічного складу рендзин та виявити комплекс процесів його трансформації на різних стадіях онтогенезу;
• дослідити макроморфологічні особливості формування і будови генетичного профілю рендзин на різних
онтогенетичних стадіях його розвитку;
• встановити характерні ознаки агрогенної трансформації рендзин унаслідок довготривалого сільськогосподарського освоєння та запропонувати шляхи запобігання розвитку деградаційних процесів у цих ґрунтах;
• обґрунтувати перспективи раціонального використання і охорони рендзин Західного регіону України та
доцільність їхнього включення до об’єктів ґрунтовоохоронної інфраструктури.
У монографії викладено авторський підхід до вивчення
теоретичних і методологічних проблем онтогенезу і географії ґрунтів. Також проведений повний об’єм польових досліджень, здійснено теоретичне і практичне узагальнення
та аналіз польових і лабораторно-аналітичних матеріалів,
проведено обчислення усіх енергетичних та термодинамічних
показників і коефіцієнтів. Визначена стратегія проведення
заходів щодо раціонального використання й охорони досліджуваних ґрунтів.
Сподіваємося, що науково-практичні ідеї, висвітлені у
монографії, можна буде використати для розширення й доповнення теоретичних та методологічних положень дослідження онтогенезу і географії ґрунтів, вирішенні генетичних,
географічних та класифікаційних проблем, а також завдань
збалансованого використання і охорони ґрунтового покриву
Західного регіону України. Систематизовані й узагальнені
результати досліджень пропонуємо використовувати при проведенні бонітетної оцінки ґрунтів, нормативної та експертної
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грошової оцінки земель, розробленні проектів організації
території з метою оптимізації ґрунтово-екологічного стану
земель сільськогосподарського призначення. Одержані результати також рекомендуємо використовувати для вдосконалення методики ґрунтово-географічного і ґрунтово-сільськогосподарського районування.
Автор висловлює щиру подяку співробітникам кафедри
ґрунтознавства і географії ґрунтів географічного факультету
та лабораторії екології землекористування Природничого
коледжу Львівського національного університету імені Івана Франка, вченим Інституту географії Ягеллонського університету (Краків, Польща), науковому редактору доктору
географічних наук, професорові, завідувачу кафедрою ґрунтознавства і географії ґрунтів Позняку С. П. за допомогу у
написанні монографії та рецензентам за висловлені критичні
зауваження і побажання.
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СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ВИВЧЕННЯ
ОНТОГЕНЕЗУ І ГЕОГРАФІЇ ҐРУНТІВ

1.1. Теоретико-методологічні засади
еволюційно-географо-генетичного напряму
у ґрунтознавстві
Сучасний етап розвитку генетико-географічних досліджень характеризується наявністю двох протилежних тенденції. З одного боку, зменшується кількість конкретних робіт
присвячених питанням ґенези і географії сучасних денних
ґрунтів, що помітно і за відповідними публікаціями у спеціалізованих періодичних виданнях, і за кількістю доповідей
з цієї проблематики на міжнародних конференціях.
З іншого боку, у світовому ґрунтознавстві спостерігається
і певний прогрес, і рух уперед та в “глибину” у дослідженнях
ґрунтів як сучасної педосфери, так і минулих палеопедосфер.
Інтенсивно розвиваються еволюційне та історичне ґрунтознавство, палеоґрунтознавство, які надають особливої уваги
проблемам часу й еволюційної історії в аналізі ґенези і географії як сучасних, так і палеоґрунтів. Відмова від засад прямого
актуалізму стосовно ґенези і географії ґрунтів дають змогу
сформулювати адекватні уявлення про складні комбінації у
ґрунтах ознак різновікових генерацій: успадкованих від материнських порід, від різних стадій саморозвитку і еволюції
ґрунтів, а також від сучасних періодів життя ґрунтів.

12

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ
ВИВЧЕННЯ ОНТОГЕНЕЗУ І ГЕОГРАФІЇ ҐРУНТІВ

Одним із переконливих свідчень інтенсивного розвитку
еволюційно-географо-генетичного напряму у ґрунтознавстві,
який вивчає глобальні і фундаментальні проблеми ґрунтознавства, а в іноземній науковій літературі позначається як
“pedology”, є переформатування комісії з генезису, класифікації і картографії ґрунтів Міжнародного товариства ґрунтознавців у повноцінний відділ за назвою “Ґрунт у часі і просторі”, до складу якого входять окремі комісії з морфології,
географії, ґенези, класифікації ґрунтів тощо. У межах цього
напряму за останні десятиліття фактично складається вчення про педосферу як особливу земну оболонку – біогеомембрану суходолу і зону найактивнішої біосферно-геосферної
взаємодії. Тільки сприймаючи ґрунт як особливе екзогенне і
біосферне природне тіло зі своїми закономірностями формування, самоорганізації та саморозвитку (ґенези і онтоґенезу),
функціонування і просторової диференціації (географії) на
поверхні земного суходолу −ґрунтознавство розвивається як
самостійна наука зі своїм особливим об’єктом і сприймається
іншими науками як фундаментальна дисципліна.
На сьогодні теоретико-методологічна основа еволюційного, еволюційно-генетичного та історичного ґрунтознавства
представлена у наукових працях В. В. Докучаєва, П. С. Коссовича, О. А. Роде, Г. Йенні, Ф. Дюшофура, І. П. Герасимова,
В. А. Ковди і Б. Г. Розанова, С. В. Зонна і А. П. Травлєєва,
О. М. Геннадієва, Г. В. Добровольського, В. О. Таргульяна і
Н. А. Караваєвої, А. Л. Александровського, І. А. Соколова,
І. В. Іванова, Є. М. Самойлової,С. П. Позняка, П. В. Голеусова і Ф. М. Лисецького, В. Д. Мухи, О. І. Єргіної, І. П. Ковальчука та ін. [7−12; 57−60; 68−72; 85−88; 103−106; 112; 114; 123;
125; 129; 171−173; 180; 197−198; 216; 230; 244; 254; 268−269;
272−276; 282; 286−289; 295−297; 316; 326; 329].
Сучасний етап розвитку теоретичного ґрунтознавства
характеризується підсиленням зацікавленості до двох фундаментальних концепцій, які лежать в основі докучаєвського
географо-генетичного підходу до ґрунтів. Перша – концепція
ґрунтотворного процесу як комбінації елементарних ґрунтових процесів – є основою сучасних уявлень про сутність та
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ієрархію механізмів ґрунтотворення. Донині саме ця концепція дає можливість розшифровувати статику ґрунтового
профілю і надавати процесної інтерпретації наявним фактам
про чинники ґрунтотворення і властивості ґрунтів на підставі
формули: чинники ґрунтотворення →ґрунтові процеси →ґрунтові тіла. Важливою тенденцією у розвитку цієї концепції
на сучасному етапі є перехід до систематичного вивчення
елементарних ґрунтових процесів (ЕҐП) як у теоретичному,
так і в експериментальному плані [269; 316].
На підставі розширеного теоретико-методологічного розуміння функціонування, формування і еволюції
ґрунтових систем неодокучаєвська тріада ґрунтотворення
(чинники→ґрунтові процеси→властивості ґрунтів) доповнена
ще однією ланкою: процесами функціонування багатофазної
ґрунтової системи (індивідуальні мікро- і макропроцеси за
О. А. Роде, 1947; процеси функціонування за Г. В. Добровольським і Є. Д. Нікітіним, 1986) [106;273]. При цьому середня
ланка тріади – “процеси” – поділені на власне процеси функціонування системи і на процеси формування, нагромадження і диференціації твердофазних продуктів функціонування
в ґрунтових тілах, тобто, по суті, на елементарні ґрунтові
процеси (ЕҐП) у сучасному розумінні (В. О. Таргульян, 1985).
Така уніфікована формула ґрунтотворення стає тетрадою:
чинники→процеси функціонування→ЕҐП→властивості ґрунтів [230;295].
Друга концепція – еволюція ґрунтів – одна з найбільш
дискусійних у світовому ґрунтознавстві. Вона пережила як
періоди виключно дедуктивних побудов, так і періоди фактологічних реєстрацій різних перетворень ґрунтів без процесної інтерпретації. Тепер унаслідок розвитку концепції ЕҐП
проблема еволюції ґрунтів займає цілком визначене місце
у загальній теорії генетичного ґрунтознавства як проблема
“зчитування” або розшифрування тимчасової послідовності
становлення і зміни ґрунтових властивостей та елементарних
ґрунтотворних процесів (ЕҐП), які їх формують у мінливому
природному і природно-антропогенному середовищі [269;
316].
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Синтез цих двох концепцій у загальній теорії генези і
географії ґрунтів є очевидним і надзвичайно перспективним.
Генетичне пізнання ґрунтового тіла або ґрунтового покриву
полягає: а) у виявленні набору, комбінації і інтенсивності
основних ЕҐП, які сформували цей ґрунт (покрив), б) у виявленні послідовності зміни властивостей ґрунтів і ЕҐП, які їх
формують у часі, тобто встановлення змін набору, поєднання
й інтенсивності ЕҐП за період від нуль-моменту ґрунтотворення до моменту вивчення цього ґрунту (і/або ґрунтового
покриву)[269; 316].
З огляду на вищезазначене на цьому етапі розвитку
ґрунтознавства чинники ґрунтотворення не мають такого
вирішального значення у створенні специфічних властивостей ґрунтів, яке їм надавалося раніше. Вони визначаються
багаточисельними індивідуальними явищами або мікропроцесами, а точніше – режимними (динамічними) змінами у
часі твердої, рідкої і газоподібної складових ґрунту. На підставі цього, сутність ґрунтотворення повинна розглядатися
у змінах самого ґрунту, які зумовлені специфікою режимів і
ЕҐП, а не взаємодією чинників [269, с. 26].
Відтак, конструктивним розвитком генетичного ґрунтознавства було введення І. П. Герасимовим і М. А. Глазовською
(1960) та розширення і поглиблення І. П. Герасимовим (1973,
1975) уявлень про елементарні ґрунтотворні процеси як нової
основи для розвитку вчення про генезис ґрунтів [70−72].
Загальні процеси, які з певним відхиленням та особливостями прояву відбуваються у багатьох ґрунтах, називають
елементарними ґрунтовими процесами (ЕҐП). Елементарні
ґрунтові процеси складають у своїй сукупності явище ґрунтотворення, притаманне тільки ґрунтам. За відповідних
природних поєднань між собою у різних екологічних умовах
елементарні ґрунтові процеси (ЕҐП) визначають властивості
ґрунтів нарівні генетичних типів. Кожен генетичний тип
ґрунту характеризується відповідним, тільки йому властивим
поєднанням елементарних ґрунтових процесів, хоча окремі
з них можуть простежуватися у різних генетичних типах
ґрунтів.
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ЕҐП є доволі складними процесами, які включають великий набір загальних процесів і мікропроцесів.
До елементарних ґрунтових процесів належать ті природні та природно-антропогенні ґрунтові процеси, які:
- специфічні тільки для ґрунтів і не характерні для
інших природних явищ;
- у своїй сукупності складають явище ґрунтотворення;
- визначають утворення у профілі специфічних ґрунтових горизонтів;
- визначають будову профілю ґрунтів, тобто склад і співвідношення системи генетичних ґрунтових горизонтів;
- притаманні тільки декільком типам ґрунтів у різних
поєднаннях.
Отже, ЕҐП – це горизонтоформуючі, або профілеформуючі, ґрунтові процеси, що відрізняє їх як від загальних ґрунтотворних процесів, так і від мікропроцесів [240, с. 75].
На підставі узагальнення і синтезу двох концепцій та
визнання домінуючої ролі елементарних ґрунтових процесів
(ЕҐП) у генетичному пізнанні ґрунтового тіла В. О. Таргульян
(1982) запропонував феноменологічну дефініцію онтогенезу
ґрунтів як виявлення сутності ґрунтотворних процесів на
різних стадіях становлення генетичного профілю ґрунту – від
його зародження на свіжій породі до відносно зрілого стану
“динамічної зрілості” [296, с. 108–113].

1.2. Саморозвиток і еволюція ґрунтів
Незважаючи на значну кількість наукових праць у сфері
еволюційного або історичного ґрунтознавства, головні моменти теоретико-термінологічних основ цього наукового підходу
залишаються дискусійними або недостатньо обґрунтованими.
Серед них одне з провідних місць займає проблема “еволюції
ґрунтів”.
Проблему еволюції ґрунтів в умовах різночасових природних і антропогенних змін географічного середовища вивчали
такі вчені: В. В. Докучаєв [108], П. С. Коссович [180], О. А.
16

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ
ВИВЧЕННЯ ОНТОГЕНЕЗУ І ГЕОГРАФІЇ ҐРУНТІВ

Роде [273; 276], І. П. Герасимов [70–72], В. А. Ковда [172; 254;
255], Г. Йенні [125; 329], В. Кубієна [330], Ф. Дюшофур [112;
326], В. О. Таргульян [230; 268; 269; 295–297], О. М. Геннадієв [57–60], А. Л. Александровський [7–12], Н. А. Караваєва
[129, 316], Ф. М. Лисецький [197] та ін. Ця проблема є однією
з найактуальніших у ґрунтознавстві і має значний інтерес
для багатьох природничих і гуманітарних наук. Вона має не
тільки велике теоретичне, але і практичне значення. Тільки
на основі пізнання історії розвитку ґрунтів, вивчення швидкості їхнього утворення та еволюції можна одержати цілісну
уяву про сучасний стан і організацію ґрунтового покриву, а
також зробити прогноз стосовно подальшого розвитку ґрунтів і
ландшафтів. Знання про швидкість розвитку ґрунтів і процеси
їхньої трансформації під впливом природних і антропогенних
чинників географічного середовища необхідні для отримання
кращої уяви про екологічну ситуацію території.
Ґрунти зазнають змін різної амплітуди, різної часової
і просторової тривалості. Їхнє дослідження передбачає насамперед вивчення еволюції профілю ґрунтів і ґрунтового
покриву у часових межах – десятки, сотні і тисячі років.Саме
такі проміжки часу необхідні для того, щоб профіль ґрунту
з’явився у процесі розвитку з породи, досягнув стану зрілості,
змінився під впливом природних і антропогенних чинників.
У ході вказаних процесів змінюються такі важливі ознаки
ґрунтів, як їхній генетичний тип, (підтип), основні морфологічні, хімічні, фізичні властивості, родючість, кількість і
якість інформації, яку вони містять. Змін зазнають суттєво різні одиниці ґрунтового простору: профілі, горизонти,
морфони, мікроділянки ґрунтової маси, а також структури
ґрунтового покриву тощо [11].
Аналіз літературних джерел засвідчив, що у різних статтях, монографіях і підручниках трактування терміна еволюції
ґрунтів є неоднозначним, тобто має певні особливі відтінки.
Зокрема, у працях відомих учених генетичного ґрунтознавства запропоновані такі положення еволюції ґрунтів.
С. А. Захаров [118] виділяє три етапи розвитку відповідно
до періодів“життя” ґрунту:
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1) «онтогенія ґрунтів» – формування його із материнської
породи до набуття типової будови. Це період швидких
змін ґрунту до набуття ним типових властивостей;
2) «еволюція ґрунту» – повільні зміни в часі утвореного
ґрунту без зміни поєднання і характеру ґрунтоутворювачів.
3) «метаморфоз ґрунту» – швидка зміна ґрунту у зв’язку
із зміною характеру ґрунтоутворювачів.
П. С. Коссович [180], О. А. Роде [273], В. О. Таргульян
[269] та інші на противагу попередньому автору, під еволюцією розуміють зміни ґрунтів, пов’язані зі зміною фізико-географічних умов, а розвиток у незмінених умовах називають
саморозвитком.
За Ф. Дюшофуром [112] під еволюцією необхідно розуміти
процес розвитку ґрунту з не ґрунту та подальший розвиток
зрілого ґрунту за стабільних умов довкілля.
А. Л. Александровський [11] зазначає, ґрунти як і інші
системи геосфери і, зокрема ландшафти, зазнають змін різного рангу. Згідно з поглядами відомого ландшафтознавця
В. Б. Сочави (1978) виділяють: еволюцію – якісні незворотні
зміни інваріанта (комплексу стійких властивостей) системи;
динаміку – кількісні незворотні зміни у межах інваріанта
(без суттєвої зміни якості); функціонування системи – зворотні коливальні зміни.
І. А. Соколов [287] виділяє три типи еволюції ґрунтів з
такими визначеннями:
1) «аутоеволюція» (синоніми: саморозвиток, онтогенія
ґрунтів) – розвиток від породи до зрілого стану в умовах відносно стабільних, слабо мінливих чинників
ґрунтотворення;
2) «аллоеволюція» (синоніми: метаморфоз, параметаморфоз, великий цикл розвитку ґрунтів, власне еволюція
ґрунтів тощо) – зміна ґрунтів під впливом чинників
ґрунтотворення, які вже змінилися або змінюються;
3) «коеволюція» (синоніми: підпорядкований розвиток) –
зміни ґрунтів, які відбуваються під впливом сусідніх
ґрунтів і ландшафтів (напр., засолення ґрунтів понижених елементів ландшафтів).
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Г. В. Добровольський та І. С. Урусевська [103] запропонували такі визначення:
1) «розвиток ґрунтів» – це “поступове утворення із ґрунтотворної породи повністю сформованого (зрілого)
ґрунту, який досягнув динамічної рівноваги з даним
комплексом чинників ґрунтотворення”;
2) «еволюція ґрунтів» – це зміна вже сформованих ґрунтів у нові типи або підтипи, пов’язані з еволюцією
усього довкілля. В еволюції ґрунтів автори пропонують розрізняти декілька циклів: власне біологічний
(біогенний); біогеоморфологічний і біокліматичний.
Запропоновані визначення загалом чітко розмежовують
поняття розвитку та еволюції. Проте залишаються дискусійними поняття і визначення “зрілий” і “незрілий” ґрунт.
Зокрема, Ф. Дюшофур [112] під зрілим ґрунтом розуміє зональний ґрунт; В. О. Таргульян [296] – повнопрофільний, а
також клімаксний (можливо, квазіклімаксний і передклімаксний); Г. В. Добровольський та І. С. Урусєвська [103] – ґрунт,
який досягнув динамічної рівноваги з певними чинниками
ґрунтотворення.
Отже, розвиток ґрунтів (або саморозвиток, онтогенія ґрунту) – це незворотні якісні зміни ґрунтів, які пов’язані зі зміною
їхніх внутрішніх властивостей і складу, а відтак зовнішніх
зв’язків та функцій. Водночас еволюція ґрунтів – це зміни їх у
часі в процесі взаємодії чинників ґрунтотворення, спрямоване
на досягнення рівноважного стану з існуючою фізико-географічною ситуацією (кліматом, рельєфом, породами тощо).
Різне трактування саморозвитку й еволюції ґрунтів спостерігається ще з часів В. В. Докучаєва. У 1898 році він писав:
“Закон прогресу-регресу ґрунтів або вічної мінливості їх (життя ґрунтів) у часі і просторі, закон який говорить нам, що ґрунт
як і будь-який рослинний і тваринний організм, вічно живе і
змінюється, то розвиваючись, то руйнуючись, то прогресуючи,
то регресуючи” [108]. У цьому та інших висловлюваннях Докучаєв вказує, що еволюція ґрунтів відбувається як при зміні
умов ґрунтотворення, так і при відносній їхній стабільності.

19

Розділ 1

М. М. Сибірцев [283] також висловлювався за те, що еволюція ґрунтів може відбуватися і при зміні чинників ґрунтотворення, і при їхній певній стабільності. Автор пише, що
“… існування перехідних типів зумовлено мінливістю самих
ґрунтів упродовж їх утворення і життя. Ґрунти можуть проходити різні фази розвитку, інколи навіть такі, що відповідають
різним типам ґрунтотворних явищ”.
І. П. Герасимов [71] у відношенні до проблеми саморозвитку ґрунтів зазначає, що “…вона може мати у ґрунтознавстві
дуже обмежений і вузький зміст. Це поняття (саморозвиток
ґрунтів) можна використовувати тільки для позначення деяких ґрунтових процесів і явищ, які відбуваються у дуже
юних ґрунтах, тобто на найперших фазах первинного ґрунтотворення і частково може “дозрівання” таких ґрунтів на
природних чи штучно оголених поверхнях різних гірських
порід…”. Саморозвиток, на думку І. П. Герасимова, викликається внутрішніми процесами і у відносно стабільному зовнішньому середовищі.
Водночас С. В. Зонн і А. П. Травлєєв [64], критично оцінюючи висловлювання І. П. Герасимова, вказують на те, що
важко уявити собі саморозвиток в юній стадії, оскільки вона
проходить при зміні ЕҐП під впливом розвитку рослинного
покриву, тварин і змін самих ґрунтотворних порід, що відповідно визначає зміни ЕҐП.
Існує і багато інших робіт [40; 173; 180; 216; 268; 316 та
ін.], у яких обговорюються питання еволюції ґрунтів та її
особливої гілки – саморозвитку з позицій загальної еволюції
ґрунтів, де відзначається необхідність розподілу понять еволюції і саморозвитку.
Представлені положення вказують на те, що поняття
саморозвитку і еволюції ґрунтів у багатьох авторів співвідносяться як часткове до загального, оскільки уявлення про
саморозвиток ґрунтів до стану динамічної рівноваги, або
квазірівноважного стану з умовами довкілля є первинним у
проблемі еволюції ґрунтів [300].
Останнім часом про саморозвиток ґрунтів, який протікає
незалежно від зміни зовнішніх чинників ґрунтотворення,
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писали багато вчених. Рушійною силою розвитку при цьому
більшість дослідників вважають внутрішні суперечності насамперед ґрунтотворного процесу. Власне тому, саморозвиток
характеризується поступовим сповільненням темпів протікання процесів: “…ґрунт розвивається через сповільнення”,
(Докучаєв, 1947) [108] від початкового, нерівноважного стану
профілю, до зрілого, квазірівноважного (Роде, 1947; Йенні,
1948) [125; 273]. Для саморозвитку характерною є різношвидкісність, яка виявляється при порівнянні різних ґрунтів, а
також різних процесів діючих в одному ґрунті, та існує на всіх
рівнях організації ґрунтів і ґрунтового покриву, від ґрунтових
зон до профілю і морфону.
Саморозвиток ґрунтів за А. Л. Александровським [11] поділяється на такі типи: а) класичний “нормальний” – розвиток профілю у глибину при стабільному положенні поверхні;
б) денудаційний – верх профілю поступово зрізається, профіль заглиблюється у породу; в) седиментаційний – поверхня наростає, профіль росте вверх, але його нижня частина
поступово виходить зі сфери ґрунтотворення [296], а також
г) турбаційний – особливе значення має процес направлених
зоотурбацій з винесенням матеріалу на поверхню [11; 268];
ґ) гідрогенно-акумулятивний [129; 316].
Іноді у науковій літературі саморозвиток ґрунтів називають автометаморфозом. Згідно з визначенням наведеного
у понятійно-термінологічному словнику автометаморфоз це:
“розвиток ґрунтів при стабільних чинниках середовища”.
Отже, такий розвиток трактується як саморозвиток, коли неоднорідність структури ґрунтового покриву та її зміни зумовлені внутріґрунтовими процесами. Особливе значення при
цьому мають потоки речовини та енергії як між генетичними
горизонтами ґрунту і горизонтами ґрунтово-геологічних тіл,
так і між компонентами ґрунтової комбінації, які займають
у системі різні вихідні топографічні позиції” [243].
О. А. Роде [273], виділяючи саморозвиток як форму еволюції, зазначає, що у цьому випадку процес розвитку ґрунтів не
викликаний змінами незалежних від ґрунтів чинників: клімату і рельєфу. Далі автор переконливо доводить, що зв’язок
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між розвитком ґрунту і змінами складу рослинного покриву
і мікрофлори найбільш очевидна у початковий період онтогенезу ґрунту визначеного типу, коли відбувається не тільки
прискорені зміни властивостей ґрунтів, але і швидка зміна
рослинних асоціацій, перш ніж територію займе зональна
рослинна асоціація. Класичним прикладом розвитку ґрунту разом з фітоценозом (як зразок саморозвитку), на думку
О. А. Роде [274], є перетворення дерново-карбонатних ґрунтів
(рендзин) на вапняках через серію переходів у дерново-підзолисті або бурі лісові ґрунти, що відбувається водночас зі
змінами рослинності.
Уявлення про те, що еволюція ґрунту може відбуватися
в умовах незмінності чинників ґрунтотворення є достатньо
дискусійними. Насправді, в процесі розвитку ґрунтів тією
чи іншою мірою неминуче змінюються біота, мікроклімат.
Зміни властивостей ґрунту в процесі розвитку призводять до
трансформації біоценозу сукупності рослин, мікроорганізмів і
тварин. Формування нового складу біоти відповідно спонукає
до подальшого перетворення властивостей ґрунту.
Зазначимо, що незалежно від того, чи розвивається ґрунт
при незмінених умовах, чи при зміні чинників ґрунтотворення, сутність еволюції залишається тією ж – ґрунтотворний
процес змінює властивості ґрунтів так, щоб вони прийшли у
рівноважний стан з довкіллям.
Для дослідження проблеми саморозвитку ґрунтів і швидкості ґрунтотворних процесів використовуються різні методи,
проте найточніші результати можуть бути отримані з допомогою методу хронорядів [59; 125; 345]. Для формування
зрілих ґрунтів необхідно декілька тисяч років від 1500 до
7000 років [112; 320; 345]. Проте, на думку деяких авторів,
ґрунтовий профіль розвивається повільніше, за голоцен встигають сформуватися тільки примітивні ґрунти [123; 268; 282;
319; 336; 343].
Під впливом карбонатних порід швидкість (характерний
час) формування лесивованих (текстурно-диференційованих)
ґрунтів сповільнюється: в Німеччині за 2000 років формуються брюніфіковані рендзини, а упродовж голоцену – типові
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бурі лісові ґрунти. С. Боул, Ф. Хоул та ін. [28] обчислили
середню швидкість зростання потужності профілю і окремих горизонтів. Так, 1 см ентісолі на вулканічному попелі
формується за 1,3 роки, а ≈1 см лесивованого ґрунту штату
Айова – за 40 років.Таким чином, на карбонатних породах
спостерігається довготривале гальмування процесу текстурної диференціації і формування рендзин. Можливим також є
ступінчастий (термін Н. А. Караваєвої, 1982) саморозвиток
ґрунтів на карбонатних породах [129].
Оригінальні ідеї щодо саморозвитку і еволюції ґрунтів
запропоновані Є. М. Самойловою та Ю. С. Толчельниковим.
Автори зазначають, що “еволюцію ґрунтів, яка здійснюється
у рамках одного типу ґрунтотворення, у незмінних кліматичних умовах називають онтогенезом” [282].

1.3. Філогенез і онтогенез ґрунтів
При різкій зміні кліматичних або топографічних умов
направленість процесів розвитку ґрунтів змінюється, а їхня
еволюція може йти по іншому типу ґрунтотворення.
При зміні типу ґрунтотворення новий ґрунт починає розвиватися не на вихідній ґрунтотворній породі, а на ґрунті попереднього типу ґрунтотворення. Загальну історію розвитку
ґрунтів, яка включає зміну процесів ґрунтотворення через
зміну клімату або топографії, тобто їхню еволюцію загалом
називають філогенезом. Схема співвідношення між онтогенезом і філогенезом представлена на рис. 1.1. (Толчельников,
1982).
Більшість ґрунтів на Землі мають складний філогенез,
який включає декілька онтогенезів. Такі ґрунти багато авторів називають полігенетичними, поліфазними на противагу
моногенетичним ґрунтам, в історії яких був тільки один онтогенез.
Уперше поняття полігенетичності ґрунтів було увів
Дж. Торп (Thorp, 1965) стосовно ґрунтів, які мають вік більший, ніж вік післяльодовикового часу – голоцену. Автор
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Рис. 1.1. Схема співвідношення між онтогенезом і філогенезом [282]

вважає, що ці ґрунти пройшли через зміну декількох типів
ґрунтотворення, на відміну від моногенетичних, які розвиваються в одному напрямку упродовж усього часу існування.
Загалом більшість ґрунтів, сформованих в голоцені, не можна
вважати моногенетичними, оскільки вони пройшли доволі
складну історію [348].
Більшість ґрунтів, які мають голоценовий або плейстоцен-голоценовий вік, є полігенетичними. Ґрунти є полігенетичними ще й тому, що у зв’язку з їхнім сільськогосподарським освоєнням вони вимушені тривалий час функціонувати
у нових, не властивих для них умовах ґрунтотворення, які
відрізняються від природних і спричиняють суттєві зміни
властивостей і ознак ґрунтів, а інколи і корінну перебудову
ґрунтового профілю. Моногенетичні ґрунти, що сформувалися
за незмінного стану чинників та умов ґрунтотворення, є найімовірніше винятком із загального правила. Моногенез – це
ефемерна стадія в історії ґрунтотворення [240].
Актуальною на сьогодні залишається проблема поширеності (географії) полігенетичних ґрунтів. У цьому відношенні
є крайні погляди, від думки про те, що всі ґрунти полігенетичні, оскільки клімат і ландшафти змінювалися повсюдно,
до уявлень про те, що більшість ґрунтів відповідають сучасним умовам ґрунтотворення, а реліктові ознаки поширені локально і тільки частково порушують загальну актуалістичну
картину педогенезу [11].
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Полігенетичність сучасних денних ґрунтів пов’язана з
загальним характером геологічної і геоморфологічної історії
розвитку сучасної поверхні суші, яка сформувалася у четвертинний час, зокрема – у плейстоцен-голоцені, насамперед
глобальними кліматичними і ландшафтними змінами (чергування льодовикових і міжльодовикових епох, ксеротермічних плювіальних періодів), тектонічними рухами різної
амплітуди і спрямованості (чергування інтенсивної денудації
і осадонагромадження, дренованості території, літогенезу і
педогенезу), міграціями природних ландшафтів відповідно
до змін таких чинників як клімат і геолого-геоморфологічна
ситуація, антропогенною трансформацією ландшафтів.
У сучасних (плейстоцен-голоценових) ґрунтах зберігаються ті чи інші ознаки давніх стадій і фаз ґрунтотворення –
релікти. Такими є, насамперед сольові акумуляції у аридних
ґрунтах, другий гумусовий горизонт у підзолистих і дерново-підзолистих ґрунтах, залишкові карбонатні включення у
вигляді щебеню і каміння тощо. При історико-генетичному
аналізі ґрунтового профілю важливо розрізняти дві групи
реліктів – літорелікти і педорелікти. Перші представляють
собою властивості, успадковані від ґрунтотворної породи, а
інші – властивості успадковані від давніх стадій ґрунтотворення. Власне педорелікти характеризуються поняттям
“ґрунт-пам’ять”.
Поняття про “ґрунт-пам’ять” і “ґрунт-момент” ввели у науку І. А. Соколов і В. О. Таргульян. Причому І. А. Соколов
модифікував ці поняття, розділивши всі ґрунтові властивості
на три категорії: “ґрунт-пам’ять” – консервативні властивості, що виникли на ранніх етапах ґрунтотворення; “ґрунтвідображення” – стійкі властивості, що сформувалися на
сучасному етапі ґрунтотворення; “ґрунт-життя” – сучасні динамічні ґрунтові ознаки [297].
Морфологічна будова ґрунту, його профіль – це консервативна ознака, яка повільно змінюється у часі та відображає
характер і хід історії розвитку ґрунтотворення. Ґрунт і його
ознаки змінюються повільніше, ніж такі мобільні компоненти
ландшафту, як рослинність чи клімат. За таких змін дея25
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кі ґрунтові ознаки і властивості можуть зберегтися в його
профілі від попередніх умов і фаз ґрунтотворення, будучи
цілковито невластивими новим екологічним умовам функціонування ґрунту. Такі ознаки давнього ґрунтотворення називають реліктовими, а ґрунти з відповідними ознаками –
полігенетичними. Майже в усіх ґрунтах простежуються ознаки сучасного і давнього ґрунтотворення, що дає змогу здійснити історико-генетичний аналіз ґрунтового профілю на основі
докучаєвської концепції про ґрунт як “дзеркало ландшафту”,
а точніше – закодований хід історії його розвитку і сучасного
стану.
У процесі розвитку (саморозвитку, онтогенезу) ґрунт загалом може:
1) досягти клімаксного стану і у подальшому його розвиток припиняється [112; 125];
2) розвиватися нескінченно довго, оскільки онтогенез –
процес безкінечний і продовжується до тих пір, поки
стан незалежних від ґрунтів чинників ґрунтотворення
залишається стаціонарним [172].
За допомогою досліджень багатьох учених встановлено,
що еволюція ґрунту на різних стадіях відбувається з різною
швидкістю, і кожний етап онтогенезу поділяється на дві стадії: стадію становлення, тобто стадію порівняно швидких змін
властивостей ґрунтів і стадію клімаксу, тобто стадію відносного рівноважного стану з довкіллям, яка характеризується
повільними змінами ґрунту та певним поєднанням елементарних ґрунтових процесів (ЕҐП).
І. П. Герасимов [72] і С. В. Зонн[122] зазначають, що у
більшості випадків у профілі ґрунтів – його будові і у горизонтному розподілі речовинного складу відображається один
домінуючий і один-два супутніх ЕҐП. Супутніми називають
ЕҐП, які меншою мірою виражені у властивостях ґрунтів.
Вони, якщо і визначають, то тільки підтипові і більш низькі
таксономічні ранги відмінностей. Проте у подальшій еволюції ґрунтів ці, так звані, “другорядні” ЕҐП можуть стати
основними. Водночас автори вважають, що домінуючий ЕҐП
охоплює всю товщу ґрунтів, а розвиток супутніх ЕҐП прояв26
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ляється спочатку в окремих частинах (горизонтах) ґрунтового
профілю, а пізніше у всій їх сукупності.
Зокрема, домінуючими процесами у формуванні морфологічного профілю молодих ґрунтів відвально-кар’єрних
ландшафтів є гумусоутворення і гумусонакопичення, що виражається в утворенні гумусово-акумулятивного горизонту.
Це характерно і для степової та лісової зон. Гумусоутворення
розпочинається майже одночасно з біогенним перетворенням
розкривних порід і посилюється у міру підвищення продуктивності біоти[205].
Швидкість розвитку гумусового горизонту в лісових ценозах–під різновіковими змішаними лісами південної тайги
була розрахована С. В. Пономаренко та ін. (1988) [цит. за 205].
Згідно з цими даними, незалежно від віку лісу при формуванні гумусу за рахунок лісового опаду середня швидкість
зростання потужності гумусового горизонту на середньосуглинковій карбонатній материнській породі становить 0,9 мм
у рік, на середньосуглинковій безкарбонатній – 0,7 мм у рік.
Зростання вмісту гумусу в ґрунтах відбувається доти, доки
швидкість утворення перевищує швидкість його мінералізації. Ґрунт досягає зрілості у відношенні гумусового стану,
коли накопичення гумусу практично припиняється – встановлюється нульовий баланс між утворенням і розкладанням
гумусу.
Отже, головними процесами, що позначають початок процесу формування ґрунту, є: формування потужності гумусового горизонту та накопичення гумусу у ньому. Власне з процесу формування ґрунтового профілю починається формування ґрунту. Саме тому ці процеси і, насамперед формування
гумусового горизонту, називають ресурсоформуючими [57].
Ґрунт, який знаходиться в стадії становлення, характеризується як незрілий, а ґрунт в стадії квазірівноважного
стану – як зрілий клімаксний.
Клімаксний ґрунт – це повністю сформований ґрунт, який
знаходиться у рівноважному стані з кліматом і рослинністю
при умові, що сама рослинність є клімаксною (корінною),
тобто відповідає існуючим кліматичним умовам і незміне27
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на людиною. У клімаксних ґрунтах протилежно направлені
процеси збалансовані, а однонаправлені сповільнилися унаслідок витрати матеріалу.
Зрілий клімаксний ґрунт знаходиться в стані рівноваги з
довкіллям, тобто не зазнає суттєвих направлених змін. Рівновага з довкіллям не абсолютна, тому правильно її називати
квазірівновагою (від “quasi” – майже).
Інтегральним показником ступеня зрілості ґрунту є баланс речовин. У зрілому ґрунті баланс наближений до 0.
Ознакою незрілого ґрунту є різко від’ємний баланс або значні
величини додатного балансу речовин. Незрілі ґрунти домінують у ґрунтовому покриві районів з підсиленим виносом
речовин або з інтенсивним їхнім надходженням. До незрілих
відносять також ґрунти, які знаходяться в сільськогосподарському використанні і баланс речовин яких визначається діяльністю людини: внесення добрив, меліорантів, характером
сівозмін, інтенсивністю обробітку.
Зрілий ґрунт далеко не завжди знаходиться у стійкому
стані. Навіть якщо профіль ґрунту виглядає як повністю розвинутий, він безперервно поновлюється, знаходиться в динамічному стані. Унаслідок цього зрілість ґрунту називають
динамічною на противагу повній зрілості [297].
При повній зрілості всі незворотні процеси внутріґрунтового вивітрювання і міграції речовин досягають своїх кінцевих стадій і утворюють кінцевий продукт. При динамічній
зрілості незворотні процеси не досягають кінцевих стадій
через постійну компенсацію і динамічно урівноважуються
протилежно направленим процесам оновлення і перемішування ґрунту[297].
Зазначені поняття пов’язані насамперед з двома головними питаннями цього наукового напряму:
− як і з якою швидкістю формується ґрунт з породи (незалежно від стану чинників)?
− який механізм є визначальним при зміні зрілих ґрунтів під впливом природних і антропогенних чинників?
Час, за який ґрунт або окрема ознака досягає зрілого стану, називається часом саморозвитку або характерним часом
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[7; 16]. Дещо пізніше удосконалене визначення поняття характерний час запропоноване В. О. Таргульяном та ін.: “…характерним часом природного тіла, окремої ознаки або процесу
будемо називати відрізок часу, необхідний для того, щоб дане
тіло (ознака, процес), яке розвивається під впливом певної
і стаціонарної комбінації чинників середовища, прийшло у
рівновагу або квазірівновагу з цими чинниками” [230; 296;
297]. Профіль ґрунту загалом також має свій характерний
час, який визначається біокліматичною ситуацією, положенням у рельєфі, літологією та іншими умовами. Очевидно,
характерний час профілю загалом відповідає характерному
часу ознаки, яка найповільніше розвивається.

1.4. Вік і стадіальність онтогенезу ґрунтів
Важливою і невирішеною є проблема віку ґрунтів. Для
її вивчення застосовують різні методи: порівняльно-географічний, палеопедологічний та інші. Також є багато фактів
про існування природних та антропогенних трансформацій
ґрунтів у різних географічних умовах. Зібраний значний
об’єм матеріалів, який характеризує етапи розвитку голоценового ґрунтотворення, палеоґрунти голоцену (Bednarek,
1990; Holliday, 1992), темпи розвитку ґрунтів (Геннадиев,
1990; Stevens, Walker, 1970). Водночас наразі багато є ще
незрозумілого: як швидко ґрунти реагують на зміну чинників, як швидко вони відновлюються при порушеннях різного
масштабу, за який час вони проходять стадії розвитку від
породи (нуль момент ґрунтотворення) до зрілого стану і яка
швидкість окремих ґрунтотворних процесів. Така слабка вивченість проблеми пов’язана з недостатнім використанням
методу ґрунтових хронорядів[71].
Розрізняють відносний, абсолютний, загальний, частковий, актуальний вік, нуль момент ґрунтотворення. Окрім
цього, в науках про Землю є два суттєво відмінні розуміння
віку природних і/або природно-антропогенних об’єктів, зокрема ґрунтів: 1) вік-тривалість (тривалість формування ґрунту
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від нуль-моменту до сучасності або до моменту поховання і
2) вік-давність (визначається за положенням у стратиграфічній колонці) (перше для ґрунтознавства, друге для геології)
[123].
Вік ґрунтів необхідно відраховувати не від моменту набуття ними сучасного таксономічного рангу, а від нуль моменту
ґрунтотворення. Формування сучасного ґрунтового покриву
Східної Європи знаходиться на межі між пізнім плейстоценом
і голоценом. Вік сучасних ґрунтів визначається тривалістю
формування in situ системи горизонтів профілю ґрунту, яка
у межах Східної Європи і більшої частини помірного поясу
відповідає голоцену [9; 123; 288].
Загальновідомими є оцінки голоценового ґрунтотворення на основі визнання незмінності біокліматичної ситуації
упродовж значних відрізків післяльодовикового періоду і,
насамперед, у другій його частині. З огляду на аналіз ознак
ґрунтів, похованих на території Східно-Європейської рівнини
упродовж останніх 3000−4000 років, такий висновок зробив
П. В. Маданов та інші [200]. На думку цих дослідників, ґрунти
лісової, лісостепової, чорноземної і каштанової зон цього регіону в кінці середнього голоцену загалом відповідали сучасним,
оскільки не було ні ксеротермічної епохи, ні кліматичного
оптимуму. Зміни, що відбулися за останні 3000−4000 років
у ґрунтах цих зон,є результатом ґрунтотворення в умовах дії
однієї і тої самої комбінації чинників середовища. Загалом
вони призвели до деякого збільшення вилугованості карбонатів, підсилення опідзоленості дерново-підзолистих і деяких
лісостепових ґрунтів, переміщення тонких гранулометричних
фракцій з верхніх у нижні ілювіальні горизонти тощо.
Основними підсумками процесу ґрунтотворення повнопрофільних голоценових ґрунтів субатлантичного періоду,
які знайшли відображення у сучасних ґрунтах, є гумусонакопичення, агрегування, біогенізація, гомогенізація, зростання
потужності профілю.
Розглядаючи вік ґрунтів, В. О. Таргульян (1982) зауважує, що на якісному рівні, ґрунтуючись на ступені розвитку
(зрілості) профілю ґрунту, “ґрунт може знаходитися на стадіях
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саморозвитку: недоґрунт, первинний ґрунт (виокремлення
ґрунтових горизонтів), ґрунт, що розвивається (зростання
профіля вглиб, диференціація горизонтів), квазіклімаксний,
передклімаксний і клімаксний, а також на різних стадіях еволюції”. Прихильники таких стадій саморозвитку, по-перше,
не дають діагностичних показників для їхнього виділення
і, по-друге, еволюцію ґрунтів пов’язують з їхнім віком[296].
У процесі ґрунтотворення усі ґрунти проходять декілька
послідовних стадій, напрям, тривалість та інтенсивність яких
визначаються конкретним комплексом чинників ґрунтотвореннята їхньою еволюцією (рис. 1.2.).
Стадія початкового ґрунтотворення (на скельних гірських породах, зокрема і осадових) або первинний ґрунтотворний процес, загалом збігається з вивітрюванням, водночас
ґрунт фізично суміщений з корою вивітрювання. У подальшому на наступних стадіях розвитку початкового ґрунтотворення вивітрювання та ґрунтотворення розділяються у просторі
і часі, а ґрунт формується лише у верхній зоні кори вивітрювання. Ця стадія зазвичай досить тривала, оскільки властивості ґрунтового тіла, характерні для розвинутих ґрунтів, ще
не сформувалися, потужність охопленого ґрунтоутворенням
субстрату мала, акумуляція елементів живлення рослин відбувається повільно, біологічний колообіг речовини та енергії
звужений і малоінтенсивний, унаслідок чого профіль ґрунту
достатньо слабо диференціюється на генетичні горизонти
(НР+Р). Початок ґрунтотворення збігається з початком функціонування піонерних наземних екосистем в умовах одночасної і взаємопов’язаної дії усіх чинників ґрунтотворення
[131; 230; 240; 254].
Водночас із процесами, які протікають у рамках біологічного колообігу, на початкових стадіях ґрунтотворення відбуваються і протилежно спрямовані процеси небіологічної
природи: фізичні, фізико-хімічні, хімічні (розчинення–осадження, випаровування–конденсація, сорбція–десорбція,
пептизація–коагуляція, зволоження–висихання, окиснення–відновлення, комплексотворення тощо). Названу групу
процесів О. А. Роде запропонував називати мікропроцесами,
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а І. П. Герасимов – елементарними ґрунтовими процесами
першого порядку [72; 273].
На початковій стадії ґрунтотворення ці процеси можуть
протікати до певної міри незалежно один від одного. Характерною рисою цієї стадії є наявність специфічних для ґрунтів
процесів трансформації і перенесення речовин, які проходять
у межах біологічного колообігу, за відсутності чітко виражених характерних ознак твердої фази субстрату, які дали
б змогу зачислити його до ґрунту. Це своєрідна підготовча
передґрунтова стадія.На заключному етапі цієї стадії між
процесами, які належать до біологічного колообігу, і абіотичними мікропроцесами поступово досягається узгодженість
і взаємозв’язок. Ґрунтові мікропроцеси, досягаючи певного
рівня узгодженості та організації у просторі й часі, утворюють
якісно нову групу процесів, які формують специфічні ознаки
ґрунтів. Власне поява цих ознак засвідчує, що первинний
ґрунт переходить у наступну стадію ґрунтотворення – стадію
розвитку (рис. 1.2) [230, 240].
ɜ
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Рис. 1.2. Послідовність стадій і фаз ґрунтотворення [254]
1−початкове ґрунтотворення; 2−розвиток ґрунту;
3−клімаксний стан I; 4−еволюція ґрунту у напрямі а або б;
б
5−клімаксний стан II (а або б
б); 6−нова еволюція ґрунту
у напрямі в, г, д або е; 7−клімаксний стан III (в, г, д або е).

32

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ
ВИВЧЕННЯ ОНТОГЕНЕЗУ І ГЕОГРАФІЇ ҐРУНТІВ

Початкове ґрунтотворення змінюється стадією розвитку
ґрунту, яка характеризується наростаючою інтенсивністю,
охоплюючи все більшу товщу ґрунтотворної породи, або кори
вивітрювання, аж до формування зрілого повнопрофільного
ґрунту з характерним для нього комплексом властивостей.
До кінця стадії процес поступово сповільнюється, тобто переходить до деякого рівноважного стану, який визначається
комплексом чинників ґрунтотворення і внутрішніх ґрунтових
властивостей.
На стадії розвитку ґрунту у ньому формується біогеохімічний колообіг, який поєднує у собі біологічні та абіотичні
процеси трансформації і масопереносу речовини. Ґрунтові
мікропроцеси, поєднуючись і взаємодіючи між собою, утворюють якісно нові процеси – мезо- і макропроцеси[240, 273].
Ґрунтові мезопроцеси, елементарні ґрунтові процеси другого порядку (за І. П. Герасимовим), формують специфічні
окремі властивості ґрунтів, але ще не типи ґрунтів. Це своєрідні горизонтоформуючі процеси, а саме внутрішньоґрунтове
вивітрювання, опідзолення, акумуляція гумусу, лесиваж, залишкове оглинювання, вилуговування, знекарбоначування,
торфоутворення, агрегатоутворення тощо. Унаслідок сукупної
дії ґрунтових мезопроцесів формуються специфічний речовинний склад і фізичні властивості ґрунтів, а також виникає
просторова диференціація ознак, властивостей і процесів
на агрегатному і горизонтному рівнях. Ґрунтові макропроцеси, або власне ґрунтотворні процеси, охоплюють не окремі
морфони чи горизонти, а поширюються на всю товщу, задіяну у ґрунтотворення. Такі процеси ведуть до формування
не окремих специфічних ознак чи генетичних горизонтів
ґрунтів, а певних ґрунтових типів з властивою їм системою
генетичних горизонтів: чорноземів, підзолів, рендзин тощо.
Ґрунтові макропроцеси формуються у результаті поєднання
ґрунтових мезопроцесів в умовах специфічного прояву біогеохімічного колообігу речовин. Причиною профільної диференціації речовинного складу і властивостей ґрунтів є просторове
розмежування по вертикалі ґрунтових мікро- і мезопроцесів
міграції та акумуляції речовини, розчинення і осадження,
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окисно-відновних процесів, гумусоутворення, мінералізації
органічної речовини, надходження опаду тощо[70–72; 240].
Процес розвитку ґрунту відбувається у дві фази і характеризується своєрідною кінетикою (див. рис. 1.2). У фазі
прискореного розвитку унаслідок розширення біологічного
кругообігу і масштабів прояву ґрунтових процесів кількісний
рівень певних ознак і властивостей прогресивно зростає. З
часом ґрунт поступово переходить у фазу сповільненого розвитку, для якої характерне зниження швидкості і масштабів
накопичення відповідних ґрунтових ознак. Стадія розвитку
завершується відносною стабілізацією і динамічним відтворенням типодіагностичних ознак і властивостей відповідно
до екологічних можливостей біоценозу. За таких умов прогресивний розвиток цих ознак припиняється. Якщо ґрунт
досяг рівноважного стану за головними ознаками (вміст
гумусу, фонд лабільних елементів, потужність горизонтів,
склад ґрунтово-вбирного комплексу тощо), тоді він переходить
у наступну стадію ґрунтотворення – стадію рівноважного
функціонування, або клімаксу. Час встановлення рівноваги
для різних ґрунтових ознак і властивостей, а також для різних частин профілю є різним. Властивість ґрунтів набувати
стану рівноваги за різними ознаками у різний час називають
поліклімаксністю[240; 287; 316].
Досить часто ґрунти не досягають стадії рівноваги [86–88;
131], оскільки стадія розвитку може тривати сотні, тисячі років і більше. За цей період можуть суттєво змінитися чинники
ґрунтотворення (зокрема антропогенний) або у процесі саморозвитку ґрунту відбудуться сукцесійні зміни, які змінять напрям ґрунтотворення. У такому випадку ґрунт, який досягнув
клімаксного стану за окремими ознаками, знову перейде у
нерівноважний стан за цими ознаками і почнеться нова фаза
його розвитку, зумовлена змінами довкілля.
Отже, тривала і складна стадія розвитку ґрунту протікає
практично безкінечно і може бути перервана тільки знищенням ґрунту, або обмежена тривалою стабілізацією зовнішніх
умов і відносною замкнутістю внутріґрунтових процесів. В
останньому випадку ґрунти можуть досягти стану, близько34

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ
ВИВЧЕННЯ ОНТОГЕНЕЗУ І ГЕОГРАФІЇ ҐРУНТІВ

го до рівноважного із довкіллям, потенціал якого повністю
освоюється ґрунтоутворенням. Це проявляється у відносній
стабілізації ґрунтових ознак, властивостей і процесів. Ґрунт
переходить у фазу тривалого функціонування у зрілому стані
[72; 240; 254; 273; 287; 288; 316].
На стадії рівноважного функціонування ґрунту реалізуються всі групи ґрунтових процесів (мікро-, мезо- і макропроцеси), біологічні й абіотичні тощо). Біогеохімічний колообіг елементів відносно стабільний і сприяє відтворенню
властивостей природних екосистем і ґрунту зокрема. Таке
відтворення забезпечує відносні стабільність ґрунтів на стадії
зрілого рівноважного функціонування [59; 131; 240].
На певному етапі функціонування біогеоценозу клімаксна стадія ґрунтотворення змінюється еволюцією ґрунту у
результаті саморозвитку екосистеми (автометаморфоз), до
якої він входить як один з компонентів, або в результаті зміни
одного чи декількох чинників ґрунтотворення (параметаморфоз) – клімату, рослинності, характеру ґрунтового зволоження – під впливом агротехнічних чи меліоративних заходів
тощо. При цьому утворюється новий ґрунт з новим профілем
і новим комплексом властивостей. У такому випадку ґрунт
утворюється не з ґрунтотворної породи, а з попереднього різновиду [172, 240, 268, 287].
Еволюція ґрунтів може відбуватися у різних напрямах:
шляхом наростання потужності ґрунту або її зменшення, засолення чи його розсолення, деградації ґрунтової родючості
або її наростання тощо. Черговий етап еволюції – це новий
ґрунт або його новий стійкий стан, який, відповідно змінюється новими еволюційними циклами.
Стадійність розвитку ґрунтів (передґрунт, первинний
ґрунт, виокремлення ґрунтових горизонтів), ґрунт, що розвивається (зростання профілю у глибину, диференціація горизонтів), квазіклімаксний, передклімаксний і клімаксний)
у всіх випадках зумовлюється не тільки і не стільки часом,
який приводить до клімаксної стадії, скільки складом (хімічним і фізичним) і ступенем геохімічної трансформації порід.
При цьому часто останні спочатку перетворюються у кори
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вивітрювання, а потім на них формуються ґрунти. Самі кори
вивітрювання можуть бути сучасними і древніми, а ґрунтотворення на тих і інших сучасним, але завжди успадковуючих
склад кір вивітрювання незалежно від їхнього віку [64, с. 72].
Отже, неможливо розглядати процеси розвитку й еволюції ґрунтів тільки за п’ятистадійною схемою і вважати,
що ґрунт має прийти до заключної – клімаксної стадії. Її у
ґрунтах взагалі може і не бути, оскільки вони розвиваються
нескінченно і цей розвиток відбувається різними шляхами,
що залежить від складу й будови ґрунтотворної товщі і впливу
на неї різноманітних ЕҐП. Тільки вони визначають той чи
інший напрям еволюції. У ґрунтотворних породах акумульовані необхідні для початку розвитку живого різні за своєю
природою форми енергії. Ймовірно, енергія кристалічних
ґраток, хімічних сполук, які утворюються при розчиненні і
перетворенні первинних мінералів, визначають початкову
інтенсивність взаємодії мінеральної основи з живими організмами, а потім з енергією, акумульованою в органічних
рештках [64, с. 74].
Як було відзначено у процесі ґрунтотворення усі ґрунти
упродовж характерного часу проходять декілька послідовних
стадій, напрям, тривалість та інтенсивність яких визначаються конкретним комплексом чинників ґрунтотворення,
комбінацією елементарних ґрунтових процесів та загалом
їхньою еволюцією. На сьогодні виділяють такі стадії: початкового ґрунтотворення,розвитку ґрунту, рівноважного
функціонування або клімаксу. Подальший розвиток ґрунтової системи реалізується унаслідок автометаморфозу, тобто
зміни клімаксної стадії ґрунтотворення еволюцією ґрунту.
На нашу думку, існуючі назви етапів стадіального розвитку
ґрунтів можна дещо модернізувати, оскільки у сучасній ґрунтознавчій літературі вже тривалий час замість початкового
ґрунтотворення вживається – ініціальне ґрунтотворення[1–4;
52; 205], у багатьох публікаціях неоднозначно трактується
поняття розвитку ґрунту (наприклад, розвиток може бути як
прогресивним, так і регресивним аж до руйнування ґрунтової системи) і не завжди семантично правильно передається
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сутність трансформаційних змін системи та її функціонування у разі використання поняття клімаксу (напр., багато авторів відзначають, що стадії клімаксу у ґрунтах взагалі може
і не бути, оскільки вони можуть розвиваються нескінченно)
[64; 287].
На підставі аналізу та узагальнення сучасних тематичних літературних джерел вважаємо, що поняття послідовних
стадій онтогенезу ґрунтів на сьогодні потребує уточнення, зокрема: початкову стадію пропонуємо називати ініціальною
стадією → стадію розвитку – перфектною стадією (стадія
удосконалення) →стадію рівноважного функціонування або
клімаксну – перманентною стадією (стабільна, постійна) →
і окремо виділити еволюційну стадію (якісні незворотні зміни інваріанту). Сподіваємося, що запропоноване уточнення
призведе і до певного переосмислення теоретико-методологічної основи трактування онтогенетичної стадіальності ґрунтів,
і до подальшого удосконалення понятійно-термінологічного
апарату у ґрунтознавстві.
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2.1. Умови ґрунтотворення
Ґрунт – це природна система, яка виникає, формується й
існує унаслідок взаємодії основних, незамінних ґрунтотворних чинників – твердофазного субстрату (ґрунтотворної породи) і живої речовини (сукупності живих організмів екосистеми) у певних часово-кліматичних та орографічних умовах.
Сформовані на певній території фізико-географічні умови, їхня різноманітність, складні взаємодії у межах ландшафтної сфери визначають інтенсивність і спрямованість ґрунтотворних процесів, спричиняють формування великої різноманітності ґрунтів та складну просторову організацію ґрунтового
покриву. Їх називають умовами ґрунтотворення [240].
Західний регіон України – термін, який вживається для
означення деяких історичних українських земель, зокрема
Буковини, Волині, Галичини, Поділля, Закарпаття, а також
Західного Полісся. У сучасному розумінні терміна до Західного регіону України зараховують вісім областей – Львівську,
Івано-Франківську, Тернопільську, Волинську, Рівненську,
Хмельницьку, Чернівецьку та Закарпатську. Площа Західного регіону України становить 131,3 тис. км2, або 21,7 % від
загальної площі України [65; 242].
Значне простягання території Західного регіону України
з півночі на південь (≈ 480 км) і з заходу на схід (≈ 375 км)
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сприяло формуванню добре виражених особливостей умов
ґрунтотворення та їхньої просторової диференціації. Природні чинники, яким властива просторова неоднорідність
і контрастність, зумовлені географічним положенням, геологічною будовою, геоморфологічними і біокліматичними
особливостями, відіграють важливу роль у функціонуванні
ґрунтового покриву, інтенсивності розвитку ґрунтових процесів і режимів, формуванні властивостей ґрунтів та умов
їхнього раціонального використання. У різних регіональних
ландшафтних одиницях ті чи інші чинники набувають домінуючого значення у процесах ґрунтотворення.
За фізико-географічним районуванням України (Маринич та ін., 2003) територія Західного регіону України розташована в межах двох країн: Східно-Європейської рівнини та
Українських Карпат. До рівнинної країни відноситься зона
мішаних лісів Поліського краю, де вирізняються дві області
Волинського і Малого Полісся, а також зона широколистяних
лісів Західно-Українського краю, яка поділена на п’ять областей: Волинську, Західно-Подільську, Середньоподільську
і Прут-Дністровську височинні та Розтоцько-Опільську горбогірну (Розточчя і Опілля). У межах гірської країни виділяють
такі області: 1) Передкарпатську височинну; 2) ЗовнішньоКарпатську; 3) Вододільно-Верховинську; 4) ПолонинськоЧорногірську; 5) Мармароську; 6) Вулканічно-міжгірно-улоговинну; 7) Закарпатську низовинну [203].
Деякі відмінності удосконаленої версії фізико-географічного районування (Маринич та ін., 2005) полягають у віднесенні області Малого Полісся до широколистянолісової зони
Західно-Українського краю та виокремленні у межах цього
краю Північно-Подільської височинної області замість Середньоподільської височинної області. Проте в обґрунтуванні
виділення широколистянолісової зони автори зазначають, що
у ландшафтній структурі Малого Полісся переважають природно-територіальні комплекси мішанолісового (поліського)
типу [204].
Північну і центральну частини території Західного регіону України охоплює Східно-Європейська рівнинна країна до
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передгір’їв Українських Карпат по лінії Яворів – Городок –
Миколаїв далі по р. Дністер до Івано-Франківська через
Отиню – Коломию до р. Прут і до кордону з Молдовою. Південна і південно-західна частини території Західного регіону України належать до Карпатської гірської країни. Ці
фізико-географічні країни суттєво відрізняються між собою
за геолого-геоморфологічною будовою, типом і складом ґрунтотворних порід, особливостями гідрогеології, відмінностями
кліматичних умов, рослинного покриву, віку країни і характером та інтенсивністю господарського освоєння, що в сукупності зумовлює домінування тих чи інших ґрунтотворних
процесів і формування своєрідних типів ґрунтів і ґрунтового
покриву загалом.
Відповідно до тектонічного районування України територія досліджень знаходиться у південно-західній частині
докембрійської Східноєвропейської (Руської) платформи, в
геоструктурній області Волино-Подільської плити, у межах
геоструктурних районів західного схилу Українського кристалічного щита і Львівського палеозойського прогину (Львівсько-Люблінського, або Галицько-Волинського прогину) [26;
94; 263].
Український кристалічний щит є піднятою ділянкою
платформи. Кристалічні породи, що його складають, можна
спостерігати в долинах річок, де вони виходять на поверхню.
Щит складений давніми дуже зміненими метаморфічними
і магматичними породами архею, нижнього протерозою, які
представлені гранітами, гнейсами, магматитами, кварцитами, кристалічними сланцями, вапняками та діоритами [263].
На захід від Українського щита розташована ВолиноПодільська плита. У її межах докембрійський фундамент
залягає на глибинах 2000−2500 м. На північ від неї знаходиться Галицько-Волинська западина, де докембрійський
фундамент опущений на глибину 3000–7000 м [26; 94; 263].
У сучасному рельєфі Волино-Подільській плиті та Галицько-Волинському прогину відповідають морфоструктури
(з півночі на південь): Поліська низовина (у західній частині
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Волинське пасмо), Волинська височина (з масивами Мізоцький кряж, Повчанське плато), Мале Полісся та Подільська
височина, де виділяються окремі масиви: Кременецькі гори,
Вороняки, Гологори, Розточчя й Опілля та Подільські Товтри. Водночас деякі автори відзначають, що морфоструктура
Розточчя розташована на південно-східному краю Західноєвропейської платформи та геоструктурно пов’язана з Рава-Руською зоною і частково з Львівським палеозойським
прогином [65, с. 144].
На інтенсивно розмитій поверхні кристалічного фундаменту Волино-Подільської окраїни Руської платформи майже
горизонтально залягає потужна (від 100 до 7000 м) товща
осадових утворень, у будові якої виділяються відклади верхнього протерозою, палеозою, юри, крейди і палеогену, перекриті осадками антропогену змінної потужності [26; 94; 263].
Загалом відклади верхнього протерозою, палеозою та юри
залягають глибоко і на сучасні фізико-географічні процеси
не впливають [262].
Відклади крейдової системи Волино-Подільської плити
представлені у нижній частині товщі осадами континентального типу; у верхній частині – це морські утворення пов’язані
з крейдовою трансгресією, яка відбувалася упродовж верхньокрейдового часу до маастрихту. Вони відрізняються між
собою літологічно. Серед осадків нижньокрейдового віку переважають піскуваті або глинисто-піщані різновиди, слабо
збагачені карбонатами, водночас серед верхньокрейдових
порід зустрічаються переважно мергельно-крейдові утворення [263].
Нижньокрейдові (альбські) породи пов’язані з глибокими
западинами, які порушують кристалічний фундамент і їх
поширення є обмеженим [85].
Стратиграфія і літологічний склад верхньокрейдових
відкладів широко висвітлені у працях О. К. Смирнової і
С. І. Пастернака, (1948, 1968), А. Б. Богуцького (1966, 1975,
1976) та ін.
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Верхньокрейдові відклади суцільно вкривають більшу
частину рівнинної території Західного регіону України і представлені сеноманським, туронським, коньякським, сантонським, сенонським, кампанським і маастрихтським ярусами,
які стають потужнішими і змінюють один одного у західному
напрямку. Літологічний склад верхньокрейдових відкладів
достатньо стійкий і характерний для цього відділу системи.
Особливістю є те, що у ньому спостерігається домінування
карбонатних порід – крейдяного мергелю і крейди. [66; 262].
Найпоширенішими на більшості території є відклади
сеноманського ярусу. На Волині і Поділлі за літологічними
ознаками вони поділяються на три світи: опоки з невеликою кількістю спонголітів, детритові (іноцерамові) вапняки
та мергелясті вапняки [263]. На Рівненщині представлені
сіро-зеленими кварцитовими та глауконітовими пісками і
пісковиками з численними включеннями гальки, кременю,
кварцу та фосфоритів.
Туронські відклади відзначаються більш одноманітним
літологічним складом і на більшості території представлені
білою писальною крейдою, зеленувато-сірими мергелями та
крейдоподібними білими вапняками. Основна і характерна ознака турону – це присутність у його складі декількох
горизонтів конкрецій чорного та сірого кременю [74]. Під
впливом агентів вивітрювання писальна крейда легко руйнується і виступає у вигляді уламків різного розміру, простір
між якими заповнено слабозв’язаною борошноподібною масою.
Найбільші відслонення туронських відкладів простежуються
на Опіллі (грубоплитчасті вапняки), Волині (грубоплитчасті
білі вапняки з конкреціями кременю) та в межах ГологороКременецького горбогір’я (писальна крейда) [74].
Відклади коньякського ярусу здебільшого складені писальною крейдою і крейдоподібними вапняками, у яких порівняно з туронськими вміст карбонату кальцію дещо менший,
помітно збільшена кількість глауконітових зерен. Відслонення цих відкладів спостерігаються на схід від лінії ІваноФранківськ-Галич-Золочів. У напрямку з півдня на північ,
а також із заходу на схід фації коньякських відкладів дещо
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змінюються. В околицях м. Галича, ці відклади представлені
сірими і зеленими глауконітовими глинистими мергелями. В
долині Золотої Липи відклади коньякського ярусу представлені жовтими, вапнистими мергелями. Дещо північніше в районі
м. Золочів дані відклади переходять у вапняки. У верхів’ях
рр. Західний Буг, Стир, Стрипа і Серет, а також у Побужжі
коньякські відклади представлені жовто-білими і жовтуватосірими грубоплитчастими мергелистими вапняками. Переходи
в нижчезалягаючі туронські і вищезалягаючі сантонські відклади відбувається поступово. Потужність шарів коньякського
ярусу як і всіх інших горизонтів верхньої крейди закономірно
зростають у напрямку з південного-сходу на північний захід
і зі сходу на захід (від 3−8 до 20−30 м). Водночас у названих
напрямках спостерігається занурення шарів цього ярусу.
За літологічним складом до коньякських дуже подібні відклади сантонського ярусу. У межах Волині вони представлені
м’якою писальною крейдою, крейдоподібними мергелями і
вапняками. Вміст карбонату кальцію у цих породах становить
понад 80%. Починаючи з сантонського віку, море поступово
звільнило територію Волино-Поділля, тому породи сантону
(мергелі, мергелисті пісковики, глиниста крейда) мають незначне поширення і відслонюються на схилах Вороняк та у
долині Західного Бугу [74].
Найпоширенішими верхньокрейдяними породами, що
виходять на денну поверхню в Малому Поліссі, є турон-сенонські мергелі сірувато-білого кольору, які мають місцеву
назву “опоки” [73; 74].
Вік відкладів крейдової системи Розточчя датується як
сенонський. Літологічна однорідність крейди західного схилу
Розточчя вказує на одноманітність умов накопичення відкладів на дні мілкого моря, яке існувало тут упродовж усього сенону [74; 263]. Верхньокрейдові відклади представлені
головно утвореннями маастрихтського ярусу. Це глинистопіщані, світло-сірі, інколи блакитні мергелі, а також кварцево-карбонатні пісковики з глауконітом, рідше – глини і
глинисті вапняки. Потужність цих відкладів становить від
62 до 144 м [169; 263].
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Відклади кампанського та маастрихтського ярусів відзначаються значною потужністю і представлені: перші – глинистою крейдою, крейдяно-мергелевими породами, а другі –
мергелями. Серед крейдяно-мергелевих порід трапляються
тонкі прошарки ущільнених глин, а мергелі насичені органічними рештками, у межах Рівненщини – відсутні [74; 263].
Усі яруси залягають на великих площах безпосередньо
під антропогенними відкладами або відслонюються й впливають на прояв сучасних фізико-географічних умов.
Відклади палеогену описуваної території трансгресивно
залягають на розмитій поверхні мезозою в північній частині Українського кристалічного щита (на північний захід
від лінії Овруч – Житомир – Летичів – Старокостянтинів) і
на прилеглій до неї території Західного Полісся і Поділля.
Представлені малопотужними (2–3 м) верствами зелених
слюдисто-глауконітових пісків і пісковиків, піскуватих глин,
а також мергелів [263].
Відклади неогену завершують розріз дочетвертинних
утворень території досліджень. У багатьох місцях на поверхні крейдяних відкладів залягають неогенові відклади,
представлені здебільшого відкладами харківського ярусу.
Проте вони значною мірою розмиті водами льодовика і мають острівне поширення під четвертинними відкладами у
вигляді глин і супісків забарвлених у сизо-зелені та сизоблакитні кольори. У східній частині Волинської височини у
вигляді окремих островів збереглися неогенові відклади, які
представлені комплексом порід сарматського ярусу – пісками,
вапняками, глиною, іноді з прошарками лігнітів та оолітових
вапняків, а також відкладами тортонського часу – пісками і
пісковиками, виявленими у районі повчанських дислокацій.
У долині р. Полтви, біля с. Кам’янопіль, здіймається група
ерозійних останців, що мають масивний крейдовий цоколь.
На схилах останців трапляються брили тортонських літотамнієвих вапняків і пісковиків. На Батятицьких останцях
збереглися кварцитові пісковики [262]. Відклади верхнього міоцену (сарматський ярус) поширені у східній частині
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но – Кременець – Новий Почаїв – Лопушне. Сарматський
ярус утворюють піски та різноманітні вапняки (літотамнієві
і оолітові). У межах Розточчя і Подільських Товтр неогенові
відклади представлені переважно баденієм. Відзначаються
різною літологією, нашаруванням і фаціальними змінами,
виокремлюючись у два підрозділи – нижній і верхній баденій.
Відклади нижнього баденію залягають на розмитій поверхні
тріщинуватих мергелів і пісковиків верхньої крейди. Представлені пісками, органогенними вапняками, детритовими
вапняками і пісковиками. Породи верхнього баденію формують найвищі вододіли. За літологічним складом це переважно хемогенні і літотамнієві вапняки, кварцево-глауконітові
пісковики з лінзами вапнякових пісковиків [26; 27; 66; 262;
263; 311].
Окрім крейди та неоген-палеогену, усі дочетвертинні відклади не відіграють суттєвої ролі у процесах ґрунтогенези у
межах території досліджень [26; 263; 311]. Власне тому опис
стратиграфічних і фаціальних літологічних особливостей
крейдових і неоген-палеогенових відкладів ми висвітлили
детально.
Четвертинні відклади Західного регіону України це виключно континентальні утворення, які представлені такими
генетичними типами:
1) льодовиковим, 2) флювіогляціальним, 3) алювіальним,
4) алювіально-озерним, 5) озерними, 6) еоловим, 7) елювіальним, 8) елювіально-делювіальним [120].
Четвертинний покрив Поліської низовини має винятково неоднорідну будову і мінливі потужності. У долинах рік
Західного Бугу і Прип’яті четвертинні відклади залягають
строкатою товщею осадів потужністю до 40 м. Найхарактернішою ознакою поширення антропогенових відкладів низовини
є їхня широтна зональність. У межах Турійської денудаційної
рівнини вони представлені елювіальними утвореннями на
верхній крейді, а також водно-льодовиковими пісками, які
вирівнюють дочетвертинний рельєф поверхні. Найпоширенішими породами, що виходять на денну поверхню є писальна
крейда і крейдяні мергелі. Елювій цих порід представле45
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ний головно уламково-щебенюватим матеріалом потужністю
2−3 м. Простір між уламками заповнений вивітрілим порошкоподібним матеріалом, тому елювій крейди пухкий. Розмір
уламків зменшується у напрямі від основи до поверхні вивітрілої товщі. Характерною ознакою крейдяних відкладів
турону є незначний вміст або повна відсутність теригенного
матеріалу та збагаченість на кремінь. На значних площах залягають середньочетвертинні відклади (Q2), які представлені
льодовиковими і водно-льодовиковими відкладами дніпровського материкового зледеніння [14; 26; 311].
Антропогенові відклади у межах Волинської височини
представлені лесоподібною товщею, яка майже суцільно перекриває дочетвертинну поверхню. Наявність нестійких до розмиву лесових комплексів створює передумови для розвитку
яружно-балкового рельєфу, який є найпоширенішим типом
сучасної поверхні височини [14; 26; 311].
На корінних породах Малого Полісся залягають відклади четвертинної системи. Вони представлені строкатим
комплексом континентальних утворень, у якому виділяються відклади моренного, водно-льодовикового, алювіального,
елювіального, делювіального, еолового та інших генетичних
типів, що сформувалися протягом нижнього, середнього та
верхнього плейстоцену та голоцену. Їхня потужність подекуди досягає 3−5 м [120; 262]. Найпоширеніший елювіальний
тип четвертинних відкладів на межиріччі Західного Бугу і
Стиру в північній та південно-східній його частинах [74; 82].
На Розточчі, Опіллі та у межах Подільських Товтр четвертинні відклади поширені майже всюди, окрім виходів на
поверхню корінних порід. Вони суцільно покривають крейдові і неогенові відклади наверстуванням різної потужності,
походження і складу. Елювій-делювій карбонатних порід
(вапняків, вапнистих пісковиків і мергелів) поширений як
на вододілах, так і на схилах, а рідше – шлейфах схилів у
місцях їхнього виходу на поверхню. Морфологічно це легко- і
середньосуглинковий білий або світло-сірий борошноподібний матеріал із значним вмістом каміння і щебню вапняку.
Його потужність коливається у межах 0,5−1 м. На плакорних
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вододільних ділянках, схилах і терасах поширені лесоподібні суглинки, які часто з глибини 1−2 м підстелені пісками,
щільними карбонатними породами та іншими відкладами
[238; 311].
Генезису, стратиграфії і літології крейдяних, неоген-палеогенових і четвертинних відкладів Західного регіону України присвячені дослідження В. Г. Бондарчука, П. К. Заморія,
М. Ф. Веклича, С. І. Пастернака, А. Б. Богуцького та ін. [26; 27;
33; 120; 262; 263].
На більшості досліджуваних модальних ділянок материнськими породами є продукти елювіогенези турон-сенонських
відкладів верхнього відділу крейдової системи, літологічно
представлені писальною крейдою і крейдяними мергелями.
У межах Розточчя і Опілля та Подільських Товтр ґрунтотворними породами є продукти елювіогенези відкладів верхнього
баденію, літологічно представлені згустковими, хемогенними
і літотамнієвими вапняками.
Загальні фізичні і фізико-хімічні властивості поширених
на модальних ділянках ґрунтотворних порід наведено у дод. А.
Волинське Полісся. Переважаючою материнською породою є елювіальна кора вивітрювання відкладів верхнього відділу крейдової системи, яка представлена м’якою писальною
крейдою [14; 168]. Встановлено, що у верхній частині породи
крейда дуже пом’якшена у результаті періодичного зволоження поверхневими водами. Це відносно пухка маса, яка
складається з невеликих, переважно від 1−3 до 5−7 см, уламків, досить щільних з чітко вираженими гранями, тріщини
між якими заповнені аморфними продуктами елювіогенези
(у вигляді сухої пасти або порошку, сірувато–білого кольору).
З глибиною щільність і розмір уламків крейди зростає. Значна тріщинуватість крейди, а також значна її вологоємність
зумовлюють несприятливий водний режим ґрунтів, які на ній
утворилися [83].
Мале Полісся. Домінантною ґрунтотворною породою є
елювіальна кора вивітрювання відкладів верхнього відділу
крейдової системи, яка представлена крейдяними мергелями
[14; 66; 82; 95; 311]. Це осадові породи змішаного глинис47
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то-карбонатного складу, вміст глинистого матеріалу у яких
коливається від 10 до 30 %, кальциту – 35−90 %. Головними
глинистими компонентами цих порід є гідрослюди і монтморилоніт. Петрографічний склад таких порід характеризується
масивною землистою текстурою та пелітовою структурою. Порода складається із тонкодисперсного карбонату і пелітових
глинистих частинок. Серед маси породи зрідка трапляються сферичної форми вкраплення кальциту. Кварц у породі
не виявлений [257; 259]. Мінералогічний склад продуктів
елювіогенези крейдяного мергелю, який встановлено за допомогою термічного аналізу залишку крейдяного мергелю
нерозчинного в соляній кислоті, вказує на наявність у ньому
мінералів монтморилонітової групи типу бейделіт [259]. За
І. М. Гоголєвим [81–83], продукти вивітрювання крейдяного
мергелю характеризуються мулувато-важкоглинистим складом із переважанням тонкопилуватої (0,005-0,001 мм) і мулистої (< 0,001 мм) фракцій, а також відсутністю або незначним
вмістом частинок діаметром 1–0,25 мм та 1,25–0,05 мм. Значний вміст глинистого матеріалу (10–15 %) у складі залишку
крейдяного мергелю нерозчинного у 0,05 N HCl свідчить про
високу вологоємність цих порід, що виражається у їхній властивості швидко вбирати воду і втрачати при цьому вихідну
щільність і твердість [259, с. 34]. Аналіз літературних джерел
показує, що крейдяні мергелі мають досить значну щільність будови – в середньому 1,51−2,70 г/см3, щільність твердої
фази становить 2,74 г/см3, змінюючись від 2,60 до 2,80 г/см3,
відносно низьку шпаруватість, яка коливається в широких
межах від 35 до 5% [307, с. 46, 65]. Незважаючи на значну
щільність породи, за даними І. М. Гоголєва, коренева система рослин по тріщинах проникає на глибину до 100−110 см
[259, с. 34]. Встановлено, що у верхній частині породи (5−10 см
і більше) крейдяний мергель дуже пом’якшений в результаті
періодичного зволоження поверхневими водами. Це доволі
пухка маса, яка складається з невеликих, переважно від 3−5
до 7−10 см, уламків, досить щільних, з чітко вираженими
гранями, тріщини і пустоти між якими заповнені аморфними
продуктами елювіогенези (у вигляді сухої пасти, сірувато48
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білого кольору). З глибиною щільність і розмір уламків крейдяного мергелю зростає. Тріщинуватість крейдяних мергелів
і значна їх вологоємність (3,4−4,4 %) зумовлюють несприятливий водний режим ґрунтів, які на них утворилися. Більшість
поверхневих вод, які просочуються через ґрунт, досить швидко
провалюються по тріщинках породи, поповнюючи підземні
води [257, 259].
Згідно з гідрогеологічним районуванням України майже
вся рівнинна частина території Західного регіону України
розташована у межах Волино-Подільського артезіанського
басейну, в гідрогеологічних районах II порядку Волино-Подільської плити і Галицько-Волинської западини. Водночас
крайня північно-східна частина регіону належить до складчатої області Українського кристалічного щита, підземні води
якого містяться у тріщинуватих гранітах і в осадових породах
палеогену й антропогену [50; 75].
У межах басейну чітко виділяються дві різко відмінні
частини: північно-східна, яка відповідає Волино-Подільській
плиті і являє собою область поступового занурення кристалічного фундаменту. Тут до глибини 300−350 м поширена
зона прісних гідрокарбонатних вод, що містяться у протерозойських, палеозойських, верхньокрейдових, неогенових
та четвертинних відкладах. Центральна і західна частини
відповідають Галицько-Волинській западині, у межах якої
кристалічний фундамент залягає на глибині понад 5000 м.
Зона прісних вод розвинута тільки у верхній тріщинуватій
товщі сенон-турона до глибини 100 м, а також у неогенових
і четвертинних відкладах.
Зважаючи на велику глибину залягання, незначні дебіти,
високу мінералізацію підземні води верхнього протерозою та
палеозою не мають практичного використання і не впливають
на ґрунтотворні процеси [50; 75].
Найбільшою водозбагаченістю характеризуються відклади верхньої крейди. Водовмісними породами сеноманських відкладів є кварцево-глауконітові піски з включеннями
кремнію, тріщинуваті пісковики, мергелі та вапняки. По всій
території басейну сеноманські відклади перекриваються мер49
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гелево-крейдяною товщею сенон-турону. Глибина залягання
покрівлі водоносного горизонту збільшується із сходу на захід
від 10 до 400 м, але на більшій частині території становить
у середньому 30−50 м. За хімічним складом підземні води
сеноманського ярусу переважно гідрокарбонатні кальцієві та
кальцієво-магнієві. Їх мінералізація не перевищує 1 г/л; на
ділянках поширення закарстованих порід вона зменшується
до 0,1 г/л [50].
Водоносний горизонт мергелево-крейдяних відкладів сенон-турону поширений по всій території досліджень. Води
сенон-туронських відкладів переважно напірні, величина
напорів не перевищує 40 м. Переважаючий напрям руху підземних вод – від вододілів до долин рік Західний Буг, Горинь,
Дністер та ін. Живлення водоносних горизонтів верхньої крейди інфільтраційне. Статичні рівні підземних вод у мергелевокрейдяних відкладах встановлюються на глибинах від 15–25
до 60 м. На великих вододільних ділянках у межах території
досліджень рівні залягають на максимальних глибинах 30−40
м, у межах вузьких межиріч – 15−20 м, у долинах річок і балок
1−2 м, а у заплавах свердловини фонтанують [50, с. 47].
Водозбагаченість сенон-туронських відкладів надзвичайно мінлива. Це пояснюється насамперед різною тріщинуватістю та закарстованістю порід. Для горизонту тріщинуватих вод
мергелево-крейдяної товщі встановлено помітне зменшення
водозабезпеченості, а на вододільних ділянках повна їхня
відсутність. Як правило, верхня частина мергелево-крейдяної
товщі повністю закольматована, тому до глибини 10−15 м не
є водоносною. За хімічним складом підземні води мергелево-крейдяної товщі до глибини 100−110 м здебільшого гідрокарбонатні кальцієві. Мінералізація не перевищує 1 г/л [50].
Водоносні горизонти неогенового комплексу у межах території досліджень містять напірні та слабонапірні води,
які гідравлічно пов’язані між собою. Глибина їхнього залягання – 7−14 м. Живиться водоносний комплекс неогенових
відкладів за допомогою інфільтрації атмосферних опадів.
Води зазвичай слабомінералізовані (< 1 г/л), гідрокарбонатно-кальцієві [74; 75].
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Наводненість четвертинних відкладів досить значна,
особливо алювіального та флювіогляціального водоносних
горизонтів. Залежно від пори року та кількості атмосферних
опадів ґрунтово-підґрунтові води четвертинних відкладів залягають на глибинах 1,0−1,5 м у долинах річок і 3−5 м на
вододілах [50, с. 202]. За хімічним складом – це гідрокарбонатні кальцієві або кальцієво-магнієві води, що формуються
в умовах інтенсивного водообміну. Загальна мінералізація
ґрунтово-підґрунтових вод четвертинних відкладів здебільшого коливається у межах 0,1−0,6 г/л [50.−C. 45]. Джерелом живлення напірних і слабонапірних підземних вод є атмосферні
опади і частково води суміжних горизонтів. Розвантаження
вод здійснюється через гідрогеологічні “вікна” та ерозійнобалковою і річковою сіткою у вигляді джерел на схилах.
Найбільшої уваги з огляду можливого впливу на сучасні
процеси ґрунтотворення рендзин мають підґрунтові води у
межах широких та вузьких вододільних ділянок досліджуваної території, де елювіальна кора вивітрювання крейдяних
мергелів безпосередньо виходить на денну поверхню і служить ґрунтотворною породою. Проте до глибини 10−15 метрів
і більше, водоносні горизонти у товщі мергелево-крейдяних
відкладів на вододільних і горбогірних ділянках у межах
території досліджень відсутні. Водночас глиниста кора вивітрювання крейдяних мергелів є майже водонепроникною, що,
з одного боку, сприяє заболочуванню території, а з іншого –
зводить до мінімуму вплив підґрунтових вод на хід ґрунтотворного процесу [50, с. 78].
У геоморфологічному відношенні рівнинна частина території Західного регіону України відноситься до провінції
Східно-Європейської полігенної рівнини, Південно-Поліської
області пластово-акумулятивних низовинних рівнин та Волино-Подільської області пластово-денудаційних височин і
пластово-акумулятивних підвищених рівнин [65, с. 257; 229,
с. 3–11].
Геоморфологічна будова і геоморфологічне районування території Західного регіону України описано у працях
В. Г. Бондарчука, О. М. Маринича, К. І. Геренчука і П. М. Цися,
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Ю. Л. Грубріна, В. П. Палієнко, Я. С. Кравчука, І. П. Ковальчука та ін. [27; 65; 67; 74; 95; 99; 169; 202–204; 229].
За походженням рельєфу, його морфологічними особливостями, розміщенням типів рельєфу рівнинна частина території Західного регіону України неоднорідна. Її північна
частина розташована у Південно-Поліській області пластовоакумулятивних низовинних рівнин, підобласті Прип’ятськоВолинської моренно-зандрової і терасової рівнини. Це полігенна низовинна рівнина, у будові якої головну роль відіграють алювіальні, льодовикові, водно-льодовикові та еолові
відклади. Потужність їх становить 10−20 м. Рельєф низовини
плоско-хвилястий, в окремих місцях погорбований. Абсолютні
відмітки поверхні не перевищують 150−180 м. У західній частині простягається Волинське пасмо. Значна роль належить
річковим долинам з широкими терасами, моренно-зандровим,
моренним і зандровим рівнинам, денудаційним рівнинам,
еоловому і карстовому рельєфу. Західна, центральна, південно-західна і південно-східна частини території Західного
регіону України охоплюють Волино-Подільську область пластово-денудаційних височин і пластово-акумулятивних підвищених рівнин та три її підобласті: Волинську денудаційну
височину, Малополіську алювіально-водно-льодовикову рівнину (Мале Полісся) та Подільську структурно-денудаційну
височину. На сході Волино-Поділля межує з Придніпровскою,
а на південному заході з Передкарпатською височинами. З
півночі область відокремлюється добре вираженим уступом
до Південно-Поліської області пластово-акумулятивних низовинних рівнин. На південному заході природною межею
Волино-Поділля є долина р. Дністер, а на південному сході −
Молдавська височина. За рельєфом Волино-Подільська область − це пластово-денудаційна рівнина з незначною товщею антропогенових відкладів, представлених переважно
лесоподібними суглинками. Їхня потужність коливається у
межах 5−10 м, а на окремих ділянках безпосередньо на денну
поверхню виходять тортонські й сарматські або більш давні
відклади. У рельєфі чітко виокремлюються Волинська та Подільська височини. Абсолютні відмітки становлять 320−350 м.
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У складі Волинської височини виділяються окремі масиви −
Мізоцький кряж і Повчанські висоти, а Подільської − Гологори, Кременецькі гори, Розточчя й Опілля, Товтри (Медобори).
Зважаючи на регіональні відмінності рельєфу, у межах
рівнинної частини Західного регіону України виділяють такі
геоморфологічні райони.
Прип’ятсько-Волинська моренно-зандрова і терасова рівнина сформувалась на різнотипних геологічних
структурах, що суттєво впливає на особливості рельєфу. Її
південна межа простежується по лінії, що проходить на північ від Володимира-Волинського на Луцьк−Рівне−Почаїв і
в основному відповідає напрямку Волинського розлому. Ця
межа більш-менш чітко виявляється у рельєфі, будові антропогенових відкладів, ґрунтах, рослинності й у характері
ландшафтів. У багатьох місцях вона має вигляд похилого
уступу висотою в кілька метрів, переходячи від Подільської
і Волинської височин до Поліської низовини. Східна межа
проходить по відслоненням кристалічних порід Українського
кристалічного щита поблизу міст Корець, Соснове, Клесів.
Низовинна рівнина нахилена з півдня на північній схід до
долини р. Прип’ять, що зумовлює повільну течію рік і загалом незадовільний природний дренаж території, з чим
пов’язана її заболоченість. Поверхню рівнини характеризують чергуванням плоских низовинних ділянок з горбами
і пасмами, висота яких коливається у межах 20−30 м. Унаслідок впливу зледеніння на розчленовану льодовикову поверхню сформувалися такі генетичні комплекси рельєфу:
кінцево-моренний, зандрово-алювіальний, денудаційний, долинно-акумулятивний та еоловий [202]. Характерною рисою
будови кінцево-моренного рельєфу є кінцево-моренні пасма
і горби, які вкривають підняття дочетвертинної поверхні.
Їхня потужність сягає 10−15 м. Кінцево-моренні пасма − Любомль-Дубечне, Старо-Кошарське, Буцинське, Грив’яцькоКозлиницьке, Заячківське, Троянівське, Чарторийське, Рафалівське, Дубровицьке та ін. – утворюють єдиний, однак
розділений широкими долинами рік пояс, який тягнеться
з південного заходу на північній схід. Цей пояс називають
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Волинською моренною грядою [202]. Зандрово-акумулятивні
рівнини мають незначний нахил поверхні, здебільшого заболочені, на окремих ділянках розчленовані річковими долинами. Денудаційні форми рельєфу утворилися на кристалічних
і осадових породах. Їхнє поширення співпадає з простяганням
Українського кристалічного щита. Денудаційні форми рельєфу на осадових породах представлені великими крейдяними
горбами на межиріччях. Найповніше вони виражені у межах
Ковельсько-Сарненської денудаційно-акумулятивної рівнини, де ми провели дослідження. О. М. Маринич [202] відзначає наявність тут денудаційно-рівнинного рельєфу у місцях
виходу на поверхню (або близького залягання до поверхні)
крейдових відкладів. Долинно-акумулятивний тип рельєфу
є результатом розвитку річкових долин упродовж неогену й
антропогену. Найбільша зміна мережі річок відбувалася у
плейстоцені, що пов’язано з процесами зледеніння. Еолові
форми рельєфу поширені у долинах та межиріччях у вигляді валів, горбів і дюн. Дюнний рельєф найкраще зберігся
у межах заболочених територій. Головними особливостями
Прип’ятсько-Волинської моренно-зандрової і терасової рівнини є широкий розвиток горбисто-моренного рельєфу, наявність денудаційних форм на крейдяній поверхні і значна
заболоченість [27; 67; 204].
Волинська денудаційна височина відзначається досить виразними орографічними межами. На півночі вона
утворює уступ до Поліської низовини по лінії ВолодимирВолинський−Луцьк−Клевань−Тучин. На півдні височина
підноситься над відносно зниженим Малим Поліссям по лінії, що проходить дещо на північ від Белза у напрямку на
Стоянів – Берестечко – Птича – Острог − Кривин. Долинами Західного Бугу, Стиру та Горині височина розділена на
кілька частин, що відрізняються одна від одної абсолютними
висотами і різними типами рельєфу. П. М. Цись у межах
Волинської денудаційної височини виділяє чотири геоморфологічні райони: 1) Сокальсько-Торчинська пасмова височина. Займає межиріччя Західного Бугу і Стиру, де переважає
пасмовий (горбкуватий) рельєф. Найбільш ясно виражене
54

УМОВИ ҐРУНТОТВОРЕННЯ ТА ГЕОГРАФО-БІОЛІТОГЕННІ
ОСОБЛИВОСТІ ҐЕНЕЗИ І ПОШИРЕННЯ РЕНДЗИН

Сокальське пасмо, на якому виявлені рештки кінцево-моренних утворень (скупчення валунів). Істотним елементом у
рельєфі є також долинне зниження у верхів’ях р. Луги, яке
має широтне простягання і простежується за р. Західний
Буг до м. Замостя (Польща). На північ від долини р. Луги
височина має горбкувато-хвилястий вигляд; 2) Повчанська
структурно-горбиста височина розташована у межиріччі
Стиру та Ікви. У морфології височини відображені Повчанські дислокації девону. Висоти перевищують 320 м. Це − район найбільшого поширення карсту в крейдяно-мергелевих
породах і вапняках; 3) Мізоцька горбиста височина являє
собою найбільш піднесений район височини, де абсолютні
висоти досягають 341 м. У її межах збереглися неогенові відклади. Ця частина Волинської денудаційної височини відома
під назвою Мізоцький кряж. Розчленована притоками річки
Горині, місцями набуває досить різких скульптурних форм
і має вигляд низькогір’я; 4) Рівненська хвилясто-горбиста
височина. Цей район розміщений на північ від Повчанської
і Мізоцької височин, між долинами Стиру і Горині, частково
поширюючись і на правобережжя останньої. В основі – розвинені верхньокрейдові породи і лише на захід і південний
схід від м. Рівне збереглися відклади неогену. Місцями розвинений горбкувато-балковий рельєф [27; 67; 204; 229; 311].
Малополіська алювіально-водно-льодовикова рівнина (Мале Полісся) на півночі обмежена Волинською
денудаційною височиною, яка обривається до неї уступом
заввишки 40–60 м. З півдня і південного сходу Малополіську
рівнину оточує Гологоро-Кременецьке пасмо, яке є продовженням Подільської структурно-денудаційної височини, і
яке крутим уступом заввишки 150–180 м обривається до неї.
Поверхня рівнини слабо хвиляста з вираженими у рельєфі
численними пасмами і окремими горбами-останцями. Абсолютні висоти межирічь досягають 240–260 м. Долини річок
широкі, заболочені з виположеними схилами. Переважаючим
є акумулятивний і денудаційний рівнинний рельєф [311,
с. 129]. Геоморфологічні особливості зумовлені геоструктурними умовами, зональністю прояву рельєфотворних неотек55
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тонічних рухів, тривалою континентальною денудацією з
післясарматського часу [94, с. 48−49; 311, с. 129]. У сучасному
рельєфі, основою якого є верхньокрейдяні відклади (крейдяні мергелі), це внутрішня понижена рівнина з болотами
по долинах і високими ерозійними пасмами та інверсійним
щодо давньої структури рельєфом [262, с. 27]. У центральній частині Малополіської алювіально-водно-льодовикової
рівнини знаходиться Буго-Стирська хвиляста денудаційна
рівнина. [94, с. 62]. Це − частина Головного європейського
вододілу, де верхньокрейдова поверхня дещо підвищена і
часто відслонена. Абсолютна висота межиріч, як правило,
перевищує 220 м, а на північ від м. Радехова досягає 276 м.
Район слабо розчленований притоками Західного Бугу і Стиру, проте завдяки тріщинуватості крейдяно-мергелевих порід,
якими складені межиріччя, вододільні ділянки добре дренуються і ґрунтові води залягають досить глибоко (12–20 м).
Широкі річкові заплави внаслідок незначних нахилів русел дренуються дуже слабо і здебільшого заболочені. Переважаючим типом рельєфу у межах території досліджень є
денудаційний [311, с. 27]. Отже, досліджувалася центральна
найбільш підвищена частина Малополіської алювіально-водно-льодовикової рівнини у межах Буго-Стирської хвилястої
денудаційної рівнини, яка характеризується підвищеним
рівнем верхньокрейдової поверхні, що досить часто відслонюється, відсутністю суцільного покриву флювіогляціальних відкладів, переважанням денудаційного типу рельєфу,
досить добре розвинутим дренажем території та наявністю
широких долин Західного Бугу і Стиру з розвинутими у них
слабо заболоченими заплавами та першими надзаплавними
терасами [27; 67; 229].
Подільська структурно-денудаційна височина є
найвищим геоморфологічним рівнем південно-західної частини Східно-Європейської полігенної рівнини. Морфоструктурний рельєф височини представляють структурно-денудаційні і денудаційні рівнини. Унаслідок неотектонічних і
ерозійно-денудаційних деформацій вихідна поверхня міоценової пластової рівнини в сучасному рельєфі морфогенетично
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досить неоднорідна. Ця неоднорідність зумовлена головно
літологічним складом гірських порід, що складають височину,
і обов’язково експонованих у різних її частинах [67].
У межах Подільської структурно-денудаційної височини
П. М. Цись [311] виділяє такі геоморфологічні райони:
1) Східно-Подільське (Хмельницьке) плато. Воно займає частину височини, розташовану на схід від Товтрового пасма. У
верхів’ях Південного Бугу абсолютні висоти досягають близько 400 м. Межиріччя Східно-Подільського плато мають хвилястий вигляд внаслідок розчленування їх бічними долинами і балками. Вони складені пухкими глинисто-піщаними
середньосарматськими відкладами, вкритими четвертинними відкладами. Долини широкі, часто заболочені, з пологими
схилами. Крім заплавної, добре виражені чотири надзаплавні тераси. Найбільш розвинені четверта і друга тераси;
2) Товтрове пасмо (Медобори) – пасмо досить різко виокремлюється у рельєфі та простягається від с. Підкамінь у напрямку населених пунктів Івачів, Збараж, Куйданці, Скалат і далі
за р. Збруч до Кам’янець-Подільського. Ширина пасма 15–
20 км, відносні висоти – 60−65 м, абсолютні – 435 м. Орографічно у своєрідних за морфологією Товтрових пасмах виділяється головне пасмо з найбільшими висотами, яке простягається уздовж лівого берега р. Смотрич від околиць Нігина
до Карачківців. На вершині пасма часто здіймаються вапнякові горби, зустрічаються кам’яні поля. Бічні пасма не утворюють великих масивів і представлені групою височин різної
форми на правому схилі р. Тарнави, у межиріччі рік Смотрич
і Жванчик, у долині р. Кам’янки. Притоки Дністра − Збруч,
Жванчик, Смотрич, перетинаючи Товтрове пасмо, утворюють
глибокі долини з скелястими вапняковими схилами. Ці долини мають епігенетичний (накладений) характер. Вони
формувалися на поверхні піщано-глинистих дельтових утворень, що перекривали Товтрове пасмо. Унаслідок верхньопліоценових четвертинних піднять ріки врізалися в Товтрове пасмо, яке, таким чином, являє собою відкопаний ерозією
і площинним змивом денудаційний рельєф бар’єрного рифу;
3) Тернопільське плато. Розміщене поміж Товтровим пасмом
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і Опіллям. На півночі район обмежений розчленованим краєм Поділля, а на півдні − лінією Бариш–Бучач–Базар–Більче−Борщів, нижче якої починаються каньйоноподібні долини
подільських приток Дністра. Поверхня плато плоска або
злегка хвиляста. Абсолютні висоти у північній частині понад
400 м, на південь і південний схід вони поступово спадають,
коливаючись у межах від 320 до 340−350 м. У меридіональному напрямку плато розчленоване лівими притоками Дністра, які мають характерний напрямок з північного заходу
на південний схід. Той самий напрямок властивий і плосковершинним межиріччям у північній частині плато. Долини
мають широкі, часто заболочені днища і пологі схили. Досить
розповсюджені карстові утворення. У північних частинах
вони мають вигляд улоговиноподібних і лійкоподібних западин, що йменуються тут вертепами, вікнами, безоднями.
В середній частині, головно на межиріччях Стрипи і Серету,
вони мають вигляд плоских блюдцеподібних западин, діаметр яких коливається від 2 до 200 м з глибинами 1−5 м.
Останні зв’язані з місцевими відкладами гіпсу, товща якого
зростає до півдня; 4) Глибоко розчленована височина Придністровського Поділля. Район охоплює Придністровську
частину Поділля. Північна межа його проходить по лінії,
нижче якої починаються каньйоноподібні відрізки низів’їв
рік Стрипи, Джурину, Серету, Нічлави, Рудки, Збручу та
інших. Долина Дністра на відрізку Нижнів–Хотин є глибоким
каньоном з врізаними меандрами. Південна межа району
глибоко розчленованої височини Придністровського Поділля
проходить по правому березі Дністра від долини р. Тлумач
вздовж лінії Тлумач−Герасимів−Городенка−Заліщики і далі
в обхід з півдня Хотинського пасма на м. Могилів-Подільський. Глибина ерозійного врізу − понад 200 м. Перехід від
плоских, злегка хвилястих межиріч до глибоких долин дуже
різкий, що є найбільш характерною рисою району; 5) Північно-Покутський район з давнім пасмово-долинним рельєфом. Відзначається специфічним характером розчленування.
П. М. Цись [311] зазначає, що рельєф району з характерним
чергуванням плосковершинних пасм і долинних знижень
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північно-західного − південно-східного простягання сформувала давня гідросітка, що функціонувала по ліній розломів
на схилах Подільської плити. Після підняття Поділля пасмові підняття підлягали диференційованим рухам; 6) Дуже
розчленована скульптурна височина Опілля − найінтенсивніше розчленована частина Подільської височини − відрізняється типовим низькогірним рельєфом. Абсолютні відмітки поверхні Опілля місцями перевищують 400 м. Межі Опілля П. М. Цись [311] проводить по вододілу річок Золотої Липи
і Стрипи, потім Коропця і далі у східному напрямку через
села Доброводи і Боришів до гирла Стрипи. Західніше від
цієї лінії панують типово опільські ландшафти з горбистими
грядами та окремими підвищеннями. На півночі Опілля межує з Гологоро-Кременецьким горбогір’ям. Загальною особливістю скульптурної височини Опілля є повна відсутність
ознак пластово-денудаційного рельєфу. У його межах широкі річкові долини чергуються з численними глибокими і вузькими долинами їхніх приток. Враховуючи деякі відмінності
у геологічній будові і морфології, П. М. Цись [311] поділяє
Опілля на три підрайони: Власне Опілля, Придністровське
Опілля, Південне Опілля. Власне Опілля включає Миколаївсько-Бібрську височину, а також Велике Опілля і Опілля
Подільське. Для підрайону характерний типовий опільський
пасмово-горбистий рельєф поверхні з наявністю глибокої і
зрілої долинної системи. У північно-східній частині Власне
Опілля добре виражений північно-західний−південно-східний напрямок ярково-балкової і долинної сітки, успадкованої
з давнього етапу. Досить характерним елементом у рельєфі
Власне Опілля є Чернелицько-Перемишлянське пасмо, що
простягається від гирла Стрипи у північно-західному напрямку. У рельєфі воно виділяється у вигляді горбистої і
лісистої смуги висот, яка полого опускається до північного
сходу і досить круто − до південного заходу (з відносними
висотами 40−60 м). Західній частині Власне Опілля властива східчастість межиріч, яка виявляється в послідовному
зниженні абсолютних висот межиріч із сходу на захід. Придністровське Опілля − крайня південно-східна частина Опіл59
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ля, найбільш розчленована. Типовий опільський тип рельєфу доповнюється появою каньйоноподібних долин Дністра.
Південне Опілля − горбиста плосковершинна височина з висотами до 350 м. На схилах долин нерідко відслонюються
гіпси з характерними формами карстової морфоскульптури.
У безпосередній близькості від Дністра ця частина Опілля
представлена терасовим комплексом з лесовим покривом;
7) Львівське плато. Район розташований на північ-захід від
Власне Опілля. Південна межа Львівського плато проходить
вздовж лінії Милашовичі – Поршна – Кугаїв – Вовків – Толщів − Черепин і далі до східного схилу плато в напрямку на
Водники. Західна межа простежується вздовж лінії уступу
Милашовичі – Пустомити – Оброшино − Суховоля. Східна
межа представлена досить крутим схилом у бік Малого Полісся. Північною межею плато є схил його у бік БілогорськоМальчицької прохідної долини і Львівської улоговини. Переважаючі висоти плато ≈ 350 м. Абсолютні висоти зростають
в його північно-східній частині. Загалом Львівське плато
характеризується пластовим (структурним) типом рельєфу,
який дещо порушують давні плоскодонні балки. Структурний
характер рельєфу зумовлений горизонтальним заляганням
неогенових пісковиків і вапняків, які відслонюються на схилах плато, особливо в районі Львівської улоговини. Схили
улоговини розчленовані ярами верхів’їв р. Полтви. Відрог
плато у районі Львова складається із декількох плосковершинних ерозійних останців (Високий Замок, Піскова гора,
Вовча гора, Лиса гора). На південному сході, біля с. Лисиничі, відрог замикається лісистою Чортівською скелею (414 м).
Усередині Львівської улоговини здіймається також плосковерхий ерозійний останець − Цитадель, а на захід від Високого Замку − Кортумівська гора, відокремлена від останнього долиною Полтви. Верхній структурно-морфологічний рівень (рівень вершин) Кортумівської гори, Високого Замку,
Піскової гори, Чортівської скелі та інших відповідає горизонтам літотамнієвих вапняків і пісковиків верхнього тортону,
нижній рівень структурним терасам, зумовленим стійким
середнім літотамнієвим горизонтом. Виположування схилів
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також спостерігається на контакті верхньокрейдових мергелів і тортонських пісків [74]; 8) Гологоро-Кременецький низькогірний край Поділля з прилеглими останцевими групами.
Гологоро-Кременецький кряж – це комплекс переважно денудаційних форм рельєфу, складених слабодислокованими
породами міоцену. Він простягається від г. Хом (440 м) поблизу с. Гринів на північний схід до долини р. Збитенки.
Рельєф кряжа дуже складний. Він зумовлений специфікою
залягання і складу порід, які визначають особливості долин
та вододільних просторів [311]. Горбисте вододільне пасмо
обривається на захід у бік Волинської низовини і Малого
Полісся уступом заввишки 150–200 м. Високий крутий уступ
Гологоро-Кременецького горбогір’я є одночасно частиною
Чорноморсько-Балтійського вододілу, що посилює ерозійну
роботу річок і струмків, які живлять верхів’я рік Західного
Бугу й Стиру. З боку Подільського плато кряж майже непомітний і невідчутний у рельєфі. Найбільших висот кряж досягає у західній частині, де розташована найвища вершина
г. Камула (473 м), однак на схід він поступово знижується,
де сполучається з Острозькою прохідною долиною.
Західну частину горбогір’я – Гологірське пасмо – вирізняють асиметричною будовою: північний схил утворює стрімкий уступ, який піднімається над прилеглими рівнинами на
100−150 м. Південний схил пологий і поступово, без виразних
орографічних меж, зливається з розчленованою височиною
Опілля. Схили пасма мають лопатеподібну форму. Широкими пониженнями Гологори розділені на декілька масивів.
Поверхня верхньокрейдових сірих мергелів піднята у межах
Гологірського пасма до 380−400 м. Мергелі перекриті міоценовими пісками і пісковиками. Характерною рисою орографії
Гологірського пасма є наявність значних знижень-сідловин
Головного вододілу (висотою 300–320 м). Власне такі сідловини поділяють пасмо на декілька масивів з висотами понад
400 м. Перед північним схилом Гологірського пасма, між
г. Камулою і Вапняркою, розташована група останців-свідків,
відчленованих ерозією від уступу Подільської височини [74].
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Частина Гологоро-Кременецького горбогір’я під назвою
Вороняки простягається на схід від Золочівської улоговини.
Це структурно-денудаційна сильно розчленована височина з
абсолютними висотами 350−400 м. Зберігаючи загальні риси
рельєфу Гологірського пасма, Вороняки мають деякі суттєві відмінності. Менші абсолютні висоти, а також північний
край Вороняк набагато більше розчленований глибокими
“затоками”. До таких понижень належать: Колтівська улоговина, Пеняківська прохідна долина, Пониквинська долина.
Улоговини розділяють Вороняки на декілька масивів: Зозулівський, Олеський, Ясенівський, Боратинський. Відмінності
у геоморфологічній будові Гологірського пасма та Вороняк
пояснюють, насамперед, різною геологічною будовою [262].
Неогенові відклади, з яких переважно складені пасма, мають
різний літологічний склад: на Гологірському пасмі домінують
вапняки і тверді пісковики, які є стійкішими до ерозійного
руйнування, ніж піски, малопотужні пісковики та глинисті
мергелі Вороняк.
Кременецький кряж – східна частина Гологоро-Кременецького горбогір’я – простягається між долинами рік Ікви
та Збитенки. Середні абсолютні висоти не перевищують
400 м. Долиною р. Вілії кряж майже повністю відокремлений від краю Поділля. Головні пасма денудаційного кряжу
утворюють вододіли рік – переважно лівих приток р. Вілії.
У будові Кременецьких гір беруть участь мезозойські та неогенові відклади. Нижня частина схилів складається з товщі
білої щільної крейди з включенням кременю. Над крейдою залягають пласти глини та пісків, у верхній частині перекриті
черепашковими вапняками. Кременецький кряж характеризується столовим рельєфом. Це зумовлено наявністю щільних
сарматських вапняків і пісковиків, незначно зруйнованими
до формування четвертинних (лесоподібних) порід. Різний
літологічний склад порід надає схилам Кременецьких гір
своєрідних обрисів. З відслоненнями вапняків та щільної
крейди завжди пов’язані стрімкі кручі і карнизи на схилах
гір. Вершини підвищень кам’янисті, іноді скелясті; 9) Білогорсько-Мальчицька прохідна долина відокремлює північний
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схил Львівського плато від горбистого пасма Розточчя. Це
майже плоскодонне, місцями заболочене зниження широтного простягання, що включає долину Білогорського потоку і
плоскі Руднянську і Мальчицьку западини. Прохідна долина
сполучає Львівську улоговину і долину Полтви з долиною
Верещиці [74].
Горбисте пасмо Розточчя займає крайню північно-західну частину Подільської височини і має ширину
15−20 км. Це вузьке горбисте пасмо починається на північ
від Білогорсько-Мальчицької прохідної долини і в північнозахідному напрямку виходить за межі України. У рельєфі
Розточчя панують скульптурні та ерозійні форми, виражені
грядами, ланцюгами горбів і окремими ізольованими горбами-останцями, які простягаються з північного заходу на
південний схід. Абсолютні висоти окремих горбів перевищують 380−390 м. Максимальні висоти сягають 395 м. Характерною рисою Розточчя є асиметрія пасм і горбів: їхні західні і північно-західні схили круті, а східні і південно-східні
більш пологі. Відносні висоти окремих гряд і горбів досягають
50 м. Згідно з сучасним геоморфологічним районуванням
Південного Розточчя наші дослідження проводилися у межах
Янівського Розточчя. Цей підрайон Розточчя характеризується незначною абсолютною висотою межиріч (до 360−385 м) і
глибиною розчленування (до 50−60 м). Водотривкі відклади
верхньої крейди залягають нижче сучасного базису ерозії, а в
розрізі нижньої частини міоценової товщі переважають піски.
Розлогі долини та улоговини Янівського Розточчя поєднуються з більш чи менш обширними платоподібними масивами,
вершинні поверхні яких бронюються пластами хемогенних
вапняків, вапнистих пісковиків середнього баденію (рівень
340−360 м) та органогенних вапняків верхнього баденію (рівень 375−385 м) [67; 74; 229].
Особливості рельєфу описаних геоморфологічних районів
відіграють надзвичайно важливу роль у формуванні структури ґрунтового покриву (СҐП) території досліджень. Насамперед, необхідно відзначити приуроченість рендзин до
денудаційних хвилястих рівнин, межирічних підвищених
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форм рельєфу, рівнинно-горбкуватого рельєфу, вапнякових
горбів, крутих (> 100) і дуже спадистих схилів річок тощо,
що зумовлює розвиток природно-антропогенних змін їхнього
складу і властивостей та сприяє поширенню ґрунтових мезокомбінацій (поєднань, мозаїк). Встановлено, що найбільші
ареали простих поєднань-мозаїк рендзин з дерново-слабопідзолистими і дерново-середньо-підзолистими ґрунтами
зосереджені у межах Прип’ятсько-Волинської моренно-зандрової і терасової рівнини, північній частині Малополіської
алювіально-водно-льодовикової рівнини та горбистого пасма
Розточчя. Водночас ареали представлені складними поєднаннями-мозаїками рендзин з чорноземами карбонатними і
сірими лісовими ґрунтами поширені у південній частині Малополіської алювіально-водно-льодовикової рівнини і у всіх
геоморфологічних районах Подільської структурно-денудаційної височини. Важливу роль на сучасному етапі розвитку
СҐП території досліджень відіграють ґрунтово-ерозійні процеси, інтенсифіковані, у багатьох випадках, нераціональною
антропогенною діяльністю [169; 170].
Клімат рівнинної частини Західного регіону України помірно-континентальний з чітко вираженими сезонами року.
Він формується під впливом радіаційних умов, атмосферної
циркуляції й географічних чинників. Значне простягання території з півночі на південь і з заходу на схід сприяло формуванню добре виражених особливостей природно-кліматичних
умов та їхньої просторової диференціації, утворюючи зонально-провінційну неоднорідність ґрунтового покриву. Власне
тому, окремі частини досліджуваного регіону відзначаються
кліматичними, і, зокрема, агрокліматичними особливостями,
за якими вони досить чітко відрізняються.
Матеріали з вивчення кліматичних умов представлені у довідниках гідрометеофонду України, а також узагальнені у працях багатьох дослідників: М. С. Андріанова,
В. М. Бабіченко, І. Є. Бучинського, Г. Л. Проць-Кравчук та
ін. [5; 13; 29; 167; 262; 264; 292; 293].
За класифікацією Б. П. Алісова Західний регіон України
відноситься до атлантико-континентальної кліматичної об64
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ласті, яка охоплює зони мішаних та широколистяних лісів,
що зумовлює різноманітність і неоднорідність її кліматичної
характеристики [264, с. 189]. Область характеризується достатніми тепловими ресурсами. Річний сумарний розподіл
середніх багатолітніх значень сумарної радіації змінюється
від 3800 МДж/м2 (на північному-заході) до 4100 МДж/м2 (на
південному-сході), а радіаційний баланс – від 1700 до 1800
МДж/м2, відповідно. Майже 80−85 % річного тепла, що надходить на земну поверхню і засвоюється нею, припадає на
весну і літо. Це впливає на розподіл сум температури і тепла,
необхідних рослинам у період їхньої вегетації. Тепловий режим залежить від тривалості безморозного періоду та часу
з температурами, що впливають на вегетацію. Для повної
оцінки термічних умов території використовують показники
кількості днів з переходом середньодобової температури
через 0 ºС; 5 ºС; 10 ºС. Це визначає тривалість природних і
господарських періодів: теплого (вище 0 ºС), загального періоду вегетації (> +5 ºС) й активної вегетації (> +10 ºC).
Згідно з агрокліматичним районуванням України рівнинна частина території Західного регіону України охоплює дві
агрокліматичні зони: вологу, помірно теплу (ГТК − 2,0−1,3;
∑t – 2400−3100 ºC) та недостатньо вологу, теплу зону (ГТК −
1,3−1,0; ∑t – 2500−2900 ºC), яка займає незначну площу на
крайньому південному сході регіону. У складі першої агрокліматичної зони виділяється підзона достатнього зволоження
ґрунту (ГТК − 2,0−1,3; ∑t – 2400−2600 ºC) і Передкарпатський
вологий, теплий район (ГТК − 1,6−1,3; ∑t – 2600−2900 ºC) [65].
Надзвичайно важливими кліматичними показниками є
тепло- і вологозабезпеченість території. У додатку Б наведено
просторовий розподіл середніх багаторічних кліматичних
показників деяких метеостанцій, розміщених у рівнинній
частині Західного регіону України (з північного заходу на
південний схід). Із агрокліматичних довідників та літературних джерел відібрані дані з тих метеостанцій, які найближче
розташовані до модальних ділянок, де проводилися ґрунтовогеографічні дослідження (табл. 2.1, дод. Б).
65

Розділ 2

Термічний режим території досліджень відзначається
помірно-континентальним типом річного ходу температури.
Середньорічна температура повітря становить 6,9−8,4 ºС,
причому її зростання чітко простежується у напрямку з північного заходу на південний схід. Найтеплішим місяцем року
є липень із середніми температурами повітря від +17,3 ºС
до +19,3 ºС. Найнижчі температури простежуються у січні
(від -2,6 ºС до -5,5 ºС). Абсолютний максимум температури
повітря припадає на серпень (+32,6 − +35,4 ºС); абсолютний
мінімум у січні–лютому − -21,9 − -28,5 ºС (дод. Б). Сума додатних температур (> 0 ºС) у межах Західного регіону України змінюється від 2815 (Володимир-Волинський) – 3105 ºС
(Кам’янець-Подільський). Період з додатними температурами триває 258 – 275 днів, з середньодобовими температурами
> +5 ºС – 205−210 днів. Сума температур за цей період складає
2720−2900 ºС. Період активної вегетації (t > + 10 ºС) розпочинається у середньому 23−30 квітня і триває до кінця першої
декади жовтня. Сума активних температур – 2525−2765 ºС
(табл. 2.1).
Глибина промерзання ґрунту взимку становить ≈ 50 (55) см.
Мінімальна глибина промерзання ґрунту – 10−12 см, максимальна – 100−110 см. Середня температура поверхні ґрунту
становить 8,0−9,9 ºС. Найнижчі температури поверхні ґрунту
спостерігаються у січні (від -4,0 ºС до -5,7 ºС), найвищі у липні
(від 20,6 до 23,4 ºС) (дод. Б).
Погодні процеси і кліматичні умови території досліджень
формуються під впливом атлантичних циклонів, континентальних та арктичних повітряних мас. Переважає західний
перенос повітря, що зумовлює панування вітрів північно-західних і південно-західних напрямків (зокрема, влітку домінують західні і північно-західні, а восени і взимку – південно-східні вітри). Середньорічна швидкість вітру становить
4,4−4,8 м/с. Періодичне вторгнення морських повітряних мас
зменшує добові та річні коливання температури повітря.
Активна циклонічна діяльність зумовлює випадання значної кількості опадів, проте їхній розподіл на території є нерівномірний і закономірно зменшується з північного заходу
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(742−586 мм на рік) на південний схід (572−541 мм на рік).
Найвологішими місяцями є червень та липень (кількість
опадів становить відповідно 74−105 та 78−106 мм). Найменше опадів випадає у лютому – 20−34 мм (дод. Б). Загалом,
упродовж теплого періоду року (квітень−жовтень) випадає
від 68 до 74 % опадів.
Таблиця 2.1
Кліматичні показники території досліджень [167; 204; 264]
Середній багаторічний період (дні)
з t ºC повітря
р вищищ
ГТК
ми за ∑t повітря
0 0С +5 0С +10 0С
Зона мішаних лісів
258
205
152
Волинське Полісся
154−165
1,39−1,56
2815 2720 2525
265
207
154
Мале Полісся
144−158
1,41−1,74
2910 2750 2570
Зона широколистяних лісів
Волинська височин275
208
160
150−160
1,53−1,63
на область
3000 2820 2530
Розтоцько-Опіль262
210
155
ська горбогірна
150−165
1,70−1,95
3025 2880 2620
область
Західно-Подільська
260
206
160
155−165
1,52−1,55
височинна область
3105 2900 2765
Середньо-Поділь263
210
157
ська височинна
155−170
1,35−1,80
2900 2700 2650
область
Прут-Дністровська
260
208
165
160−180
1,12−1,40
височинна область
2950 2860 2700
Одиниці фізико-географічного районування

Середня тривалість безморозного періоду,
днів

На північному заході і півночі регіону кількість опадів перевищує випаровування, що є однією з причин заболоченості
території. На півдні і південному сході, навпаки, вологи випаровується більше, ніж випадає. Континентальність клімату –
характерна особливість півдня і південного сходу рівнинної
частини регіону: у період бездощів’я, що може тривати 50−
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60 діб, шкідлива дія його на розвиток сільськогосподарських
культур іноді посилюється суховіями і пиловими бурями.
Помірно тепле літо і помірно холодна зима сприяють господарській діяльності людей, що зумовлює високий ступінь
його освоєння. Окрім цього, просторовий аналіз кліматичних
умов досліджуваної території вказує на достатньо виражену
тенденцію їхньої зміни у південно-східному напрямі.
Відомості про рослинність Західного регіону України наведені у працях багатьох дослідників [17; 22; 23; 61; 62; 65; 98;
170; 175; 178; 267; 315].
У геоботанічному відношенні північна, центральна, південно-західна, крайні західна і південна частини описуваної
території належать до Центральноєвропейської та Східноєвропейської провінцій, Європейської широколистяно-лісової
області. Водночас східна і південно-східна частини розташовані в Східно-Європейській провінції, Європейсько-Сибірській лісостеповій області. [24; 25; 63; 204; 267; 315].
Європейська широколистяно-лісова область займає більшу частину території і порівняно з іншими геоботанічними
областями є найменш розораною. Частка природної рослинності становить ≈ 50−55 % її площі з коливанням від 15 до
90 % в окремих районах. У рослинному покриві переважають
ліси, представлені головно дубово-сосновими (Querceto-Pineta), дубовими (Querceta), грабово-дубовими (Carpineto-Querceta), буковими (Fageta), смерековими (Picea) та сосновими
(Pineta). Значно менше поширені луки, представлені справжніми, болотистими, пустищними та рідше торф’янистими. У
межах Центральноєвропейської провінції виділяють Балтійську підпровінцію з Розтоцьким та Яворівсько-Жешувським
округами, а у межах Східноєвропейської провінції – Західноукраїнську підпровінцію з Кременецько-Хотинським округом, Подільсько-Бессарабську підпровінцію з Кельменецько-Брічанським і Вінницьким округами, а також Поліську
підпровінцію з Ковельсько-Сарненським, Малополіським,
Луцько-Ровенським округами.
Європейсько-Сибірська лісостепова область на півночі
межує з лісовою зоною, а на півдні з північною межею степової
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зони й проходить по північній межі поширення звичайних
чорноземів, які сформувалися під різнотравно-типчаковоковиловими степами. Характерною особливістю області є
чергування степових і лісових ділянок. До розорювання тут
на безлісих площах були поширені лучні степи й остепнені
луки. У складі травостою лучних степів переважали дерновинні злаки: ковили (Stipa joannis Cel., St. Stenophylla Czern,
St. Capillata L.), типчак (Festuca sulcata Hack). Притаманними для цих степів є осока низька (Carex humilis Leyss.)
та деякі ксеромезофільні й евмезофільні види різнотрав’я
й кореневищних злаків: тонконіг вузьколистий (Poa angustifolia L.), мітлиця Сирейщикова ((Agrostis syreistschikovii
P. Smirn.), конюшина гірська (Trifolium montanum L.), гадючник шестипелюстковий (Filipendula hexapetala Gilib) ті ін.
Зараз територія лісостепової зони дуже збезлісена унаслідок
господарської діяльності людини. Лісова рослинність представлена на вододілах виключно широколистяними (дубовими, дубово-грабовими, дубово-кленово-липовими) лісами. У
межах Східно-Європейської провінції цієї області виділяють
Подільську-Середньопридніпровську підпровінцію з Тернопільським і Теофіпольсько-Ярмолинським округами.
Інтенсивне агрокультурне освоєння земель у Західному
регіоні України, зумовлене особливостями ґрунтово-гідрологічних умов лісорослинних зон, призвело до того, що на
площах зайнятих колись природною рослинністю (лісами,
луками, лучними степами, болотами), домінує винятково
культурна рослинність, представлена злаковими, злаковобобовими та технічними культурами. Нині на Поліссі ліси
займають 44 % території, сільгоспугіддя – 34 %, в Лісостепу лісові насадження становлять лише 18,1 %, а сільськогосподарські землі > 65 %. Особливості природних умов та
антропогенного освоєння досліджуваної території сприяли
також прояву певного типу ерозійних процесів. На Поліссі
переважає вітрова ерозія (338,5 тис. га, або 12 %), а в Лісостепу – водна (1,6 млн. га, або 16,3%) [34; 169; 219; 221].
Ґрунтовий покрив Західного регіону України вивчений добре, що відображено у працях Г. О. Андрущенка,
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Н. Б. Вернандер, М. І. Гоголєва, А. І. Гуменюка, Д. І. Ковалишин, С. П. Позняка, М. Г. Кіта, С. І. Веремеєнка,
В. Г. Гаськевича, З. П. Паньківа, А. А. Кирильчука, Я. С. Оленчука, І. Я. Папіша, О. В. Гаськевич, Г. С. Іванюк, Т. С. Ямелинця, О. М. Підкови, Ю. І. Наконечного та ін. [14; 34; 37; 55;
56; 80−84; 95; 136−163; 168; 222; 231; 235−238; 242; 257−259].
Досліджувана територія охоплює такі ґрунтово-географічні регіональні одиниці: Поліський і Малополіський краї зони
мішаних лісів з контрастними двосторонніми ґрунтовими мікроструктурами підзолисто-болотного ряду, Розтоцько-Опільський край зони широколистяних лісів з напівконстрастними
односторонніми ґрунтовими мезоструктурами опідзоленого
ряду та Західно-Подільський і Південно-Подільський краї
зони Лісостепу з односторонніми слабоконтрастними ґрунтовими мезо- і мікроструктурами чорноземного ряду СхідноЄвропейської рівнини з закономірним широтним поєднанням
різних макроструктур ґрунтового покриву платформенного
(покривного) типу [231].
Ґрунтовий покрив Поліського краю відзначається складною структурою, що зумовлено різноманітністю і багатогранністю взаємодії чинників ґрунтотворення [14; 168]. Він характеризується утворенням складних поєднань, комплексів,
мозаїк та доволі виразною контрастністю і дрібноконтурністю.
У різних частинах краю ґрунтовий покрив має домінуючий
за площею тип ґрунтотворення. Зокрема, ґрунти у межах території дослідження утворюють структурні комплекси, які
характеризуються простими поєднаннями-мозаїками дерново-підзолистих, дерново-карбонатних (рендзин), дернових,
лучних, болотних та інших ґрунтів і їхніх відмін. Переважаючими у складі ґрунтового покриву є дерново-підзолисті
ґрунти, які займають > 60 % загальної площі. Ці ґрунти сформовані здебільшого на терасових і зандрових рівнинах, озах і
дюнних підвищеннях. Дерново-карбонатні ґрунти (рендзини)
займають порівняно незначні площі у межах денудаційних
рівнин і поширені невеликими острівцями між підзолистими
ґрунтами у південній та південно-західній частинах краю.
Вони потребують систематичного внесення органічних і фі70
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зіологічно кислих мінеральних добрив, вчасного обробітку
та затримування і нагромадження вологи, відзначаються
високою природною родючістю. На Поліссі їх називають “пшеничними землями”. Придатні для вирощування пшениці,
цукрових буряків, кукурудзи, ячменю, сіяних бобових трав.
Ґрунтовий покрив Малополіського краю є доволі неоднорідний [14; 55; 95; 222; 266]. Вологий клімат з промивним
типом водного режиму, близьке залягання до поверхні елювіальних верхньокрейдяних відкладів, які слугують ґрунтотворними породами, майже суцільна (у минулому) лісова і лучна
рослинність сприяли формуванню у межах краю дерново-підзолистих, дерново-карбонатних (рендзин), лучних, дернових і
болотних ґрунтів. Добре розвинений мезо- і мікрорельєф зумовили часту зміну провідних чинників ґрунтотворення. Відтак
змінювалися і елементарні ґрунтотворні процеси, унаслідок
чого і формувалася мозаїчна структура ґрунтового покриву.
У межах досліджуваної території найпоширенішими є типові
дерново-карбонатні ґрунти (рендзини), переважно глибоко
гумусовані їхні відміни з чорноземоподібною будовою [35; 222;
262]. Використовують переважно як орні землі у зернових та
зерно-бобових сівозмінах. Поряд з рендзинами у межах території досліджень виділяються: карбонатні чорноземи на глибокому елювії (і/або делювії) крейдяних порід, дерново-слабо- і
середньопідзолисті ґрунти на флювіогляціальних відкладах,
лучні поверхнево-оглеєні, лучно-чорноземні ґрунти з якими
вони утворюють прості поєднання-мозаїки.
Неоднорідність чинників ґрунтотворення РозтоцькоОпільського краю, зокрема розчленованість рельєфу, значна лісистість, велика різноманітність ґрунтотворних порід
спричинили різку просторову диференціацію ґрунтотворних
процесів, які зумовили мінливість ґрунтів як на типовому,
так і на нижчих таксономічних рівнях. Одним із провідних
чинників є літологічна неоднорідність ґрунтотворних порід,
у результаті якої на Розточчі та Опіллі поширені як зональні, так азональні й інтразональні ґрунти, ґрунтовий покрив
складний і характеризується значною мозаїчністю та дрібноконтурністю [14; 222; 238; 260; 266].
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На Розточчі поширені дерново-підзолисті, підзолисто-дернові, сірі лісові, дерново-карбонатні, дернові, лучні, лучноболотні, болотні і торфово-болотні ґрунти. Фоновими ґрунтами
території є дерново-підзолисті, також значні площі займають
сірі лісові та дернові ґрунти [74; 266]. Чорноземи у складі
ґрунтового покриву практично відсутні. Дерново-карбонатні
ґрунти достатньо забезпечені доступними для рослин сполуками азоту (N) і фосфору (P), а кількість рухомого калію
(К) є недостатня. Разом з дерново-підзолистими, підзолистодерновими, сірими лісовими, дерновими і лучними ґрунтами
рендзини утворюють прості поєднання-мозаїки, які є переважаючими у структурі ґрунтового покриву.
Основний ґрунтовий фон у межах Опілля створюють сірі,
ясно-сірі лісові та темно-сірі опідзолені ґрунти, а також чорноземи опідзолені, що сформувалися на лесах і лесоподібних
суглинках [35; 37; 266]. У структурі ґрунтового покриву частка сірих лісових ґрунтів і чорноземів опідзолених становить
50−70 %. Дерново-карбонатні ґрунти на елювії мергелястих
і вапнякових відкладів, карбонатні чорноземи на лесах, лучно-чорноземні, дерново-підзолисті, лучно-болотні та торфовоболотні ґрунти мають підпорядковане значення. Ці ґрунти
придатні для вирощування цукрових буряків, пшениці, ячменю, кукурудзи, більшості бобових культур, мало придатні
під картоплю і не придатні під плодові насадження і хмільники. У структурі ґрунтового покриву переважають складні
поєднання-мозаїки рендзин з сірими, ясно-сірими лісовими
та темно-сірими опідзоленими ґрунтами, а також чорноземи
опідзоленими.
Ґрунтовий покрив Західно-Подільського краю представлений: дерново-підзолистими, ясно-сірими й сірими лісовими
та темно-сірими опідзоленими ґрунтами, чорноземами опідзоленими, чорноземами неглибокими і глибокими малогумусними,
дерново-карбонатними (рендзинами), дерновими, лучно-чорноземними, лучно-болотними, болотними, торфово- і торфувато-
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болотними ґрунтами. Оскільки дослідження ми проводили
переважно у межах Гологоро-Кременецького горбогір’я, наводимо характеристику ґрунтового покриву цього регіону. Фоновими у межах території досліджень є темно-сірі опідзолені
ґрунти (34,3 % загальної площі). Площа ясно-сірих, сірих лісових ґрунтів та чорноземів опідзолених становить відповідно
4,6 %, 17,7 % та 11,4 % [35; 36; 56; 92; 266]. Рендзини займають
площу 4,9 % [56]. Повнопрофільні рендзини придатні для вирощування цукрових буряків, пшениці, ячменю, кукурудзи,
більшості бобових культур, а також під плодові насадження
після терасування схилів. У структурі ґрунтового покриву
переважають складні напівконтрастні поєднання-мозаїки
рендзин з сірими і темно-сірими опідзоленими ґрунтами.
У ґрунтовому покриві Південно-Подільського краю домінуючою є група опідзолених ґрунтів: світло-сірих, сірих і
темно-сірих лісових, а також опідзолених чорноземів, частка
яких складає ≈ 81%. Питома вага інших типів ґрунтів невелика (19 %). Вони представлені: чорноземами на важких
глинах і лучно-чорноземними (6,3 %), лучними (4,8 %), лучноболотними і болотними (0,01 %), дерновими (3,2 %) та іншими
(0,04 %) ґрунтами. Дерново-карбонатні ґрунти (рендзини)
поширені здебільшого у центральні та північно-східній частинах краю [35; 37; 92; 266]. Рендзини придатні для вирощування основних інтенсивних культур (пшениці, цукрових буряків), проте непридатні під плодові багаторічні насадження.
Тривалий період сільськогосподарського освоєння позначився на стані ґрунтового покриву рівнинної частини Західного регіону України. Загальна розораність складає 62,2 %,
водночас розораність рендзин – 79,5 %. Довготривалий інтенсивний механічний і агрохімічний обробіток, зменшення внесення органічних, органо-мінеральних добрив та компостів,
широкомасштабне осушення спричинило посилення процесів
профільної, фізичної та хімічної деградації в усіх ґрунтах
регіону [18; 55; 37; 261; 266].
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2.2. Географо-біолітогенні
особливості ґенези рендзин
Дернові ґрунти (Phaeozems, Rendzic, (Umbric, Mollic)
Leptosols) формуються у різних біохімічних умовах як під
трав’янистою рослинністю, так і під лісами (зазвичай широколистяними) з розвинутим трав’яним покривом на різних
ґрунтотворних породах і, зокрема, на карбонатних.
Термін “дернові” ґрунти запроваджений В. В. Докучаєвим
[108], а теорія дернового процесу ґрунтотворення розроблена
В. Р. Вільямсом [40], І. В. Тюріним [301], В. А. Ковдою [172],
І. А. Крупеніковим [186], І. М. Гоголєвим [80], В. Ф. Вальковим [31] та іншими вченими.
І. П. Герасимов і М. А. Глазовська (1960) розглядають дерновий процес як елементарний процес ґрунтотворення. Автори
зазначають, що “… дерновий процес ґрунтоутворення – одне з
явищ у складній багатогранній та ієрархічній системі ґенези
ґрунтів, ланка єдиного ланцюга біогенетичних відносин ландшафтно-географічного середовища, яка зв’язує в одне ціле
трав’янисту рослинність, атмосферу і кліматичні чинники,
кору вивітрювання, тваринний світ, мікробіоценози тощо” [71].
Диференціація дернового процесу у профілі ґрунтів дає
змогу виділяти власне дернові горизонти, а також гумусові
горизонти. У результаті високої інтенсивності біологічних
процесів у верхньому 10−20 см шарі дернових ґрунтів нагромаджується значно більше гумусу, ніж у лісових ґрунтах. Значне нагромадження гумусу під впливом дернового процесу
зумовлено переважанням гумінових кислот, а послаблення
гумусоутворення призводить до формування фульватного
гумусу. Окрім цього, характер профільного розподілу біоти
ґрунту і біохімічних процесів у ґрунтах під трав’янистою рослинністю суттєво відрізняється від такого розподілу у лісових
ґрунтах. Насамперед відсутня “притиснутість” біологічних
процесів до поверхні ґрунту, яка є характерною для лісових
ґрунтів. Інтенсивність біологічних процесів охоплює фактично весь об’єм ґрунту і нарешті у ґрунтах під трав’янистою
рослинністю формується своєрідний якісний склад біоти [31].
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Загалом дерновий процес зумовлює такі ознаки і властивості дернових ґрунтів: накопичення гумусу і формування добре вираженого гумусового горизонту та ізогумусового
профілю, набуття ґрунтом грудкувато-зернистої механічно
міцної і водостійкої структури, яка екологічно гармонізує
співвідношення води і повітря у ґрунтовій масі, високий вміст
гумусу (від 3−4 % до 12−15 % і більше) гуматного і гуматно-фульватного типу, високу ємність вбирання, слабокислу,
нейтральну або слаболужну реакцію ґрунтового середовища,
підвищений запас Нітрогену, Фосфору і зольних елементів
живлення рослин, відносно сприятливі фізичні та воднофізичні властивості, високу потенційну родючість [240; 312].
Дернові ґрунти поділяються на три типи: дерново-карбонатні (рендзини), дерново-літогенні та дерново-глейові.
Водночас, залежно від стадії процесу вилуговування карбонату кальцію породи і залишкового оглинювання профілю,
їх поділяють на три підтипи:
• дерново-карбонатні типові (закипають від 10 % HCl з
поверхні або в межах горизонту А1 (НCa));
• дерново-карбонатні вилугувані (закипають від 10 %
HCl нижче горизонту А1 (НCa), але в межах горизонту
В1 (НРCa);
• дерново-карбонатні опідзолені, які (мають ознаки початку диференціації профілю за елювіально-ілювіальним типом, виражені в наявності світлих ділянок
у нижній частині горизонту А1 (НCa) та закипають від
10 % HCl нижче горизонту В1 (НРCa)) [166].
Багатство материнських порід на карбонати у разі переважання промивного типу водного режиму в біокліматичних
умовах лісової зони призводить до утворення своєрідного
ґрунтового профілю з добре вираженим гумусовим горизонтом чорного або темно-сірого забарвлення А1 (НCa), нерідко
з буруватим відтінком. Залежно від стадії ґрунтоутворення, а також вмісту у породі СаСО3 гумусовий горизонт буває
або гомогенним, або з освітленими ділянками в його нижній
частині, які виділяються в підгоризонт А1А2 (Еh), що характерно для опідзоленого підтипу. Потужність цього горизонту
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коливається від 4 до 40 см. Нижче гумусового горизонту формується перехідний (на більш ранніх стадіях розвитку) або
ілювіальний (а інколи і метаморфічний) горизонт В (НРCa)
сірого, червоного або бурого забарвлення у верхній частині
помітно ущільнений, який переходить або в горизонт ВС
(РhCa) − перехідний до незміненої ґрунтотворної породи, або
безпосередньо в ґрунтотворну породу Ск (РCa), яка являє собою
незмінений або слабо змінений процесами ґрунтоутворення
елювій вапнякових порід [166].
Відомо, що рендзини характеризуються літогенним-кальцієморфним генезисом, сутність якого визначається наявністю та вмістом карбонатів кальцію у ґрунтотворній породі.
Вміст і склад карбонатів контролює та зумовлює специфіку
розвитку елементарних ґрунтотворних процесів, які відповідно визначають особливості формування і розвитку морфогенетичних властивостей рендзин.
Описану особливість рендзин Є. М. Самойлова і Ю. С. Толчельников (1981) пояснюють наявністю хемогенного чинника,
а формування генетичного профілю називають динамічним
[282].
М. А. Глазовська (1973) відносить дерново-карбонатні
ґрунти до одного з сімейств генерації гумусових елювіально-ілювіальних залишково-карбонатних ґрунтів і називає
їх дерновими залишково-карбонатними ґрунтами. Автор зазначає, що походження цих ґрунтів пов’язане з вивітрювання
масивних ґрунтотворних порід (вапняків, мергелів) в умовах
вологого клімату і промивного типу водного режиму, у результаті чого формуються ґрунти зі слабо вираженим процесом
диференціації профілю і початковими стадіями елювіземнопідзолистого типу ґрунтотворення [78].
У ґрунтових номенклатурах різних країн і міжнародній
ґрунтовій номенклатурі “Soil name in WRB” (1998) i “Soil name
in FAO” (1997) на сьогодні використовуються такі терміни –
Rendzinas, WRB – Rendzic Leptosols, Росії – карбо-літоземи
темногумусові [124; 187; 213; 250; 251].
Реферативна група Leptosols включає слаборозвинені
ґрунти на щільних або сильно карбонатних породах, а також
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потужніші ґрунти, які містять багато гравію і/або каменів.
Лептосолі − генетично молоді ґрунти, у яких ознаки ґрунтотворення зазвичай обмежуються малопотужним горизонтом
А, або розташованим над В-горизонтом, який тільки починає
формуватися, або залягає безпосередньо на незміненій ґрунтотворній породі. Головний ґрунтотворний процес у Rendzic
і Mollic Leptosols − розчинення і наступне вилуговування
карбонатів [250, с. 100].
Е. І. Гагаріна (2004) зазначає, що розвиток ґрунтів на
карбонатних породах великою мірою визначається впливом
карбонатів кальцію і магнію. Відтак від кількості карбонатних включень, характеру карбонатних порід, їхнього мінералогічного складу, кількості і складу нерозчинного залишку,
особливостей вивітрювання залежить більшість властивостей
ґрунтів [51].
Ф. Дюшофур (1970) вказує на те, що у випадку, коли вміст
карбонатів кальцію у ґрунтотворній породі є значним, то вони
своєрідно впливають на ґрунтотворення і, зазвичай, призводять до появи ґрунтів, властивості яких істотно відрізняються
від властивостей ґрунтів кліматичних. Далі автор зазначає:
“… такими ґрунтами є рендзини, які завжди розглядалися
і класифікувалися ґрунтознавцями різних шкіл як типові
інтразональні ґрунти. Присутність CaCO3 в ґрунтотворній
породі є обов’язковою умовою для утворення рендзин” [112,
с. 527].
На важливість вивчення географо-біолітогенних особливостей ґенези рендзин вказували: О. А. Роде, Л. Ю. Рейнтам, В. А. Ковда і Б. Г. Розанов, В. Кубієна, С. В. Зонн і
А. П. Травлєєв, Є. В. Абакумов та ін. вчені [1−4; 64; 172; 173;
254; 255; 271; 273; 330].
Згідно з ґрунтово-географічним районуванням [231] дослідження генетичних особливостей рендзин (Rendzic Leptosols) Західного регіону України ми провели у межах таких
ґрунтово-географічних одиниць: Поліського і Малополіського
країв зони мішаних лісів, Розтоцько-Опільського краю зони
широколистяних лісів та Західно-Подільського і ПівденноПодільського країв зони Лісостепу.
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Названі вище ґрунтово-географічні краї займають північну і центральну частини території Західного регіону України та характеризуються найбільшими ареалами суцільного
поширення рендзин (Rendzic Leptosols), які сформувалися
в умовах помірно континентального клімату, промивного і
періодично промивного типів водного режиму, на продуктах
елювіогенези щільних карбонатних порід (крейди, крейдяних
мергелів, згусткових, хемогенних і літотамнієвих вапняків),
інколи з домішками піщаного матеріалу переважно автохтонного походження, під одночасною дією деревної і трав’яної
рослинності та у більшості випадків в умовах денудаційного,
денудаційно-акумулятивного і горбогірно-останцевого різновидів рельєфу.
За допомогою багаторічних досліджень з’ясовано, що
онтогенетичне відтвореннях рендзин відбувається під впливом біогенно-акумулятивних та елювіальних процесів ґрунтотворення, серед яких визначальну роль мають підстилкоутворення, дерновий процес, гумусоутворення і гумусонакопичення, а також знекарбоначування, декальцифікація та
ілімеризація. Водночас домінуючими процесами ґрунтотворення в антропогенно-порушених рендзинах штучно-створених терасових комплексів є антропогенні та педотурбаційні
процеси [136; 137; 139; 143; 151; 153−155; 334].
Поліський край охоплює західну частину Полісся до
р. Случ на сході. Рендзини займають площу 64,6 тис. га, що
складає > 5 % загальної площі краю. Вони приурочені до
горбкуватих або вирівняних вододілів (у минулому вкритих
дубово-сосновими лісами), пологих схилів горбів і пасом, де
близько до поверхні виходить крейда. В окремих місцях на
елювії крейди залягають неглибокі прошарки пісків або супісків, що призводить до утворення рендзин супіщаного або
піщано-легкосуглинкового гранулометричного складу. Домінуючими є легкосуглинкові та середньосуглинкові відміни
цих ґрунтів. Вони мають профіль чорноземного типу, тому їх
часто називають чорноземами на щільних карбонатних породах. Потужність гумусового профілю змінюється від 25 до
100 см [168]. У профілі виділяється гумусово-акумулятивний
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(НСа) карбонатний горизонт різної глибини. На крутих схилах
він має глибину до 20 см, на пологих – 20−40 см, на вирівняних
ділянках – > 40 см. За цими показниками дерново-карбонатні ґрунти поділяються на неглибокі, середньоглибокі та
глибокі. Цей горизонт відзначається міцною грудкувато-зернистою структурою у суглинкових відмінах і сприятливими
водно-повітряними властивостями. Перехідний гумусований
горизонт (РhCa) має різну глибину (10−40 см і більше) і складається з гумусової маси, перемішаної з елювієм-делювієм
крейди. Материнська порода являє собою елювій крейди або
мергелю, інколи з домішками флювіогляціального матеріалу. Тріщинуватість ґрунтотворних порід сприяє швидкому
просочуванню дощових вод за межі ґрунтового профілю, що
в посушливі роки викликає нестачу води у цих ґрунтах, робить їх сухими. Їхня місцева назва “громиші”. Вміст гумусу
у гумусово-акумулятивному горизонті (НСа) − 2,0−2,5 %. Тип
гумусу гуматно-фульватний (Сгк : Сфк − 0,61−0,73). У складі гумінових і фульвокислот переважають фракції зв’язані
з кальцієм. Вміст карбонатів у горизонті (НСа) цих ґрунтів
складає – 11,8−14,4 %. У межах усього профілю вони мають
лужну реакцію ґрунтового середовища (рНводне 7,34−7,65).
Порівняно добре забезпечені рухомими формами поживних
речовин. Лише фосфор є у важкодоступній для рослин формі, що пов’язано з великим вмістом у них карбонатів [14; 18;
168; 260; 266].
Малополіський край розташований між Волинською
височиною на півночі, Розточчям на південному заході та
Подільською височиною на південному сході. На сході він
через Острозько-Славутську понижену рівнину з’єднується з
Житомирським Поліссям. У межах краю найпоширенішими
є типові дерново-карбонатні ґрунти (рендзини), переважно
глибоко гумусовані їхні відміни з чорноземоподібною будовою. Їхня площа становить ≈ 31 тис. га (29 тис. га розорано).
Поєднання різних елементарних ґрунтотворних процесів в
умовах достатнього зволоження та панування лісової рослинності призвело до формування недиференційованого (і/
або слабодиференційованого) генетичного профілю, який
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характеризується збагаченим на колоїди і сесквіоксиди Fe і
Al гумусово-акумулятивним горизонтом (НСа) та поступовим
їхнім зменшенням вниз по профілю, за винятком Ca, який
збільшується у тому ж напрямі. Такий перерозподіл сесквіоксидів і кальцію є характерним для ґрунтотворного процесу
під деревною рослинністю, який відбувається у напрямі до
опідзолення. Водночас з таким перерозподілом відбувається
виразна акумуляція фосфору в протилежному напрямі, тобто
у верхніх горизонтах, що і є найхарактернішою ознакою ґрунтоутворення [14]. Рендзини мають неглибокий гумусований
профіль, переважно 50−70 см, гумус досить швидко спадає з
глибиною, що є характерним для лісового ґрунту. На поверхні
та в гумусово-акумулятивному горизонті цих ґрунтів наявні
уламки ґрунтоутворювальної карбонатної породи, кількість
і діаметр яких з глибиною зростає. Розміщення цих ґрунтів
на підвищених межирічних ділянках, зумовлює формування
генетичного профілю без будь-яких слідів оглеєння [14, с.
57]. За гранулометричним складом рендзини переважно піщано- або пилувато-легкосуглинкові та середньосуглинкові,
менше – супіщані [222, с. 39]. У верхньому гумусово-акумулятивному горизонті (НСа) суглинкових ґрунтів вміст гумусу
у середньому становить 4−6%, значно менше його в супіщаних відмінах. Тип гумусу фульватно-гуматний (Сгк : Сфк −
1,08−1,33). У складі гумінових і фульвокислот переважають
фракції зв’язані з кальцієм. Вміст карбонатів у горизонті (НСа)
цих ґрунтів складає – 11,7−25,8 %. Реакція ґрунтового середовища нейтральна і слаболужна (рНводне 7,62−7,87). Ступінь
насичення основами (65−70 %), сума увібраних основ у верхньому горизонті коливається у межах 30−35 ммоль(+)/100 г
ґрунту. Рендзини достатньо забезпечені доступними для рослин сполуками азоту і фосфору; кількість рухомого калію є
недостатня. Наявність у дерново-карбонатних ґрунтах значної кількості карбонатів кальцію від 10−15 до 63% сприяє
закріпленню органічної маси ґрунту і мінеральних колоїдів.
Ці ґрунти мають досить міцну структуру, відносно сприятливі
фізичні властивості і значну вологоємність [14; 18; 81−84; 95;
222; 235; 257; 259; 262; 266].
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Розтоцько-Опільський край займає крайній південнозахідний масив рівнинної частини Західного регіону України.
На територіях, де корінні карбонатні породи (елювій крейдових вапняків) виходять на денну поверхню, сформувалися
типові та слабо- і середньовилуговані дерново-карбонатні
ґрунти (рендзини). Вони поширені окремими масивами,
найбільші з яких знаходяться біля с. Вороблячин і Крехів,
між смт. Івано-Франкове та селами Верещиця і Добростани.
Досить часто елювій карбонатних порід містить ту чи іншу
кількість теригенного матеріалу – флювіогляціальних пісків,
лесовидних суглинків тощо. Потужність профілю типових,
слабо- і середньовилугованих рендзин, які сформувалися
на елювії згусткових вапняків становить 60−62 см, водночас
рендзин, що утворилися на елювії мергелів глинистих є менш
потужними (55−60 см). Найменшою потужністю характеризуються рендзини короткопрофільні середньовилуговані, які
утворилися на елювії згусткових вапняків з домішками флювіогляціальних пісків (50−52 см). Гранулометричний склад
рендзин Розточчя залежить від особливостей літологічного
складу материнських порід. Переважаючими є супіщані і
важкосуглинкові відміни цих ґрунтів. Перші сформувалися
на елювії згусткових вапняків, другі – на елювії мергелів
глинистих. У верхньому гумусово-акумулятивному горизонті (НСа) супіщаних рендзин вміст гумусу становить 4−5 % і
тип гумусу – гуматно-фульватний (Сгк : Сфк − 0,60−0,72), у
важкосуглинкових відмін – 2,3−2,8 %, а тип гумусу – фульватно-гуматний (Сгк : Сфк − 1,07−1,15). Вміст карбонатів у горизонті (НСа) цих ґрунтів складає – 0,5−3,5 %. Реакція ґрунтового середовища змінюється від слабокислої до лужної (рНводне
5,54−8,13). Ступінь насичення основами (50−52 %), сума увібраних основ у верхньому горизонті (НСа) коливається у межах
6−22 ммоль(+)/100 г ґрунту. Рендзини достатньо забезпечені
доступними для живлення рослин сполуками нітрогену (N)
і фосфору (P); кількість рухомого калію (K) є недостатня [14;
18; 83; 236−238; 262; 266].
У межах Опілля рендзини на елювії мергелястих і вапнякових відкладів мають підпорядковане значення [266].
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Розрізняють глибокі і неглибокі відміни цих ґрунтів. У перших потужність гумусово-акумулятивного і перехідного гумусового горизонтів (HCa+HPCa) становить 35−50 см і більше, у
других – менше 30 см. Глибокі відміни рендзин поширені на
відносно знижених елементах рельєфу, тоді як неглибокі відміни – на підвищених і горбкуватих. За гранулометричним
складом ці ґрунти досить різноманітні – супіщані, піщанолегкосуглинкові та піщано-середньосуглинкові. Переважають піщано-легкосуглинкові відміни рендзин. Вміст гумусу у
гумусово-акумулятивному горизонті (HCa) складає – 4,3−4,5 %.
Тип гумусу фульватно-гуматний (Сгк : Сфк − 1,27−1,45). Карбонатність у горизонті (НСа) цих ґрунтів складає – 31,9−44,5 %.
Рендзини достатньо забезпечені доступними для живлення
рослин сполуками фосфору (P) (2,7−3,2 мг/100 г ґрунту) та
обмінного калію (K) (8,1 мг/100 г ґрунту) [14; 18; 262; 266].
Західно-Подільський край на півночі обмежений у бік
Малого Полісся уступом заввишки 150−200 м, на заході – Подільським горбистим пасмом, на сході Товтровим горбистим
рифовим пасмом і на півдні Придністровською структурнопластовою розчленованою рівниною. Дерново-карбонатні
ґрунти (рендзини) займають невелику площу, яка становить
4,9 % площі краю. Вони утворилися на елювії-делювії відкладів верхнього відділу крейдової системи, які безпосередньо
виходять на денну поверхню. Це осадові породи змішаного
глинисто-карбонатного складу, вміст теригенного матеріалу у яких коливається від 10 до 30 %, кальциту – 35 – 90 %.
Високий вміст карбонатів у ґрунтотворній породі представленої крейдяними мергелями сприяв розвитку дернового
процесу, хоча ґрунтотворення відбувалося переважно під
широколистяними лісами (значно рідше – під трав’янистою
рослинністю). Найменшою потужністю гумусового профілю
характеризуються слаборозвинуті рендзини (від 6 до 24 см),
які займають вершини структурно-денудаційних сильно розчленованих місцевостей з абсолютними висотами 350−400 м.
Глибокі (повнопрофільні) відміни рендзин поширені на значних зниженнях-сідловинах висотою 300−320 м. Потужність
гумусового профілю повнопрофільних рендзин змінюється
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від 40 до 65 см. За гранулометричним складом переважають
легко- і середньосуглинкові відміни рендзин. Вміст гумусу у
гумусово-акумулятивному горизонті (HCa) складає – 1,2−3,6 %.
Тип гумусу фульватно-гуматний (Сгк : Сфк − 1,13−1,25). Вміст
карбонатів у горизонті (НСа) цих ґрунтів змінюється від 27,6
до 37,4 %. Повнопрофільні рендзини забезпечені доступними
для рослин сполуками фосфору (P) (2,2−2,5 мг/100 г ґрунту)
та обмінного калію (K) (4,4 мг/100 г ґрунту) [14; 18; 261; 266].
Південно-Подільський край займає в основному ПрутДністровське межиріччя. Рендзини поширені здебільшого у
центральні та північно-східній частинах краю. Вони утворилися на елювії-делювії порід верхнього відділу крейдової
системи та літотамнієвих вапняків Товтрового пасма у місцях,
де корінні карбонатні породи не перекриті пухкими четвертинними відкладами, переважно на вершинах горбів та їхніх
схилах. Рендзини формувалися під широколистяними, переважно дубовими лісами з добре розвинутою трав’янистою
рослинністю. Значна карбонатність материнської породи
(50,2−74,7 %) та наявність трав’янистої рослинності сприяла
інтенсивному розвитку дернового процесу ґрунтотворення,
унаслідок чого генетичний профіль ґрунту має чорноземний габітус. За гранулометричним складом переважають
середньосуглинкові відміни цих ґрунтів. Гумусово-акумулятивний горизонт (HCa) рендзин відзначається міцною зернистою структурою і доволі значною потужністю – 40−50 см.
Перехідний горизонт (РhСа), як правило, короткий і досить
слабо гумусований. Вміст гумусу у гумусово-акумулятивному
горизонті (HCa) становить 5,0−6,0 %. У складі гумусу переважають гумати кальцію, висока коагуляційна здатність яких
зумовлює високий вміст гумусу та міцну зернисту структуру.
Реакція ґрунтового розчину слаболужна (рНводне 7,24−7,42).
Вміст карбонатів у горизонті (НСа) цих ґрунтів змінюється
від 18,2 до 27,8 %. Маючи порівняно високі валові запаси
поживних речовин, рендзини характеризуються низькою
мобільністю основних елементів кореневого живлення [14;
18; 260; 261; 266].
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2.3. Періодизація досліджень рендзин
Дерново-карбонатні ґрунти (рендзини) Західного регіону України – це інтразональні біолітогенні ґрунти, які за
генетичною природою є унікальними і не мають аналогів
в Україні, що зумовлює упродовж тривалого часу потребу
вивчення їхніх генетичних особливостей залежно від специфіки чинників ґрунтоутворення і домінування тих чи інших
елементарних ґрунтотворних процесів у різних природноантропогенних умовах.
Рендзини – як і чорнозем, поняття народне. Назва походить від польського слова „rendzyk”, що означає „брязкотіти”, тобто під час обробітку ґрунту каміння і щебінь вихідної
породи вдарялись об метал ґрунтооброблювальних знарядь
і брязкотіли [284]. У різних частинах Західного регіону України є своя народна назва цих ґрунтів, зокрема у Західному
Поліссі їх називають “боровини” (після оранки на поверхні
утворюються борозни з добре вираженою брилуватою структурою), у Західному і Малому Поліссі – ”громиші” (гриміти,
гримотіти), на Західному Поділлі – “опоки” (очевидно від
назви материнської породи − опоки), а також “скорупіш” (очевидно через те, що після дощу на поверхні важкосуглинкових
рендзин може утворюватися кірка, яку потім за допомогою
ґрунтооброблювальних знарядь скородять, руйнують).
Перші відомості про рендзини як про особливий інтразональний тип ґрунту опубліковані М. М. Сибірцевим. У
1895 році, досліджуючи зональні дерново-підзолисті ґрунти
Привіслянського краю, автор зазначає: “…не можна не звернути увагу на один інтразональний тип ґрунту, який досить
часто трапляється в області вапнякових крейдяних мергелів
і глинистих вапняків різного віку…, на так звану “рендзину”
або “боровину”. Це сірий чи темного забарвлення ґрунт, який
сформувався безпосередньо з продуктів вивітрювання крейди або вапняку”. За даними М. М. Сибірцева, вміст гумусу у
перегнійно-карбонатних ґрунтах (рендзинах) змінюється від
2−3 до 7 % і більше, розчинність гумусу у воді значно вища,
ніж у чорноземів (близько 1/90), однак нижча, ніж у підзо84
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листих ґрунтів. У мінеральній частині міститься зазвичай
багато лужноземельних карбонатів, однак їхній вміст дуже
змінюється залежно від інтенсивності процесу розчинення і
вилуговування [283; 284].
До нечисленних на той час обстежень ґрунтового покриву
і, зокрема рендзинних ґрунтів, можна віднести роботи “Західної експедиції з осушення боліт”, яка працювала з 1874
по 1897 рр. під керівництвом І. І. Жилінського на території
Прип’ятського Полісся. Поряд з виконанням основного завдання, яке передбачало прокладання меліоративних каналів у басейні Прип’яті, за пропозицією В. В. Докучаєва і
Г. І. Танфільєва, були проведені ґрунтово-геоботанічні дослідження. В опублікованих матеріалах експедиції, зокрема
написано, що: “… перегнійно-карбонатні ґрунти мають місцеву назву “громиші” і відзначаються високою природною
родючістю” [108].
Систематичні дослідження ґрунтового покриву на теренах Західного регіону України почалися з XX століття. Перші
обстеження рендзин, зокрема у межах Західного Полісся,
були здійснені на початку 20-х років видатним українським
ґрунтознавцем Г. Г. Маховим. У 1930 році вийшла у світ його
монографія “Ґрунти України”, де узагальнено результати
досліджень у вигляді детальної морфолого-аналітичної характеристики цих ґрунтів [38; 240].
Упродовж 30-х років минулого століття фрагментарні дослідження рендзин Західного регіону України проводилися здебільшого польськими вченими: Ю. Мазановським,
Ф. Терліковським, А. Мусієровичем і А. Вондраушем,
Т. Мичинським, С. Міклашевським та ін. [201; 339; 340; 342;
347]. Увага дослідників була зосереджена на з’ясуванні ролі
чинників ґрунтотворення і передусім материнської породи у
формуванні виключно агрономічних властивостей рендзин.
Дослідженнями А. Мусієровича і А. Вондрауша виявлено:
“…у місцях, де корінні крейдяно-мергелеві породи виходять
на денну поверхню, утворився значно поширений на території досліджень тип поверхневих відкладів, який являє собою елювіально-делювіальну кору вивітрювання цих порід”.
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На думку авторів, це зумовлює формування малопотужного
профілю та щебенюватість рендзин, а також несприятливі
фізико-механічні та агровиробничі властивості цих ґрунтів.
Пізніше Ф. Терліковський опублікував, очевидно, перші дані
стосовно дослідження якісного складу гумусу рендзин, а саме,
показники збагаченості гумусу Нітрогеном, які представлені
ним у вигляді відношення С: N. Важливим є те, що автором
було досліджено 80 зразків рендзинних ґрунтів з різних районів західних областей України, на підставі чого він зазначає:
“…середнє відношення С: N у рендзинах становить 10,5, а
крайні відхилення від цієї величини – 9,5−13,0”. Дослідженнями Ф. Терліковського встановлено, що не весь Нітроген,
визначений за методом Кельдаля, відноситься до органічних
форм. Автор стверджує, що звуження величини відношення
С: N у нижніх горизонтах рендзин зумовлене наявністю у
них фіксованого Нітрогену [347].
Фундаментальні ґрунтово-географічні дослідження рендзин Західного регіону України, які ґрунтувалися на докучаєвському генетичному підході до ґрунту, як функції умов і
чинників природно-господарського середовища, започатковані наприкінці 40-х років XX століття українськими вченими-ґрунтознавцями І. М. Гоголєвим і Г. О. Андрущенком [14;
81−84; 257; 259; 266]. У 1949−1951 рр. І. М. Гоголєв уперше
обстежив “темнозабарвлені” ґрунти (рендзини) Верхньо-Бузького Полісся на площі ≈ 31 тис. га [83]. На підставі одержаних результатів, а також матеріалів обстежень рендзин
Розточчя, І. М. Гоголєв 1951 року захистив дисертацію на
здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських
наук: “Темноцветные почвы (рендзины) Западных областей
Украины” та опублікував упродовж 1949−1958 рр. низку тематичних праць [81−84]. До головних наукових здобутків
І. М. Гоголєва необхідно зачислити вивчення специфіки чинників ґрунтоутворення і домінуючих процесів ґрунтотворення,
які зумовили формування цих ґрунтів в умовах Західного регіону України. Вчений зазначає: “… в умовах території досліджень головними чинниками утворення “темнозабарвлених”
ґрунтів (рендзин) є лісова рослинність (широколистяні ліси)
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і літологічний склад материнської породи, представленої
продуктами елювіогенези крейдяного мергелю з домішками
флювіогляціальних відкладів у Верхньо-Бузькому Поліссі та
літотамнієвими вапняками і вапняковими пісковиками на
Розточчі. Водночас дерновий процес ґрунтоутворення є домінуючим. Це зумовлює формування малопотужного профілю,
наявності значного вмісту (7,61−9,23 %) і запасів гумусу, слабкокислої реакції у верхньому горизонті (рНKCl 6,3), стійких
до зовнішнього впливу та сприятливих для росту і розвитку
сільськогосподарських культур агрохімічних властивостей,
високого валового вмісту найголовніших елементів кореневого живлення рослин (N, P, K) і порівняно високої потенційної
родючості…” [83]. У працях І. М. Гоголєва найґрунтовніше
описана морфологічна будова “темнозабарвлених” ґрунтів
(рендзин). Учений не тільки вперше виділяє у нижній частині
профілю відносно потужний (8−10 см) перехідний гумусований горизонт (РhCa), але і детально описує механізм його
формування. Автор зазначає, що: “… унаслідок рівнинного
характеру рельєфу території і слабкого стоку поверхневих
вод відбувається інтенсивніше промиванням ґрунту. Це призводить до пришвидшення процесів вилуговування ґрунтотворної породи і формування дещо потужнішого гумусованого
профілю рендзин” [81−84].
На теренах Малого Полісся, а також у південній частині
Волинського Полісся рендзини на крейдяних мергелях морфологічно дуже подібні до чорноземів, через це їх називають
“поліськими чорноземами” [14; 168].
Дослідження І. М. Гоголєва показали, що генетичний
шлях “поліських чорноземів” суттєво відрізняється від генетичного шляху нормального чорнозему. Унаслідок особливостей ґрунтотворного процесу під лісом на щільних карбонатних породах у профілі ґрунту відбувається акумуляція гумусу,
що морфологічно наближає рендзини з чорноземами. Однак
це виключно морфологічна подібність і вона не є достатньою
підставою для того, аби об’єднувати рендзини в один тип з
чорноземами. Подібні висновки спостерігаємо у публікації
В. В. Пономарьової та А. М. Масленикової, які досліджували
гумусовий стан рендзин Силурійського плато [81−84; 252; 253].
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Уперше характеризує рендзини як: “… інтразональні біолітогенні ґрунти, які сформувалися на елювіальній корі вивітрювання крейдяних мергелів під одночасною дією деревної
та трав’яної рослинності, в умовах промивного типу водного
режиму…” Г. О. Андрущенко (1970) у монографії “Ґрунти Західних областей УРСР”. Автор детально описує морфогенетичні особливості рендзин та переконливо доводить їхнє “лісове”
походження на підставі детального аналізу перерозподілу
сесквіоксидів Al і Fe у профілі цих ґрунтів. Він зазначає: “…
поєднання різних елементарних ґрунтотворних процесів в
умовах достатнього зволоження призвело до формування
недиференційованого профілю, який характеризується збагаченим на колоїди і півтораоксиди Al і Fe гумусово-акумулятивним горизонтом та поступовим їх зменшенням вниз
по профілю, за винятком кальцію, який збільшується у тому
ж напрямі. Такий перерозподіл півтораоксидів та кальцію є
характерним для ґрунтотворного процесу під деревною рослинністю. Водночас, відбувається виразна акумуляція фосфору у верхніх горизонтах, що і є найхарактернішою ознакою
ґрунтоутворення” [14].
Певної уваги заслуговують узагальнення Г. О. Андрущенка (1970) стосовно еволюції рендзин. Учений зазначає,
що: “…дерново-карбонатні ґрунти (рендзини) відносяться до
окремого типу, що утворюється під лісом в умовах промивного
типу водного режиму і може еволюціонувати під тією ж рослинністю в кислий опідзолений ґрунт, а після вилуговування
кальцій-карбонату – в глибоко-дерново-буроземний лісовий
ґрунт. У підзолистий ґрунт він не може перейти тому, що
лісова підстилка з причини присутності в споді карбонатної
породи (крейди) буде мати достатньо високу зольність і менш
кислу реакцію, ніж ґрунт під нею” [14].
Подальші дослідження рендзин західних областей
України пов’язані з проведенням великомасштабних обстежень ґрунтів, які виконувалися у 1957−1961, 1965−1966
та 1985−1986 роках співробітниками Львівської філії інституту Укрземпроекту УААН і науково-дослідної лабораторії
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ґрунтово-географічних досліджень (НДЛ-50) Львівського
національного університету імені Івана Франка, а також
окремими ученими-дослідниками, зокрема А. І. Гуменюком
(1962−1964 рр.), А. І. Криловою (1964−1966 рр.), Н. Б. Лісовим
(1976−1977 рр.), Д. І. Ковалишин (1980−1982 рр.). Важливими
здобутками цього періоду є нагромадження даних з морфогенетичних властивостей рендзин регіону та їхньої географії
[18; 95; 168; 183; 184].
Зокрема, Д. І. Ковалишин, досліджуючи рендзини в межах Волинського Полісся, з’ясувала, що генетичний профіль
цих ґрунтів поділяється на гумусовий і перехідний горизонти:
гумусовий – темно-сірого кольору, карбонатний, потужністю
від 20 до 40 см; перехідний – білувато-сірого кольору, потужністю до 35 см, який переходить спочатку в елювій крейдяномергелевих порід, а глибше – в щільну карбонатну породу.
Автор підкреслює, що потужність горизонтів залежить від
розвинутості профілю [168].
Найповніше морфогенетичні особливості та узагальнені
результати ґрунтово-екологічних досліджень рендзин Західного регіону України висвітлено у працях І. М. Гоголєва,
Г. О. Андрущенка, Д. І. Ковалишин, С. П. Позняка, А. А. Кирильчука, В. Г. Гаськевича, В. Б. Солов’я, О. М. Підкови і
М. Г. Кіта, Р. Б. Семащука, В. В. Гарбара та інших вчених
[14; 55; 56; 81−83; 136−163; 168; 236−238; 291; 331−335].
В останні роки ми провели детальні еволюційно-ґрунтово-генетичні дослідження ініціальних рендзин у різних
геоморфогенно-фітоценотичних умовах урочища Біла гора,
антропогенно-порушених рендзин штучно-створених терасових комплексів Вороняків, природних непорушених і освоєних рендзин Західного Полісся, Малого Полісся, Розточчя,
Опілля та Подільських Товтр [136−163; 331−335].
На підставі історичного підходу, аналізування й узагальнення ми уперше запропонували і обґрунтували хронологічну
періодизацію ґрунтово-географічних досліджень рендзин у
межах Західного регіону України та склали схему періодизації цих досліджень. Вона включає п’ять хронологічних періо-
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дів, виділених на підставі архівних, фондових, літературних.
картографічних та інших матеріалів, нерідко різнопланових
фрагментарних досліджень, які охоплюють відтинок часу
від кінця XIX – початку XX сторіччя до сьогодення. Схема
періодизації досліджень рендзин Західного регіону України
представлено на рис. 2.1.

Рис. 2.1. Схема періодизації досліджень
рендзин Західного регіону України
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2.4. Географія рендзин
Площа Leptosols (у тому числі, Rendzic Leptosols, рендзин)
світу становить 1655 млн. га (FAO, WRB, 1998), або 12,9 % від
площі усіх ґрунтів світу [213; 250; 251]. Значні масиви рендзин поширені у багатьох країнах Північної, Центральної і
Східної Європи, Північної Америки, Австралії [240].
Україна посідає провідне місце серед країн Центральної і Східної Європи, на території яких поширені рендзини
(Rendzic Leptosols). Дернові карбонатні ґрунти і чорноземи
карбонатні на елювії щільних карбонатних порід (до початку
60-х років XX ст. називали неглибокими і глибокими перегнійно-карбонатними ґрунтами, відповідно), а також рендзинами, займають в Україні понад 1,2 млн. га, що становить
0,07 % від світової площі рендзин і 2,2 % від площі орних
земель України [261].
У межах Західного регіону України рендзини та чорноземи карбонатні на елювії щільних карбонатних порід займають площу 162,2 тис. га, або 13,5 % площі відповідних ґрунтів
України. Розораність – 83,2 %. Ці ґрунти є одними з найбільш
освоєних ґрунтів на яких вирощують зернові, зерно-бобові і
технічні культури, розміщені багаторічні плодові насадження, відтак потенційні ресурси розширення площ для орних
угідь практично відсутні.
З метою уточнення існуючих уявлень про географічні
закономірності поширення рендзин Західного регіону України проведено комплексні ґрунтово-географічні дослідження
рендзин у межах таких ґрунтових країв: Поліського – з замкнутими плямисто-лінійними комплексами кислих слабодиференційованих дерново-підзолистих і приховано-підзолистих ґрунтів, заболочених ґрунтів і торфовищ; Малополіського –
з напівзамкнутими плямисто-лінійними комплексами-мозаїками кислих у різній мірі диференційованих дерново-підзолистих ґрунтів, рендзин, заболочених ґрунтів і торфовищ;
Розтоцько-Опільського – з відкритими густодеревовидноерозійними висотно-впорядкованими поєднаннями-варіаціями сірих лісових глеюватих і поверхнево-глеюватих ґрунтів
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і чорноземів опідзолених глеюватих горбогірної рівнини; Західно-Подільського – з відкритими плямисто-деревовидноерозійними висотно-впорядкованими поєднаннями-варіаціями чорноземів опідзолених (реградованих) і типових
глибинно-глеюватих пологохвилястої структурно-ерозійної
рівнини; та Південно-Подільського – з відкритими густодеревовидно-ерозійними висотно-впорядкованими поєднаннями
варіаціями сірих лісових ґрунтів, чорноземів опідзолених і
типових глибинно-глеюватих ерозійної терасово-увалистої
рівнини [140; 231]
Для вивчення особливостей географії рендзин Західного
регіону України ми аналізували карти ґрунтів Волинської
(1969, 2007), Рівненської (1970), Львівської (1967), Тернопільської (1969), Хмельницької (1968), Івано-Франківської
(1969), Чернівецької (1969), Закарпатської (1969) областей
(1:200 000), карту ґрунтів Західного регіону України (2010)
(1:200 000), карту ґрунтів Малого Полісся (2010) (1:10 000),
провели рендомізований аналіз фондових і картографічних матеріалів великомасштабних ґрунтово-географічних
обстежень та подальших коригувань, які були виконані у
1957–1961, 1965–1966 та 1985–1986 роках співробітниками
Львівської філії інституту Укрземпроекту УААН і НДЛ-50
Львівського національного університету імені Івана Франка.
Рендзини Західного регіону України – це інтразональні
біолітогенні ґрунти, які утворилися в умовах періодично промивного і промивного типів водного режиму, зазвичай під
мішаними і широколистяними лісами з добре розвинутим
трав’яним покривом, на елювіально-делювіальних продуктах звітрювання крейди, крейдяного мергелю, згусткових,
хемогенних і літотамнієвих вапняків тощо.
Найпоширенішим підтипом рендзин у Західному регіоні
України є рендзини типові з неповнорозвинутим (слаборозвинуті і короткопрофільні) і нормальним (модальним) типом
будови профілю (повнопрофільні). Значно менші площі займають рендзини вилугувані, водночас рендзини опідзолені
практично не трапляються [140; 332].
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Площа рендзин Західного регіону України обчислена за
матеріалами великомасштабних ґрунтових обстежень різних
років складає 101,9 тис. га, з них 81 тис. га орні землі. Розораність – 79,5 % (табл. 2.2).
Сумарна площа рендзин Західного регіону України, яка
була обчислена за допомогою цифрової карти ґрунтів Західного регіону України масштабу 1:200 000 та програми
ArcGIS 10.0 становить 149,5 тис. га. Різниця площ зумовлена
уточненням площ під час проведених подальших корегувань
ґрунтових обстежень та включенням до загальної площі рендзин ґрунтових комплексів-мозаїк і поєднань-мозаїк, у яких
ці ґрунти є домінуючими.
Виявлено, що у межах Західного регіону України налічується ≈ 80 ґрунтових контурів представлених як елементарними ґрунтовими ареалами рендзин, так і їхніми мезокомбінаціями, утворення яких пов’язане з формами мезорельєфу
та неоднорідністю ґрунтотворних порід. Площа найбільшого
ареалу рендзин має 31,5 тис. га, найменшого – 200 га. Середня площа ареалу рендзин – 1,8 тис. га.
Найбільшу площу рендзин (дернових карбонатних ґрунтів
на елювії щільних карбонатних порід) встановлено у Волинській області, у межах території таких адміністративних районів: Турійського, Любомльського, Ковельського, ВолодимирВолинського, Іваничиківського, менше Горохівського і Рожищенського. Сумарна площа рендзин становить 41,5 тис. га,
або 40,7 % від площі рендзин регіону із них орні 35,9 тис. га,
або 44,3 % від площі орних рендзин регіону (див. табл. 2.2).
На основі оцифрованої карти ґрунтів Західного регіону України (за ред. проф. С. П. Позняка, 2010) ми склали
карту-схему географії рендзин Західного регіону України у
масштабі 1:1 500 000, на якій виділено елементарні ґрунтові
ареали поширення рендзин, а також ґрунтові мезокомбінації
у вигляді простих поєднань-мозаїк рендзин з дерново-слабопідзолистими ґрунтами та складних поєднань-мозаїк рендзин
з чорноземами карбонатними і сірими лісовими ґрунтами
(див. вкл. рис. 1).
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Таблиця 2.2

Примітка. *попередня назва – неглибокі перегнійно-карбонатні ґрунти; **попередня назва – глибокі перегнійно-карбонатні ґрунти [14].
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Чорноземи
карбонатні на елювії щільних карбонатних порід
(шифр 78)**

Дернові карбонатні
на елювії щільних
карбонатних порід
(шифр 165)*

Рендзини

Адміністративні області

Площі рендзин Західного регіону України (тис. га)
(у чисельнику – всього, знаменнику – орні)
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З’ясовано, що у природному відношенні найбільші площі
ареального поширення рендзин зосереджені у ЛюбомльськоКовельському і Турійсько-Рожищенському природних районах області Волинського Полісся, а за ґрунтово-географічним
районуванням у межах південно-західної частини Поліського
краю (див. вкл. рис. 1). Ця територія відзначається складною
структурою ґрунтового покриву, що зумовлено мінливістю
чинників ґрунтотворення.
Площа окремих ґрунтових відмін практично не перевищує 0,1−0,2 га. Ґрунтовий покрив строкатий, утворює складні
поєднання, комплекси, мозаїки та відзначається доволі виразною контрастністю і дрібноконтурністю. У межах території
досліджень (модальна ділянка № 1 “Купичів”) рендзини представлені елементарними ґрунтовими ареалами і ґрунтовими
комбінаціями у вигляді простих поєднань-мозаїк: 1) дерновослабо- і середньопідзолистих піщаних і глинисто-піщаних
ґрунтів з рендзинами, 2) дерново-слабопідзолистих супіщаних
і суглинкових з рендзинами, 3) дерново-слабопідзолистих
глеюватих супіщаних і суглинкових ґрунтів з рендзинами,
4) дерново-середньо- і сильнопідзолистих глейових супіщаних
і суглинкових ґрунтів з рендзинами.
Рендзини приурочені здебільшого до підвищених елементів рельєфу з абсолютними висотами, які у багатьох випадках
перевищують 200 м. Це, зокрема горбкуваті або вирівняні
вододіли, пологі схили горбів і пасом, де змиті четвертинні
відклади, які вкривали елювіально-делювіальні відклади
крейди. В окремих місцях на елювії крейди залягають неглибокі прошарки пісків або супісків, що призводить до утворення рендзин супіщаного або піщано-легкосуглинкового
гранулометричного складу.
Домінуючими є легкосуглинкові та середньосуглинкові
відміни цих ґрунтів. Вони мають профіль чорноземного типу,
тому їх часто називають “поліськими чорноземами” на елювії
щільних карбонатних порід. Потужність гумусованого профілю рендзин змінюється від 25 до 100 см і більше. У межах міжвододільних понижень його нижня частина зазвичай
глеювата.
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Друге місце за площею рендзин (дернових карбонатних
ґрунтів на елювії щільних карбонатних порід) займає Рівненська область – 23,1 тис. га або 22,7 % від площі рендзин
регіону із них орні 18,9 тис. га, або 23,3 % від площі орних
рендзин регіону (див. табл. 2.2). Найбільші площі рендзин
виявлено у Радивилівському, Острозькому, Здолбунівському
і частково Костопільському районах (у межах Костопільської
денудаційної рівнини).
За фізико-географічним районуванням найбільші площі
ареального поширення рендзин зосереджені у східній частині
Радехівсько-Бродівського природного району області Малого
Полісся, а згідно з ґрунтово-географічним районуванням – у
південно-східній частині Малополіського краю (див. вкл. рис. 1).
Ґрунтовий покрив є доволі неоднорідний. У межах території
досліджень (модальна ділянка № 3 “Радивилів”) виявлено
найбільший за площею елементарний ґрунтовий ареал рендзин (31,5 тис. га), які сформувалися на крейдяному мергелі.
Просторове розміщення рендзин представлено їхніми елементарними ґрунтовими ареалами і ґрунтовими комбінаціями у вигляді простих поєднань-мозаїк: 1) дерново-слабо- і
середньопідзолистих ґрунтів з рендзинами, 2) чорноземів
карбонатних на глибокому елювії (і/або делювії) карбонатних
порід з рендзинами та 3) рендзин з сірими лісовими ґрунтами
на лесоподібних суглинках. Поширені рендзини як правило
на підвищених межирічних ділянках і денудаційних останцях з абсолютними висотами від 210−220 м до 240−250 м, що
зумовлює формування генетичного профілю без ознак оглеєння. За гранулометричним складом рендзини піщано- або
пилувато-легкосуглинкові та середньосуглинкові, менше –
супіщані. Зустрічаються вони також невеликими плямами і
в заплавах річок, де ґрунтотворною породою виступає лучний
мергель. Від інших дернових ґрунтів досліджуваної території рендзини відрізняються добре вираженою агрономічно
цінною зернисто-грудкуватою структурою, кращими воднофізичними властивостями, а відтак вищою родючістю.
Третє місце за площею рендзин (дернових карбонатних
ґрунтів на елювії щільних карбонатних порід) займає Львів96
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ська область – 22,7 тис. га або 22,3% від площі рендзин регіону
із них орні 19,2 тис. га, або 23,7% від площі орних рендзин
регіону (див. табл. 2.2). В адміністративному відношенні рендзини Львівщини зосереджені головно у Радехівському, Бродівському, Золочівському, Буському і Рава-Руському районах.
У Тернопільській, Хмельницькій і Чернівецькій областях
площі рендзин (дернових карбонатних ґрунтів на елювії щільних карбонатних порід) відносно невеликі і становлять 2,7,
3,6 і 8,3 тис. га, або 2,6, 3,5 і 8,2 % від площі рендзин регіону
відповідно (див. табл. 2.2). Ареали цих ґрунтів спостерігаються у Зборівському, Почаївському і Кременецькому районах Тернопільської області, Волочиському, Городоцькому і
Дунаївецькому – Хмельницької та Заставнівському і Сокирянському – Чернівецької.
Відповідно до фізико-географічного районування ареальне поширення рендзин виявлено у Радехівсько-Бродівському
(модальна ділянка № 2 “Радехів”) і Куликівсько-Бузькому
(модальна ділянка № 4 “Білий Камінь”) природних районах
області Малого Полісся, Вороняцькому (модальні ділянки:
№ 5 “Хватів”, № 6 “Ясенів”, № 7 “Біла гора”, № 8 “Вороняки”)
і Збаразько-Смотрицькому (Товтровому) (модальна ділянка
№ 11 “Боришківці”) природних районах Західно-Подільської
височинної області та Гологірському, Немирівсько-Брюховицькому (модальна ділянка № 9 “Івано-Франкове”) і Миколаївсько-Бережанському (модальна ділянка № 10 “Бережани”) природних районах Розтоцько-опільської горбогірної
області. Згідно з ґрунтово-географічним районуванням досліджувана територія охоплює Малополіський, Західно-Подільський, Розтоцько-Опільський і Південно-Подільський
ґрунтові краї.
Особливістю поширення суцільних масивів рендзин у
межах Тернопільської області є те, що вони приурочені до
вапнякових горбів з абсолютними висотами 280−300 м, так
званого Малого Полісся, останцевих горбів та рифових горбів
і пасом Товтр (Медоборів) з абсолютними висотами 400−440 м,
де змито лесову товщу і на денну поверхню виходять продукти вивітрювання переважно літотамнієвих вапняків та
97

Розділ 2

крейдяних мергелів, які і є ґрунтотворними породами. У
Хмельницькій області елементарні ґрунтові ареали дерновокарбонатних ґрунтів (рендзин) розміщені у межах головного
та бічних пасом Товтр з абсолютними висотами 300−350 м,
на крутих і дуже спадистих схилах (> 10−15º) річок Дністер,
Збруч, Смотрич, Тернава, Ушиця, Калюс, де ґрунтотворною
породою є елювій крейдяного мергелю і вапняків. Характерною особливістю поширення суцільних масивів рендзин у
Чернівецькій області є їхнє розташування неширокою смугою вздовж долини Дністра на крутих (> 100) схилах різної
експозиції.
Значна кількість опадів, пануванням промивного типу
водного режиму, близьке залягання до поверхні елювіальних
верхньокрейдяних відкладів, які слугують ґрунтотворними
породами, майже суцільна (у минулому) лісова і лучна рослинність, добре розвинений мезо- і мікрорельєф зумовили
часту зміну провідних чинників ґрунтотворення та сприяли
формуванню у межах цієї досліджуваної території достатньо
строкатого ґрунтового покриву.
У межах Радехівсько-Бродівського і Куликівсько-Бузького природних районів області Малого Полісся рендзини
представлені як елементарними ґрунтовими ареалами, так
і ґрунтовими мезокомбінаціями у вигляді простих і складних поєднань-мозаїк. Прості поєднання-мозаїки дернових
слабо- і середньопідзолистих піщаних та глинисто-піщаних
ґрунтів з рендзинами фрагментарно поширені тільки у північній та північно-східній частинах області Малого Полісся,
водночас складні поєднання-мозаїки рендзин з чорноземами
карбонатними на елювії карбонатних порід і сірими лісовими ґрунтами на лесоподібних суглинках є у межах цих
районів є домінуючими. Рендзини займають підвищені ділянки рівнинно-горбкуватого рельєфу з абсолютними висотами 240−260 м, тому ознаки оглеєння у профілі відсутні.
Вони мають неглибокий гумусований профіль, зазвичай 50−
70 см, проте гумус досить швидко спадає з глибиною. На поверхні та в гумусово-акумулятивному горизонті цих ґрунтів
наявні уламки ґрунтотворної карбонатної породи, кількість
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і діаметр яких з глибиною зростає. За гранулометричним
складом переважають піщано- або пилувато-легкосуглинкові
та середньосуглинкові їхні відміни. Ці ґрунти мають досить
міцну структуру, відносно сприятливі фізичні властивості і
значну вологоємність. Використовують здебільшого як орні
землі у зернових і зерно-бобових сівозмінах.
Характерною особливістю природних умов РозтоцькоОпільської горбогірної області є просторова неоднорідність
умов ґрунтоутворення, зокрема розчленованість рельєфу, значна лісистість, велика різноманітність ґрунтотворних порід.
Одним із провідних чинників є літологічна неоднорідність
ґрунтотворних порід, унаслідок якої на Розточчі і Опіллі поширені інтразональні ґрунти, зокрема рендзини, а ґрунтовий
покрив складний і характеризується значною мозаїчністю і
дрібноконтурністю.
У межах Немирівсько-Брюховицького природного району
Розтоцько-Опільської горбогірної області рендзини утворюють як елементарні ґрунтові ареали, так і прості ґрунтові
мезокомбінацій з дерново-прихованопідзолистими і слабопідзолистими глеюватими піщаними і глинисто-піщаними
ґрунтами. Водночас на території Миколаївсько-Бережанського природного району Розтоцько-Опільської горбогірної області рендзини утворюють як елементарні ґрунтові ареали, так і
складні ґрунтові мезокомбінацій з чорноземи опідзоленими,
сірими, ясно-сірими лісовими та темно-сірими опідзоленими
ґрунтами.
На досліджуваній території Розточчя, де корінні карбонатні породи, представлені елювієм згусткових і літотамнієвих
вапняків виходять на денну поверхню, сформувалися типові
та слабо- і середньовилугувані дерново-карбонатні ґрунти
(рендзини). Вони поширені окремими масивами, найбільші
за площею серед яких знаходяться в околицях с. Вороблячин
і Крехів, між смт. Івано-Франкове і с. Верещиця і Добростани. Досить часто елювій карбонатних порід містить ту чи
іншу кількість домішкового матеріалу – флювіогляціальних і
кварцево-глауконітових пісків, лесоподібних суглинків тощо.
Потужність профілю типових, слабо- і середньовилугуваних
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рендзин, які сформувалися на елювії згусткових вапняків
становить 60−62 см, водночас рендзин, що утворилися на елювії мергелів глинистих є менш потужними (55−60 см). Найменшою потужністю характеризуються дерново-карбонатні
короткопрофільні середньовилугувані ґрунти, які утворилися
на елювії згусткових вапняків з домішками флювіогляціальних пісків (50−52 см). Гранулометричний склад рендзин Розточчя залежить від їхніх ґрунтотворних порід. Домінуючими
є супіщані і важкосуглинкові відміни цих ґрунтів. Перші
сформувалися на елювії згусткових вапняків, другі – на елювії мергелів глинистих.
У межах Опілля дерново-карбонатні ґрунти на елювії
мергелів глинистих і вапнякових відкладів у складі ґрунтового покриву мають підпорядковане значення. Розрізняють
глибокі і неглибокі відміни дерново-карбонатних ґрунтів. У
перших потужність гумусово-акумулятивного і перехідного
гумусового горизонтів (HCa+HPCa) становить 35−50 см і більше,
у других – менше 30 см. Глибокі відміни рендзин поширені
на відносно знижених елементах рельєфу, тоді як неглибокі
відміни – на підвищених і горбкуватих з абсолютними висотами 300−400 м. За гранулометричним складом ці ґрунти
досить різноманітні – супіщані, піщано-легкосуглинкові та
піщано-середньосуглинкові. Переважають піщано-легкосуглинкові відміни рендзин. У структурі ґрунтового покриву
переважають складні поєднання-мозаїки рендзин з сірими,
ясно-сірими лісовими та темно-сірими опідзоленими ґрунтами, а також чорноземи опідзоленими.
На території Вороняцького і Збаразько-Смотрицького (Товтрового) природних районів Західно-Подільської височинної
області в організації ґрунтового покриву приймають участь
як елементарні ґрунтові ареали рендзин, так і складні напівконтрастні поєднання-мозаїки рендзин з сірими лісовими, темно-сірими опідзоленими ґрунтами, чорноземами опідзоленими
та чорноземами глибокими і неглибокими на лесових породах.
Рендзини Вороняків утворилися на елювії-делювії
відкладів верхнього відділу крейдової системи, які безпосередньо виходять на денну поверхню. Це осадові породи
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змішаного глинисто-карбонатного складу, вміст теригенного (зазвичай піщаного) матеріалу у яких коливається від
10 до 30 %, кальциту – 35 – 90 %. Високий вміст карбонатів у
ґрунтотворній породі представленої крейдяними мергелями
сприяв розвитку дернового процесу, хоча ґрунтотворення відбувалося переважно під широколистяними лісами (рідше –
під трав’янистою рослинністю). Найменшою потужністю гумусового профілю характеризуються слаборозвинуті (від 6
до 24 см) та антропогенно-порушені рендзини, які займають
вершини структурно-денудаційних сильно розчленованих
місцевостей з абсолютними висотами 350−400 м, а також
штучно-створені (антропогенні) терасові комплекси. Повнопрофільні відміни рендзин поширені на значних зниженнях-сідловинах висотою 300−320 м. Потужність гумусового
профілю повнопрофільних рендзин змінюється від 40 до
65 см. За гранулометричним складом переважають легко- і
середньосуглинкові відміни рендзин [156].
Рендзини Товтрового пасма сформувалися на елювії-делювії порід верхнього відділу крейдової системи та літотамнієвих вапняків у місцях, де корінні карбонатні породи не
перекриті пухкими четвертинними відкладами, переважно
на вершинах горбів та їхніх схилах. Вони утворилися під
широколистяними, переважно дубовими лісами з добре розвинутою трав’янистою рослинністю. Значна карбонатність
материнської породи (50,2−74,7 %) та наявність трав’янистої
рослинності сприяла інтенсивному розвитку дернового процесу ґрунтотворення, унаслідок чого генетичний профіль ґрунту
має чорноземний габітус. За гранулометричним складом переважають середньосуглинкові відміни цих ґрунтів. Гумусово-акумулятивний горизонт (HCa) відзначається міцною зернистою структурою і доволі значною потужністю – 40−50 см.
Перехідний горизонт (РhСа), як правило, короткий і досить
слабо гумусований. У складі гумусу переважають гумати
кальцію, висока коагуляційна здатність яких зумовлює високий вміст гумусу і міцну зернисту структуру.
Природні чинники, яким властива просторова неоднорідність і контрастність, зумовлені географічним положенням,
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геологічною будовою, геоморфологічними і біокліматичними
особливостями, відіграють важливу роль у функціонуванні
ґрунтового покриву, інтенсивності розвитку ґрунтових процесів і режимів, формуванні властивостей ґрунтів та умов
їхнього використання. У різних регіональних ландшафтних
одиницях ті чи інші чинники набувають переважного значення в процесах ґрунтотворення. Наприклад, у Поліському краї
найважливішими чинниками формування ґрунтів є літологія
материнських порід, рослинність, умови поверхневого і ґрунтового зволоження. У Західно-Українському краї, для якого
характерний одноманітний покрив лесоподібних суглинків,
на формування ґрунтів впливають насамперед кліматичні
особливості та рослинність, а також рельєф як визначальний
чинник різного ступеня прояву ерозійних процесів.
Західний регіон України у сільськогосподарському відношенні освоєний давно. Відтак, загальна розораність складає
62,2 %, водночас розораність рендзин – 79,5 % (див. табл. 2.2).
Залучення рендзин в аграрне виробництво та тривале
інтенсивне їхнє використання як орних земель призводить до
агродеградації, яка виявляється у зниженні вмісту гумусу (дегуміфікації), значному порушенні балансу поживних речовин
(виснаженні), інтенсифікації внутріґрунтового звітрювання і
знекарбоначуванні (хімічній деградації), значному погіршенні водно-повітряного режиму, переущільненні й дезагрегації
(фізичній деградації), ерозійному змиві верхніх гумусових
горизонтів (профільній деградації), ускладненні структури
ґрунтового покриву внаслідок просторово нерівномірного розвитку названих процесів (географічній деградації).
Вивчення географічних закономірностей поширення рендзин, зміни їхнього складу і властивостей в умовах інтенсифікації сільськогосподарського виробництва, що призвело
до прискорення процесів деградації у ґрунтах є актуальною
проблемою, оскільки дає змогу розробити сучасні адаптивні
природоощадливі та екологобезпечні системи і оптимізувати
методи господарювання на землі, особливо необхідні нині під
час реформування земельних відносин.
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3.1. Методологічні аспекти
вивчення процесів ґрунтотворення
Теорію ґрунтотворного процесу і його просторового (географічного) різноманіття сформулював ще В. В. Докучаєв і
його послідовники, серед яких необхідно відзначити процесноеволюційні ідеї П. С. Косcовича. Фундатори ґрунтознавства
розглядали процеси як необхідний, можливо головний інструмент пізнання ґрунтових тіл і ґрунтового покриву, який дає
змогу найбільш повно і всебічно зрозуміти й інтерпретувати
властивості досліджуваних об’єктів, їхню ґенезу, сучасний, минулий і майбутній стан [180].
Усвідомлення процесів (загалом) як необхідної ланки у
докучаєвській формулі властивості → чинники ґрунтотворення у 60−70-ті рр. було сформульовано І. П. Герасимовим
(1973, 1975). Як фундаментальну формулу він запропонував
для використання тріаду: властивості ← процеси ← чинники
[70; 72].
На основі сучасного розуміння функціонування, формування і еволюції ґрунтових систем неодокучаєвська тріада
ґрунтотворення (чинники → процеси → властивості) була
доповнена ще однією ланкою: процесами функціонування
багатофазної ґрунтової системи. При цьому середня ланка
тріади – “процеси” – були поділені на власне процеси функ103
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ціонування системи і на процеси формування, накопичення
і диференціації твердофазних продуктів функціонування в
ґрунтових тілах, тобто, по суті, на елементарні ґрунтові процеси (ЕҐП) у сучасному розумінні. Така доповнена формула
ґрунтотворення трансформувалася у тетраду: чинники → процеси функціонування → ЕҐП → властивості ґрунтів [230; 295].
Це дає можливість стверджувати, що вчення про ґенезу ґрунтів вступило у період суттєвих змін – у новий етап
глибокого переосмислення існуючих теоретичних положень.
Воно представлено новою парадигмою, у якій для вирішення генетичних і класифікаційних проблем перевагу надано
складу і властивостям ґрунтів. Власне такий підхід змінив
попередню парадигму, яка пояснювала процес ґрунтотворення завдяки ведучій ролі відомих чинників ґрунтотворення:
клімату, рослинності, рельєфу, породи і віку. Геометрія ґрунту у названій парадигмі одержала горизонтне визначення:
“… ґрунтотворення виражається у диференціації ґрунтової
маси на генетичні горизонти” [118, с. 19]. При цьому перевагу
надавали різним підходам пізнання ґрунту (експерименту,
географічному аспекту, генетичним побудовам, екологічним
функціям ґрунту тощо). Гносеологічні корені цього пов’язані
насамперед з методологією сучасного ґрунтознавства і започатковані при створенні факторно-горизонтної парадигми.
Багаточисельні наукові праці, які ґрунтувалися на положеннях вищеназваної парадигми, призвели до результату,
який дозволив О. А. Роде ще на початку 70-х років зробити
висновок про те, що питання про сутність ґрунтотворення, є
фундаментальним питанням ґрунтознавства, відтак потребує
подальшого вирішення [274; 275].
Насамперед, причина такого положення нерозривно
пов’язана з надзвичайною складністю ґрунту як системи.
Проте не тільки і не стільки складність системи (Герасимов,
1973), але і методологія пов’язана з факторно-горизонтною
парадигмою не дає можливості у повному обсязі вирішити
питання про сутність ґрунтотворення [72].
Наші теоретичні та польові експериментальні дослідження, спрямовані на вивчення особливостей онтогенезу і геогра104
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фії рендзин Західного регіону України, показали, що необхідно
застосовувати новий вектор методології. Головним положенням такої методології має бути адаптоване нами визначення
онтогенезу ґрунтів, запропоноване В. О. Таргульяном (1982),
а саме, виявлення сутності ґрунтотворних процесів на різних
стадіях становлення і розвитку генетичного профілю рендзин –
від його зародження на незміненій породі до відносно зрілого
стану, тобто досягнення “динамічної зрілості” [296]. Трактуючи
поняття “динамічної зрілості” (або “квазіровноважного” стану) В. О. Таргульян [297] зазначає, що зрілий ґрунт не може
тривалий час перебувати у стійкому (стабільному) стані. Це
зумовлено проявом ерозії, дефляції, відкладенням на його поверхні свіжого матеріалу тощо. Відтак профіль ґрунту постійно
поновлюється, знаходиться у динамічному стані. У зв’язку з
цим зрілість ґрунту називають динамічною.
На сьогодні можна вважати, що така переорієнтація повернулась до первинного докучаєвського трактування ґрунтотворення – склад і властивості ґрунтів відображають їхню
ґенезу, а не чинники. Водночас останні переходять у розряд
закономірностей, які визначають географічний розподіл ґрунтів. Започаткований новий етап В. А. Ковдою [172], а розвиток і поглиблення теоретичних положень відбулося завдяки
І. П. Герасимову [70; 72], В. О. Таргульяну [295], Г. В. Добровольському [106] та ін. Сутність цієї системи зводиться до
пізнання генези ґрунтів через елементарні ґрунтові процеси
(ЕҐП), які відображають будову профілю ґрунтів, а також їхній
склад і властивості. Насамперед, це властивості, які відповідають за педогенні зміни основної маси материнської породи
(гранулометричний, хімічний, мінералогічний склад); стан
органічної речовини ґрунту (кількість, запаси, склад гумусу
і гумусовий профіль); характеристики ґрунтового вбирного
комплексу; властивості, які відображають морфологічну диференціацію і організацію ґрунтової маси (колір, структура,
новоутворення, поділ на горизонти тощо) [72].
На сьогодні необхідно відзначити, що факторно-географічна (факторно-горизонтна) парадигма закономірно змінилися на процесно-генетичну. Відомі також праці, де відо105
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бражені намагання розроблення факторно-генетико-географічного підходу [72]. Проте не тільки підходи і методи, але і
шляхи можливого наукового пізнання досліджуваних об’єктів
або процесів можуть відноситися і до загальної методології
науки. За визначенням М. Азимова (1962), методологія “не
ставить перед собою мету детально пояснювати, як необхідно
чинити у тому чи іншому конкретному випадку; вона, навпаки має справу з засадничими концепціями, поняттями і
загальними методами вирішення цілих класів проблем,… і
набуває рангу … загальної стратегії дослідження, яка формує
і скеровує розвиток основ наукової дисципліни; відповідно
зміст науки, її структура – це за сутністю організуюча стратегія дослідницького процесу, яка формує і скеровує розвиток
способів вирішення індивідуальних проблем. Для кожної
окремої проблеми дослідник повинен розробляти конкретний
метод або тактику її вирішення” [цит. за 7].
У своїх працях ми неодноразово наголошували, що склад,
властивості рендзин і процеси, що їх формують у подібних
біокліматичних умовах, значною мірою залежать від їхнього літологічного складу, який впливає на розвиток ґрунтів
(ґрунтового профілю) [141; 151; 156].
Саме тому, для вивчення процесів формування, розвитку
та динаміки цих ґрунтів необхідно залучення біолітологічно
відмінних об’єктів і спеціальних методів. Для цього ми використовували порівняльно-географічний підхід, під яким необхідно розуміти “… методологічний напрям у ґрунтознавстві,
що пов’язаний із встановленням впливу різних компонентів
ландшафтної сфери у процесі їхнього розвитку на властивості
ґрунтів, які визначають ґенезу ґрунтів і тип просторово-часових утворень” [244]. Порівняльно-географічний підхід, а
не метод, уперше запропонований В. М. Фрідландом [308],
з чим важко не погодитися, оскільки це точніше виражає
сутність методологічного напряму, який достатньо широко
використовується у наш час у ґрунтознавстві та інших географічних науках. Застосовуючи порівняльно-географічний
підхід, ми використали систему різних методів, зокрема порівняльно-морфолого-генетичний та порівняльно-аналітич106
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ний, спираючись на припущення, що ґрунти і, насамперед
рендзини досліджуваної території, знаходяться на різних
стадіях становлення і розвитку генетичного профілю. Відповідно до уявлень про еволюцію ґрунтотворних процесів у
рендзинах їх розташовують у такі еволюційні ряди: типові
рендзини → вилугувані рендзини → опідзолені рендзини →
дерново-підзолисті залишково-карбонатні ґрунти → дерново-підзолисті ґрунти або типові рендзини → вилугувані
рендзини → бурозем-рендзина → буроземи залишково-карбонатні → буроземи [112; 172].
У межах вказаних рядів склад і властивості ґрунтів закономірно змінюються від початкового стану до кінцевого.
Нерідко просторові відмінності ґрунтів зіставляються з їхнім
розвитком у часі, що призводить до гіпотетичної побудови, а
також є джерелом помилок: під онтогенетичними стадіями
ґрунтотворення помилково розуміють відмінності ґрунтів,
пов’язані з місцевими особливостями ґрунтотворення. Уникнути цього і виокремити часові зміни від просторових можна
з використанням інтразональних біолітогенних ґрунтів, які
сформувалися на продуктах елювіогенези щільних карбонатних порід, вихід яких на денну поверхню пов’язаний з
сучасними ландшафтотворними процесами і датований їхнім
розвитком. Цей підхід ґрунтується на вивченні часткових і загальних ґрунтових процесів, які є ергодичними, оскільки їхні
стадії у часі можуть мати аналоги у просторі. Власне у цьому
сенсі згаданий підхід до вивчення часткових і загальних ґрунтових процесів О. А. Роде [275] називає моделюванням. Тому,
спираючись на твердження О. А. Роде, моделями ми будемо
називати просторові серії різновікових ґрунтів, які ототожнюються з послідовними стадіями їхнього розвитку у часі. Як
зазначає О. М. Геннадієв [59], використання терміна “модель”
у відношенні до таких об’єктів цілком правомірне, оскільки
мова йде про аналог явища (процесу розвитку ґрунтів у часі),
яке нас цікавить, а не про саме явище. До моделей такого роду
відносять серії ґрунтів на різновікових датованих субстратах
різного походження. Такі моделі розвитку ґрунтів у часі називають хронокатенами, хроносеріями, часовими рядами або
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хронорядами [7; 58; 59; 114; 297; 310; 320; 345], а відповідний
метод вивчення ґрунтів називається методом хронорядів. Виділяють хроноряди денних і похованих ґрунтів [59; 114].
С. В. Зонн і А. П. Травлєєв [64] відзначають, що склад,
властивості ґрунтів і процеси, що їх формують у всіх біокліматичних умовах значною мірою залежать від їхнього літологічного складу, який впливає на розвиток ґрунтів (ґрунтового
профілю), зберігаючи відмінні риси в однакових або подібних гідротермічних умовах. Автори особливо наголошують,
що необхідно визнавати не тільки відмінності у розвитку та
еволюції ґрунтів, але і різноманіття їхнього прояву залежно від вихідного літологічного складу ґрунтотворних порід.
А. Ф. Лебедєв [192] на прикладі рендзин сформулював висновки про те, що потужність ґрунтів на породах різного походження може бути різною, а вік як один і той самий, так і різний.
Загальна залежність потужності ґрунтів визначається
горизонтально-зональним і вертикально-поясним їхнім положенням. У межах кожної біокліматичної зони або поясу
диференціація потужності найбільше залежить від складу і
ступеня подрібненості і (або) вивітреності порід.
Найкраще ступінь розвинутості за потужністю ґрунтів
визначається мінералогічним складом і ступенем подрібненості (гранулометричним складом) ґрунтотворної товщі. Така
залежність проявляється, коли на щільних корінних породах
ґрунтовий профіль розвивається послідовно, тобто спочатку
формується горизонт Н, потім Рh і P, а потім починається диференціація цих горизонтів за потужністю на підгоризонти.
Бар’єром для збільшення потужності горизонтів може бути
карбонатність порід, яка регулює біохімічний обмін, і закріплення гумусових сполук [59; 114; 271].
Розділення ґрунтів за стадійно-віковим показником і визначення клімаксної, або зрілої стадії формування ґрунтів за
загальною потужністю профілю і горизонтів, з яких він складається, має обмежені можливості, оскільки прямої і достовірної кореляції між цими показниками не встановлено [59].
Інтегральним показником при вивченні ступеня зрілості
ґрунту, а також часткових і загальних макропроцесів у ньо108
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му, як зазначає О. А. Роде, є баланс речовин, який можна
застосовувати і до хімічного, і до гранулометричного, і до
мінералогічного складу. Побудова балансу окремих оксидів
або різних гранулометричних фракцій проводиться на підставі трьох припущень, на яких відповідно ґрунтується застосування порівняльно-географічного методу [273]. Окрім
цього, для побудови балансу необхідно зробити ще одне додаткове припущення, зокрема про те, що певна складова
частина ґрунту в процесі ґрунтотворення залишилася in situ.
Вибір такого “свідка” проводиться за ознакою відносного ( порівняно з іншими складовими частинами) найбільшого його
накопичення у ґрунті – зазвичай у верхніх горизонтах, де
явища виносу можуть бути виражені найкраще. Найчастіше
у ролі свідка використовують оксид Силіцію, проте і він не є
абсолютно стійким [272; 273].
Обчислення вихідного запасу кожного оксиду – у кожному
генетичному горизонті досліджуваного ґрунту здійснюють за
формулою:

Ⱥ1

Ⱥ0

Q1
Q0

,

(3.1)

де А1 – вихідний запас оксиду у горизонті, А0 – його запас
у шарі ґрунтотворної породи довільної потужності, Q0 – запас “свідка” у тому ж шарі ґрунтотворної породи, Q1 – запас
“свідка” у горизонті, для якого проводиться обчислення [273,
с. 294].
Віднімаючи від величини А1 знайдений фактично у горизонті запас тієї чи іншої складової частини, обчислюють
надходження або втрати [273].
Укладання таких балансів дає не тільки загальну кількісну оцінку характеристики макропроцесу, але і дає змогу
розібратися у сутності явища – зокрема, відрізнити накопичення мулу у перехідному горизонті за рахунок оглинювання
in situ від його привнесення з вищерозташованих горизонтів.
Багаторічними дослідженнями встановлено, що у зрілому
ґрунті баланс наближений до нуля. Водночас характерною
ознакою незрілого ґрунту є різко виражений від’ємний ба109

Розділ 3

ланс або значні величини додатного балансу речовин. Незрілі ґрунти переважають у ґрунтовому покриві регіонів з
підсиленим виносом речовини або навпаки інтенсивним її
надходженням. Окрім цього, до незрілих відносять ґрунти
земель інтенсивного сільськогосподарського використання
(орні землі) [280–282].
У випадку розвитку ґрунтів на корінних щільних карбонатних породах, до труднощів виділення вікових стадій,
відмічених попередньо, додається щільність порід, особливо
зумовлена вмістом кварцу, характером упакування і будовою
порід. У цьому випадку загальна потужність може зберігатися на одному рівні і нескінченно довго, і навпаки, зростати не
відповідно до щільності і петрографо-мінералогічного складу.
Для ґрунтів цієї групи унаслідок різної кам’янистості стадійність розвитку профілів ще більше ускладнюється, як і настання стадії так званої зрілості, або клімаксності [280–282].
Подібні висновки є у працях М. А. Глазовської, В. А. Ковди, Е. І. Гагаріної та Є. В. Абакумова. Автори відзначають,
що первинний педогенез на продуктах елювіогенези щільних
карбонатних порід може бути як початковою стадією онтогенезу повнопрофільних ґрунтів, так і постійно вираженою
формою неповнопрофільного педогенезу [2; 54; 77; 78; 172].
У монографії, окрім порівняльно-географічного та ергодичного підходів до ґрунтової системи, ми реалізували також
еколого-генетичний і системний підходи.
Еколого-генетичний підхід передбачає вивчення природного формування ґрунтів на підставі дослідження закономірностей ґрунтотворення у двох напрямах: 1) ґрунтовоекологічний напрям – орієнтований на встановлення зв’язку
ефективності ґрунтотворного процесу з певним режимом
функціонування екосистеми, на вивчення “відгуку” ґрунту
при зміні чинників ґрунтотворення, насамперед субстратного
і біотичного (наприклад, на різних ґрунтотворних породах),
2) ґрунтово-генетичний – відзначається вивченням розвитку
ґрунтових ознак і властивостей (наприклад, хроноряди ґрунтів, що утворилися на різновікових поверхнях).
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Системний підхід дає змогу розкрити структуру, тобто
будову складних об’єктів, які формуються з простіших, тісно
пов’язаних між собою, отже, співіснуючих частин певного
таксономічного рівня. Е. Г. Коломиц (1987) зазначає, що “…
розвиток геосистеми певного таксономічного рівня є, з одного
боку, процесом онтогенії (якщо розглядати цю систему щодо
її більш дрібних складових, і, відповідно, менш довговічних
комплексів), а з іншого – філогенетичним процесом у порівнянні її з більш довговічною системою вищого таксономічного
рангу, частиною якої вона є” [цит. за 234]. В основі цього методу лежить принцип єдності, просторового впорядкування
ґрунтових ареалів різного рівня організації. Спираючись на
специфіку ґрунтових тіл, особливості їхнього взаємозв’язку як
між собою, так і з довкіллям, в основу виділення різних рівнів
організації ґрунтового покриву треба покласти функціональні залежності різного рівня, процесуальні рівні, зумовлені
типами геохімічної міграції елементів, потоками речовин,
енергії та інформації між різними ґрунтовими тілами, які
утворюють елементарні структури ґрунтово-географічного
простору [241].
Вивчення просторової неоднорідності ґрунтового покриву
через категорії СҐП є важливим для теорії ґрунтознавства,
оскільки дає змогу виявити просторові і часові взаємозв’язки
між ґрунтовим покривом і чинниками ґрунтотворення, точніше
розуміти процеси формування ґрунтів [309].
Однією з основних топологічних властивостей ґрунтово-географічного простору є структура ґрунтового покриву.
В. М. Фрідланд (1972) під структурою ґрунтового покриву
(СҐП) розумів переважно закономірності просторового розміщення ґрунтів на невеликих територіях, які можна виявити
лише у разі детального картографування ґрунтового покриву. У практиці ґрунтових досліджень на топологічному рівні
організація ґрунтового покриву зазвичай ототожнюється зі
структурою ґрунтового покриву [309].
На топологічному рівні організації ґрунтового покриву
структуроутворюючі процеси спричинені потоками речовин і

111

Розділ 3

енергії в ландшафтах. Ці умови на кожному рівні організації
ґрунтового покриву зумовлюють специфіку її метричних і
топологічних властивостей, структурні та динамічні характеристики структури ґрунтового покриву (СҐП).
Структура ґрунтового покриву топологічного рівня організації формується переважно літолого-геоморфологічними
умовами території, які й визначають її геометрію, характер
генетичних зв’язків. Водночас біокліматичний потенціал середовища визначає компонентний склад СҐП, який у кожній
зоні контролюється рельєфом, складом порід, а інколи й антропогенним впливом.
Метричні властивості СҐП пов’язані з кількісною характеристикою ґрунтово-географічного простору й передаються через поняття площі, конфігурації, порізаності ареалів,
сусідства, контрастності, що подаються як низка числових
величин і коефіцієнтів.
Дослідження організації ґрунтового покриву або структури ґрунтового покриву Західного регіону України у межах модальних ділянок проводилося на рівні ґрунтових комбінацій,
що відносяться до мезоструктур з використанням карт ґрунтів
масштабу 1:200 000. Ґрунтові комбінації за компонентним
складом віднесено до простих і складних поєднань-мозаїк,
які пов’язані з мезорельєфом або закономірною зміною ґрунтотворних порід. Комплекси не виділялись, що зумовлено
масштабом досліджень.
Для характеристики особливостей географії рендзин
Західного регіону України використовували принципи ареалології. Як зазначає І. А. Соколов, вчення про структуру
ґрунтового покриву не зовсім збігається з географією ґрунтів,
проте повністю нею поглинається. Відтак, географія ґрунтів
включає у себе ареалологію, яка вивчає не територіальноструктурну диференціацію геодерми, а закономірності географічного поширення різних ґрунтів [288].
У польових дослідженнях використовувалися експедиційні та напівстаціонарні методи вивчення ґрунтів.
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Дотримання коректного і правильного зіставлення результатів вивчення онтогенетичних особливостей рендзин
забезпечували обов’язковим виконанням у досліджуваних
нами об’єктах умови автоморфності ґрунтотворного процесу
в автономних позиціях рельєфу.
Ґрунтотворний процес у ґрунтах орних земель не можна
віднести до власне природного, хоча він і розвивається за законами природи, оскільки поряд з природними чинниками і
умовами ґрунтотворення постійно діє новий, антропогенний
чинник. В освоєних ґрунтах і, зокрема, рендзинах посилюється біологічна активність, прискорюється мінералізація
органічної речовини і її гумінізація, інтенсифікуються процеси: гумусоутворення, гумусонакопичення, дегуміфікації,
вилуговування, внутріґрунтового вивітрювання тощо. Загалом освоєння торкається усієї складної системи ґрунтових
процесів, які відбуваються у твердій, рідкій і газоподібній
фазах ґрунту та створюють нові взаємозв’язки між ними [136;
137; 139; 155].
На основі положень еволюційної парадигми ґрунтотворення антропогенно-порушені ґрунти – це ґрунти виведені
за межі домінуючого напрямку еволюції через порушення
сталості чинників ґрунтотворення (природного чи антропогенного характеру) на інший рівень. Після таких змін ґрунти,
що формуються за рахунок власних процесних та структурних
можливостей реалізують потенціал довкілля – відновлюють
свої властивості за умови сталості чинників ґрунтотворення
[85–87; 294]. До таких ґрунтів відносяться і ґрунти штучностворених терасових комплексів, які також трапляються у
межах досліджуваної території.
Унаслідок досить тривалої дії антропогенного чинника
при відносно незмінних інших чинниках ґрунтоутворення постає потреба в кількісній оцінці змін у складі і властивостях
природно-антропогенних та антропогенно-порушених ґрунтів
штучностворених терасових комплексів як сумарного результату загальних та вибіркових (часткових) ґрунтових процесів.
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3.2. Методика досліджень
У ґрунтознавстві існує ієрархічна система ґрунтових процесів, про яку ми вже згадували раніше. Це процеси різних
рівнів складності: мікропроцеси, часткові макропроцеси (вибіркові або елементарні ґрунтові процеси) і загальні макропроцеси. Вони утворюють у ґрунтах складний комплекс динамічних явищ, які протікають одночасно і нерідко мають
різну направленість, однак еколого-біосферним наслідком
яких є насамперед формування профілю ґрунту [71; 78; 255;
273; 275].
Формування ґрунту як вертикально структурованого природного тіла зв’язано з початком накопичення у вихідній
породі та диференціація з глибиною так званих “твердофазних залишкових продуктів функціонування” педосистеми
[230; 295]. Профіль ґрунту можна розглядати як тимчасову
фазу результату його адаптації до певного визначеного типу
функціонування екосистеми, причому функціональні зміни
у ґрунті випереджують чітко виражені структурні [102].
При аплікативній еволюції ґрунтовий профіль формується відразу на всю потужність, яка визначається глибиною поступу процесів щорічного зволоження-висушування,
промерзання-розмерзання, що контролюються чинниками
літологічної, кліматичної і біологічної природи [282].
Під впливом геохімічного (фізико-хімічного) бар’єру, наявність якого може бути зумовлена карбонатними ґрунтотворними породами, реалізується інший тип еволюції – трансформативний. Фронтальне переміщення прогумусованої
товщі вглиб материнської породи зі зростанням віку ґрунту
проходить до певної міри одночасно з міграцією карбонатів
кальцію з низхідними потоками ґрунтової вологи.
Мета нашого дослідження – виявити сутність елементарних ґрунтових процесів на різних онтогенетичних стадіях становлення і розвитку генетичного профілю рендзин – від його
зародження на незміненій породі до відносно зрілого стану,
тобто досягнення “динамічної зрілості”, а ефективним способом пізнання сутності цих процесів є метод моделювання.
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Такий підхід ґрунтується на вивченні часткових і загальних ґрунтових процесів, які є ергодичними, оскільки їхні
стадії у часі можуть мати аналоги у просторі. Тому просторові
серії рендзин у різних природних районах Західного регіону
України, які сформувалися на літологічно відмінних ґрунтотворних породах та ототожнюються з послідовними стадіями
їхнього розвитку у часі, ми називаємо хронорядами, а їхнє
вивчення реалізуємо за допомогою методу хронорядів. Досліджувані нами ґрунти складають денні хроноряди.
При вивченні ґрунтотворного процесу методом хронорядів
за материнську породу приймалися найрізноманітніші продукти елювіогенези різного походження, зокрема природні:
1) елювій турон-сенонських відкладів писальної крейди (К2),
2) елювій турон-сенонських відкладів крейдяного мергелю
(SO2), 3) елювіально-делювіальні турон-сенонські відклади
крейдяного мергелю (SO2), 4) елювій верхньо-баденських (N1)
згусткових вапняків (SO1), 5) елювій верхньо-баденських (N1)
хемогенних вапняків (SO1), 6) елювій верхньо-баденських
(N1) літотамнієвих вапняків (SO1). Позначення у дужках відповідають ієрархічній класифікації літології приведеної на
основі “Руководства по описанию почв” (2012) [278].
На сьогодні у світовому ґрунтознавстві налічують понад
300 робіт, у яких описано застосування, у тому чи іншому вигляді, методу денних хронорядів. Серед них найбільш відомими є праці: О. А. Роде, H. Jenny, R. L. Crocker, P. R. Stevens, T. W. Walker, I. G. Bockheim, V. T. Holliday et al.,
О. М. Геннадієва, В. О. Таргульяна, О. Л. Александровського,
Є. А. Дмітрієва, Л. О. Карпачевського, Г. В. Добровольського, Є. Д. Нікітіна, Є. М. Самойлової, Ю. С. Толчельникова,
П. В. Голеусова, Ф. М. Лисецького, Г. І. Махоніної, Є. В. Абакумова та ін. [1–4; 7; 9; 58–60; 85–88; 101; 106; 125; 131; 197; 205;
273; 280–282; 295–297; 319; 320; 327–329; 343; 345].
За допомогою метода хронорядів виявлялися направленість і швидкість процесів вилуговування і декарбонатизації
[328; 343], гумусоутворення [319; 320; 327] тощо.
Враховуючи те, що пізнання сутності педогенезу і, зокрема, онтогенетичних стадій формування ґрунтового профілю
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великою мірою визначається пізнанням особливостей розвитку ґрунтів у часі, необхідно відзначити наявну кількісну
обмеженість досліджень, які акцентують увагу на аспектах
просторово-часової стадійності ґрунтотворення. І, найголовніше, переважна більшість проведених досліджень хронорядів денних ґрунтів у тій чи іншій формі обмежені на якісно-інформативному рівні. У багатьох із них розглядається
надзвичайно вузьке коло властивостей ґрунтів, як правило,
найбільш простих з точки зору аналітичного визначення та
інтерпретації.
У монографії зроблено спробу розширити межі ґрунтово-географічних досліджень, які проводяться за допомогою
методу хронорядів ґрунтів і, насамперед, хронорядів денних
ґрунтів.
Ми вивчали широкий спектр ґрунтових властивостей
(вміст і запаси гумусу, груповий і фракційний склад гумусу,
карбонатність, реакцію ґрунтового розчину, гранулометричний склад, валовий хімічний склад, морфологічні особливості
тощо) і ґрунтових макропроцесів (гумусоутворення, гумусонакопичення, дегуміфікація, вилуговування, знекарбоначування, внутріґрунтове вивітрювання, ущільнення тощо).
Як одиниці хронорядів, які вивчали не окремі ґрунти, а сукупність ґрунтових різновидностей рендзин, що за
потужністю профілю поділяються на: слаборозвинуті
(< 25 см), короткопрофільні (від 25 до 45 см), повнопрофільні (> 45 см), приурочені до різних елементів рельєфу
(денудаційних хвилястих рівнин, плакорних межирічь, рівнинно-горбкуватих та горбкувато-горбогірних місцевостей,
вапнякових горбів останців, крутих (> 100) і дуже спадистих
схилів річок тощо), типів ґрунтотворних порід (елювію туронсенонських відкладів писальної крейди, елювію турон-сенонських відкладів крейдяного мергелю, елювіально-делювіальних турон-сенонських відкладів крейдяного мергелю, елювію
згусткових вапняків верхнього баденію, елювію хемогенних
вапняків верхнього баденію, елювію літотамнієвих вапняків
верхнього баденію) і рослинності (асоціації багаторічних трав,
соснове рідколісся, буково-сосновий ліс, асоціації багаторіч116
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них трав з домішками моху, зональна культурна рослинність,
за умови відсутності рослинного покриву), тобто хроноряди
педотопокатен, педолітокомбінацій і педофітокомбінацій.
За початкові одиниці хронорядів брали продукти елювіоґенези щільних карбонатних порід, які на момент досліджень
процесом ґрунтотворення незмінені (незмінена порода). Слаборозвинуті і короткопрофільні ґрунти приурочені переважно
до вершин і схилів структурно-денудаційних сильнорозчленованих височин, вершин і схилів горбогірних пасом, територій
з типовим низькогірним рельєфом. Для датування продуктів
елювіогенези залучали лише архівні та літературні джерела
[26; 27; 33; 73; 74; 94; 120; 200; 202; 204; 262; 263; 311]. На
підставі узагальнення інформації з багатьох літературних
джерел можна стверджувати, що початковий етап створення
усіх компонентів сучасних ландшафтів України, а відтак і
ґрунтового покриву розпочався близько 12 000 – 10 000 років
тому. О. М. Геннадієв [58] зазначає, що такий альтернативний підхід допускається у випадку відсутності даних інших
методів датування.
Як завершальні одиниці хронорядів (повнопрофільні ґрунти) вивчали повнопрофільні рендзини денудаційних та плоско-хвилястих рівнин, які відображають максимальний рівень зрілості ґрунтового покриву цього регіону
у межах найбільш автономних позицій (вирівняні ділянки вододілів, пасом). Враховуючи голоценовий вік елювіальних утворень на верхній крейді, а також вапняках
верхнього баденію та беручи до уваги подібні дослідження
О. М. Геннадієва (1986) у межах Волино-Подільської височини (Чернівецька і Тернопільська області), можна погодитися
з попередніми висновками автора, що загальний вік повнопрофільних рендзин може становити ≈ 10 000 років [58].
Підтвердженням цього можуть бути публікації багатьох
вчених, у яких зазначено, що вік ґрунтів необхідно відраховувати не від моменту набуття ними сучасного таксономічного рангу [123], а від нуль моменту ґрунтотворення [9, 10].
Формування сучасного ґрунтового покриву Східної Європи
знаходиться на межі між пізнім плейстоценом і голоценом.
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Вік сучасних ґрунтів визначається тривалістю формування in
situ системи горизонтів профілю ґрунту, яка у межах Східної
Європи і більшої частини помірного поясу відповідає голоцену [9–11; 51; 58; 282].
Подібні об’єкти досліджень, проведених О. М. Геннадієвим [58], було запропоновано називати просторово-часовими
моделями ґрунтотворення. Ми пропонуємо конкретизувати
назву стосовно наших досліджень і назвати хроноряди різновидностей рендзин педобіолітокомбінаціями, а об’єкти досліджень просторово-часовими онтогенетичними стадіями
ґрунтотворення.
Враховуючи різнопланову генетико-географічну апробацію методу хронорядів для рендзин і зіставлення одержаних
результатів на широкій міжрегіональній основі, вибір модальних ділянок досліджень проводився на підставі існуючих у
ґрунтознавстві уявлень про різноманіття умов розвитку ґрунтів у часі. Насамперед, ми взяли до уваги виділені М. А. Глазовською (1973) типи ґрунтово-генетичних регіонів [78].
Направленість та інтенсивність вікових змін ґрунтів залежать від комплексу умов географічного середовища. Сукупність чинників ґрунтотворення призводять до виокремлення
певних територій земної поверхні, які характеризуються спорідненістю історії розвитку ґрунтів та певним ступенем стійкості ґрунтового покриву. Аналіз літературних джерел вказує
на наявність декількох варіантів районування суходолу світу
або окремих його частин, які проведені на основі принципів
історико-генетичного аналізу ґрунтового покриву. Зокрема,
деякі особливості еволюції ґрунтового покриву використані
А. І. Перельманом [233] при складанні історико-геохімічної
ландшафтної карти. Особливості історико-генетичної зумовленості будови ґрунтового покриву розглядали В. А. Ковда
та співавтори під час розроблення теоретичних принципів
“Карти ґрунтів Світу”. Ним створено еволюційно-структурну
модель ґрунтового покриву, яка у багатьох аспектах враховує
регіональні особливості розвитку ґрунтів у часі [173].
Різноманітні форми розвитку ґрунтів у часі і складні поєднання еволюційних циклів ґрунтотворення відображені у
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концепції М. А. Глазовської про типи ґрунтово-генетичних
регіонів світу. Представлена автором система районування
загалом бере до уваги фази післяльодовикової історії ґрунтового покриву, особливості прояву неотектоніки, а також вік
різних частин світу. На земній кулі М. А. Глазовська виділяє
8 типів ґрунтово-генетичних регіонів, які поділяються на
сектори та ґрунтові області з характерними для них типами
макроструктури ґрунтового покриву [78].
Згідно з ґрунтово-генетичним районуванням досліджувана нами територія Західного регіону України відноситься
до ґрунтово-генетичного регіону давніх льодовикових рівнин
з ґрунтами, які зберегли ознаки перегляціального режиму і
подальших біокліматичних змін, Східно-Європейської області
сімейства елювіоземно-підзолистих ґрунтів, з домінуванням
горизонтально-зональних біокліматичних і невпорядкованих літогенних типів макроструктур ґрунтового покриву [78,
с. 90−96]. Модальні ділянки досліджень розміщуються власне
на територіях невпорядкованих літогенних типів макроструктур ґрунтового покриву.
Вказані підтипи ґрунтово-генетичних регіонів займають
дуже великі площі, відтак є надзвичайно різноманітними
за природними умовами. Тому постала проблема з вибором
таких модальних ділянок дослідження (хронорядів педобіолітокомбінацій), які б забезпечили найбільш характерну
педохронологічну інформацію, необхідну для виявлення
інтенсивності, направленості і стадійності розвитку рендзин
у межах цього регіону.
В основу порівняльно-морфолого-генетичного та порівняльно-аналітичного методів у процесі вивчення онтогенетичних особливостей та географії досліджуваних ґрунтів покладено принцип репрезентативних ділянок.
Вибір модальних ділянок здійснений з використанням
карти ґрунтово-географічного районування Західного регіону
України [231]. Це зумовлено тим, що для характеристики
територіальних одиниць авторами використані як якісногенетичні, так і кількісно-геометричні показники структури
ґрунтового покриву, з обов’язковим аналізом просторового
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розміщення ґрунтових комбінацій і утворених ними ґрунтових структур. Згідно з ґрунтово-географічним районуванням
модальні ділянки досліджень онтогенетичних особливостей
і географії рендзин Західного регіону України розміщені у
межах таких ґрунтово-географічних одиниць: Поліського і
Малополіського країв зони мішаних лісів з контрастними двосторонніми ґрунтовими мікроструктурами підзолисто-болотного ряду, Розтоцько-Опільського краю зони широколистяних лісів з напівконстрастними односторонніми ґрунтовими
мезоструктурами опідзоленого ряду та Західно-Подільського
і Південно-Подільського країв зони Лісостепу з односторонніми слабоконтрастними ґрунтовими мезо- і мікроструктурами
чорноземного ряду Східно-Європейської рівнини з закономірним широтним поєднанням різних макроструктур ґрунтового
покриву платформенного (покривного) типу.
Названі вище ґрунтово-географічні краї займають північну, центральну і південно-східну частини території Західного
регіону України та характеризуються ареалами суцільного
поширення рендзин, які сформувалися в умовах помірноконтинентального клімату, промивного і періодично промивного типів водного режиму, на продуктах елювіогенези
щільних карбонатних порід (крейди, крейдяних і глинистих
мергелів, згусткових, хемогенних і літотамнієвих вапняків),
інколи з домішками флювіогляціального, моренного чи
еолового піщаного матеріалу, під одночасною дією деревної
і трав’яної рослинності та здебільшого в умовах денудаційного, денудаційно-акумулятивного і горбогірно-останцевого
різновидів рельєфу.
Ми заклали 11 модальних ділянок, які представляють
педобіолітокомбінації різновидностей рендзин з різними просторово-часовими онтогенетичними стадіями ґрунтотворення.
Кожну модальну ділянку репрезентує 2−10 опорних ґрунтових розрізів.
Карту-схему розміщення модальних ділянок у межах Західного регіону України зображено на вкл. рис. 2.
Під час вибору модальних ділянок проаналізовано і використано карти ґрунтів масштабу 1:200 000 Волинської (1969,
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2007), Рівненської (1970), Львівської (1967), Тернопільської
(1969), Хмельницької (1968), Івано-Франківської (1969), Чернівецької (1969), Закарпатської (1969) областей, карта ґрунтів
Західного регіону України (2010) масштабу 1:200 000, картасхема ґрунтів Малого Полісся (2010) масштабу 1:10 000.
Представлені у монографії карти-схеми (масштаб
1:1 500 000) географії рендзин Західного регіону України та
розміщення модальних ділянок у межах Західного регіону
України побудовані у геоінформаційній системі ARCINFO
за допомогою програми ArcGIS 10.0 та програмного пакета
CorelDraw 7.
Подібні хроногенетичні дослідження рендзин Західного
регіону України дотепер не проводилися, тому аналіз загальних і регіональних проблем інтразонального біолітогенного
ґрунтотворення в цьому регіоні, проведено на підставі літературних даних, присвячених рендзинним ґрунтам практично
невстановленого віку.
Результати власних польових і лабораторно-аналітичних досліджень доповнювалися показниками морфологічних, фізичних, фізико-хімічних та хімічних властивостей
рендзин Західного регіону України, запозичених з літературних, архівних і фондових матеріалів ґрунтово-географічних обстежень: І. М. Гоголєва (1949−1952), А. І. Гуменюка (1964), Я. С. Оленчука (1969), Г. О. Андрущенка (1970),
М. Б. Лісового (1978), Д. І. Ковалишин (1985), В. Г. Гаськевича (1999), О. В. Гаськевич (2007), О. М. Підкови (2010),
Р. Б. Семащука (2011), В. Гарбара (2013), а також, які виконували співробітники Львівського інституту землеустрою
УААН і науково-дослідній лабораторії ґрунтово-географічних
досліджень (НДЛ-50) Львівського національного університету імені Івана Франка у 1957−1961, 1965−1966, 1985−1986
та 1994−1997 роках [14; 18; 55; 56; 81–84; 95; 156; 168; 222;
236–238].
Загальну характеристику модальних ділянок, які ми заклали нами у межах Західного регіону України, наведено
у таблиці 3.1. Необхідно зазначити, що прив’язка основних
розрізів модальних ділянок здійснювалася як традиційними
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методами і способами, так і
з використанням пристрою
GPS (GPSMAP 60CSx). Цей
пристрій високоточного позиціонування дає змогу отримати не тільки точні географічні координати наземних
об’єктів, але й інші важливі
геодезичні та географічні
дані (план місцевості, відстань між об’єктами, абсолютну висоту, азимут, експозицію тощо).
Головним методом ґрунтознавства, характерним
тільки для нього, є морфологогенетичний, або профільний.
В. А. Ковда (1973), описуючи
цей метод, відзначає, що він
полягає у вивченні ґрунту не
з поверхні і не у межах орного шару, а за сукупністю генетичних горизонтів і на всю
глибину ґрунтового профілю.
Автор особливо підкреслює
той факт, що незалежно від
того, які процеси, властивості
чи режими вивчають у ґрунті, профільний метод спонукає дослідника розглядати
всі показники зверху донизу
у кожному горизонті, у тому
числі ґрунтотворну породу
і навіть ґрунтові води [172,
с. 33].
Цей метод ми застосували, вивчаючи морфологічну

Примітка. 1 – незмінена порода – продукти елювіоґенези щільних карбонатних порід, незмінені процесом
ґрунтотворення; 2 – слаборозвинуті рендзини – потужність профілю < 25 см; 3 – короткопрофільні рендзини – потужність профілю від 25 до 45 см; 4 – повнопрофільні рендзини – потужність профілю > 45 см; 5 – антропогеннопорушені рендзини – рендзини антропогенно-терасового комплексу з похованим гумусовим горизонтом.

4
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ці”
162,8
ський,
рода Повнопровапня- Товтрового культури,
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будову ґрунтових профілів у ґрунтовому розрізі, що розкриває
сукупність генетичних горизонтів та верхню (≈ 15 см) частину
ґрунтотворної породи, а також зміни у морфологічній будові
ґрунтів, які впродовж 50 років використовувалися як орні
землі в умовах державних сортовипробувальних дільниць (з
1992 року державних сортовипробувальних станцій). Розрізи
на модальних ділянках закладали до глибини 65−75 см, відкриваючи верхню найбільш вивітрену частину материнської
породи та незмінені ґрунтоутворенням продукти елювіогенези уламково-блокової щільної плити писальної крейди,
крейдяного мергелю, згусткових, хемогенних і літотамнієвих
вапняків.
У ґрунтових розрізах пошарово (через кожні 10 см), суцільною колонкою і з окремих генетичних горизонтів відбирали індивідуальні зразки ґрунту для лабораторно-аналітичних
досліджень.
У кожному ґрунтовому розрізі проведені детальні морфометричні дослідження з визначенням потужностей і макроморфологічним описом генетичних горизонтів. Забарвлення
генетичних горизонтів рендзин визначали за шкалою Мансела [341]. Позначення генетичних горизонтів досліджуваних
рендзин здійснювали за О. Н. Соколовським (1956) та згідно
з рекомендаціями “Руководства по описанию почв” (2012)
[278; 290].
Безпосередньо у полі визначали щільність будови ґрунту
приладом із лабораторії Литвинова (об’єм циліндра 50 см3)
в 3-кратній повторності у генетичних горизонтах, де вміст
дрібнозему становить не менше 30 % від загального об’єму
горизонту. Одночасно визначали польову вологу термостатно-ваговим методом. Окремо в картонні коробки відбирали
зразки ґрунту для вивчення структурно-агрегатного складу
гумусових горизонтів. Наявність та розподіл карбонатів кальцію в профілі визначали за допомогою 10 % HCl.
Щебенюватість на поверхні ґрунту визначали візуально,
підраховуючи кількість уламків (одиниць) крейдяного мергелю в квадраті площею 900 см2; у профілі кількість видимих
візуально уламків (одиниць) крейдяного мергелю підрахо126
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вували в суцільній колонці завширшки 10 см від поверхні
ґрунту до нижньої границі верхнього перехідного горизонту,
по генетичних горизонтах. У процесі встановлення кількісних показників наявності карбонатних включень (уламків
вихідної карбонатної породи) як на поверхні ґрунту, так і в
ґрунтовому профілі, водночас визначали їхні розміри і форму,
що давало можливість детальніше охарактеризувати морфологічну будову досліджуваних рендзин.
Для одержання статистично достовірних результатів потужність горизонтів визначали у 20−30 – кратній повторності. Для аналізу використовували середні значення. Матеріали піддані варіаційно-статистичному обробленню, яке
проводили за методиками Б. О. Доспєхова, Є. А. Дмитрієва,
Ю. Л. Мєшалкіної з використанням методу варіаційної статистики, а також програмних пакетів Microsoft Office Excel,
Statistiсa [100; 101; 111; 119; 212].
Головним для кількісної характеристики складу, властивостей і процесів є порівняльно-аналітичний метод, зміст
якого полягає у порівнянні речовинного складу і мінеральної
частини кожного ґрунтового горизонту, з одного боку, та материнської породи − з іншого. Крім того, метод передбачає порівняння складу і властивостей індивідуальних генетичних
горизонтів у межах ґрунтового профілю [275, с. 26].
Під час лабораторно-аналітичних досліджень головну
увагу приділено вивченню складу і властивостей дерновокарбонатних ґрунтів (рендзин), які характеризують їхній
актуальний стан. Крім того, з метою порівняння результатів попередніх обстежень з нашими дослідженнями аналізи
проводили за однаковими загальноприйнятими методиками
[15; 30; 47; 134; 135; 162; 211; 225; 298; 338; 341].
У відібраних ґрунтових зразках визначені:
гігроскопічна волога – гравіметричним методом
(ДСТУ ISO 11465:2001);
щільність твердої фази – пікнометричним методом
(ДСТУ 4745:2007);
гранулометричний склад – за Н. А. Качинським, з
підготовкою, – за Н. А. Качинським (ДСТУ 4730:2007);
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гранулометричний склад – аерометричним методом
Касагранде в модифікації Прошинського (PN-ISO
11277: 2005) [325; 349];
мікроагрегатний склад – за методом Н. А. Качинського
(ДСТУ 4728:2007);
структурно-агрегатний склад, сухе просіювання – ситовим методом, водостійкість ґрунтових агрегатів – методом Н. І. Саввінова (ДСТУ 4744:2007);
рН H2O – на потенціометрі рН−150 М (ДСТУ ISO
10390:2007);
загальний гумус – за методом І. В. Тюріна у модифікації Є. Д. Нікітіна (ДСТУ ISO 14235:2005);
СО2 карбонатів – на кальциметрі за методом ГейслераМаксим’юк (ДСТУ ISO 10693:2001);
азот валовий – за Кьєльдалем (ДСТУ ISO 11261:2001);
груповий і фракційний склад гумусу – за методом
І. В. Тюріна в модифікації В. В. Пономарьової і
Т. А. Плотнікової (ДСТУ 4289:2004);
валовий хімічний склад – за методикою Є. В. Арінушкіної (ДСТУ ISO 14869-2:2005).
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4.1. Еволюція теорії оцінки
потенціалу ґрунтотворення
На сучасному етапі розвитку ґрунтознавчої науки проблемі діагностики потенціалу ґрунтотворення надають надзвичайно важливого значення, оскільки це безпосередньо
пов’язане з відтворенням родючості ґрунтів. Оціночною характеристикою здатності чинників ґрунтотворення забезпечувати формування ґрунтів і їхніх окремих властивостей за певний проміжок часу є потенціал ґрунтотворення цих чинників.
З метою використання продуктивних підходів у діагностиці
потенціалу ґрунтотворення ґрунтів на різних ґрунтотворних
породах проведено аналіз сучасних концепцій оцінки потенціалу ґрунтотворення, запропонованих різними авторами.
Концепція потенціалу ґрунтотворення, уперше розроблена Г. Йенні [329], набула подальшого розвитку у наукових працях Т. Г. Гільманова [76], В. О. Таргульяна [296],
О. М. Геннадієва [59]. Сучасну розширену концепцію потенціалу ґрунтотворення запропонували С. А. Шоба зі співавторами. [256]. На особливу увагу з точки зору нових підходів
до вирішення проблеми оцінки потенціалу ґрунтотворення
заслуговують праці Ф. М. Лисецького [197; 198], П. В. Голеусова [85–88], М. А. Голубця [89], С. П. Позняка і Є. Н. Красєхи
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[241; 244], С. Г. Чорного і О. І. Єргіної [313], В. І. Михайлюка
[214; 215] та ін.
Незважаючи на достатньо тривалий період становлення і розвитку генетичного ґрунтознавства, дискусійність поняття “ґрунт” не втратило своєї актуальності. Прикладом
цього є публікація М. А. Голубця “Актуальні питання сучасного ґрунтознавства” [89]. Автор детально проаналізував
низку публікацій “…від “Русского чернозема” В. В. Докучаєва і “Проблем биогеохимии” В. І. Вернадського до найновіших наукових праць і підручників з ґрунтознавства. Серед
них важливою, на думку автора, є фундаментальна праця
Є. Д. Нікітіна, у якій він пише про те, що “...під час розкриття
проблеми структурно-функціональної організації ґрунтів у
наземних екосистемах і біосфері в цілому важливе значення
належить з’ясуванню характеру системної організації ґрунту,
яка визначає його численні екологічні функції. Завдання це,
однак, не просте, оскільки дотепер не мають однозначного
трактування вихідні поняття й постулати..., нема єдності
думок у питанні, що вважати ґрунтом, який об’єм він займає
в просторі, де проходить його нижня межа і які параметри
визначають його поліфункціональність” [89, с. 9]. Наводячи
чималий перелік публікацій з цього питання, М. А. Голубець
відзначає: “… маємо повну підставу для висновку про те, що
ґрунт за показниками структурного аналізу – це біокосне,
чотирифазне природне тіло; за показника системного аналізу – це природна система, яка виникає, формується й існує внаслідок взаємодії основних, незамінних ґрунтотворних
факторів – твердофазового субстрату (материнської породи)
і живої речовини (сукупності живих організмів екосистеми,
компонентом якої є ґрунт) в певних часово-кліматичних та
рельєфних умовах; за показниками функціонального аналізу
ґрунт – це підсистема (живої) наземної екосистеми, в якій реалізується ланка деструкції і ресинтизу органічної речовини
в біотичному коловороті, розсіювання синтезованої зеленими
організмами сонячної енергії та накопичення вільної енергії
у вигляді органічних сполук” [89, с. 13].
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Подібні погляди у своїй праці висловлює І. А. Соколов
(2004). Автор відзначає, що у сучасному ґрунтознавстві переважає класичне докучаєвське розуміння ґрунту як самостійного природно-історичного біокосного субаерального, сформованого in situ тіла, яке є функцією чинників ґрунтотворення –
ґрунтотворних порід, біоти, клімату, рельєфу і часу [289].
Водночас у сучасній ґрунтово-географічній літературі
актуальній проблемі вивчення чинників ґрунтотворення у
концептуальному аспекті присвячено не багато публікацій,
незважаючи на те, що прикладне значення вчення про чинники ґрунтотворення є основою генезису, картографування, діагностики та класифікації ґрунтів. Фундаментальні з
цієї проблематики наукові праці В. В. Докучаєва, Г. Йенні,
О. А. Роде [108; 125; 273].
Відомий американський учений-ґрунтознавець Г. Йенні
у книзі “Фактори ґрунтотворення” функціональний зв’язок
між ґрунтом і найважливішими чинниками ґрунтотворення
навів у вигляді математичної залежності [125]:
S = ƒ (d, o, r, p, t… ),

(4.1)

де S – ґрунт; d – клімат; o – організми; r – рельєф; p – порода;
t – час.
Представлену формулу необхідно розглядати не як математичне рівняння, а як споглядальну модель. Спроби
розв’язати запропоноване рівняння сучасними математичними методами не дали жодного позитивного результату,
оскільки кожен компонент правої частини формули становить дуже складну залежну динамічну систему, пов’язану з
іншими такими ж системами нескінченною кількістю зв’язків.
Тільки у 1977 році Т. Г. Гільманов уперше виразив формулу
Г. Йенні у диференціальній формі, де повний диференціал
функції багатьох змінних дорівнює сумі окремих диференціалів за цими змінними. Таке розкладання функції цілком
конкретне і може мати комп’ютерне вирішення:
Xs (t) = F (X0s, Vs, Cs, t),
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де Xs (t) – стан, у який перейде система S (ґрунт), яка в момент t = 0 перебувала у початковому стані X0s; F – оператор,
який дає змогу побудувати алгоритм ЕОМ; Vs – вхідні змінні
системи S; Cs – параметри системи S; t – час (0 ≤ t ≤ T) [76].
У визначенні В. В. Докучаєва ґрунту як функції множників-ґрунтоутворювачів і у подальшій імітаційній математичній моделі цього визначення домінує таке положення: усі
множники є змінними, і ґрунт однаковою мірою є результатом
їхньої сукупної дії на визначений момент часу (ґрунт-момент).
Ґрунт як відкрита система настільки динамічний, а чинникиґрунтоутворювачі настільки взаємопов’язані, що зміна одного
чинника є підставою для зміни інших чинників. В. Докучаєв
особливу увагу звертав на те, що коли множники-ґрунтоутворювачі, змінюючись, збережуть попередні відношення, то
добуток – ґрунт (функція) – не зміниться. Проте якісна зміна
чинників-ґрунтоутворювачів упродовж тривалого часу веде
до розвитку ґрунту, його еволюції; система прагне досягти
нового зрівноваженого стану відповідно до нових умов, період
якого залежить від чутливості системи [244].
Комплексно аналізуючи проблему співвідношення ґрунту і чинників-ґрунтоутворювачів, яку дискутують у ґрунтознавчій літературі від часу появи праць В. В. Докучаєва, найважливіші погляди з цього питання С. П. Позняк і
Є. Н. Красєха згрупували так: 1. “При формуванні ґрунту
усі чинники є рівнозначними, і ґрунт є їхньою функцією…”.
2. “При рівнозначності клімату, біоти, рельєфу і ґрунтотворних
порід, такий чинник як час виділяють в особливу категорію…”.
3. “Принцип рівнозначності чинників ґрунтотворення передбачає принцип незамінності, який підтверджує, що усі
чинники не тільки рівнозначні, але й незмінні у формуванні
ґрунтів…”. 4. “…Вирішення функціональної залежності ґрунтів від чинників ґрунтотворення у вигляді певних математичних залежностей так і не знайдено саме через дуже складні
взаємозв’язки між т. зв. “незалежними змінними”…”. 5. “Усі
чинники ділять на дві групи 1) чинники донори речовини
і енергії, що знаходяться на вході ґрунту як каскадної системи; 2) контролюючі чинники. До першої групи належать:
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а) чинники, що складають екзогенний потенціал середовища
(ЕПС). Це опади, сонячна радіація і біота; б) чинник-приймач, що відбиває екзогенну мінливість субстрату (ЕМС).
Цим чинником є ґрунтотворна порода”. До групи чинників,
які контролюють умови ґрунтотворення і просторову організацію педосфери належать: а) рельєф як чинник-трансформатор ЕПС, що визначає топографію субстрату і геометрію
структури ґрунтового покриву (СҐП); б) час, що контролює
тривалість ґрунтотворення й умови просторової організації педосфери”. 6. “Докучаєвські чинники ґрунтотворення є,
власне кажучи, чинниками функціонування і розвитку всіх
поверхнево-планетарних екзогенних біокосних систем…”.
7. “Принцип провідного чинника і рівнозначності умов формування ґрунтів у сучасному ґрунтознавстві найчастіше обговорюється у різних публікаціях” [244, с. 9–12].
Оціночною характеристикою здатності компонентів географічного середовища як чинників ґрунтотворення забезпечувати формування ґрунтів та їхніх окремих властивостей за
певний проміжок часу є потенціал ґрунтотворення (ПҐ) цих
чинників. Концепція потенціалу ґрунтотворення розроблена
Г. Йенні та отримала подальший розвиток у працях В. О. Таргульяна і О. М. Геннадієва [59; 295; 296].
Достатньо розгорнуту концепцію оцінки потенціалу
ґрунтотворення запропонували декілька авторів, зокрема,
С. А. Шоба, М. І. Герасимова, В. О. Таргульян, І. С. Урусевська та ін. [256]. С. А. Шоба зі співавторами трактує ґрунтотворний потенціал природних чинників як здатність
формувати з будь-якого твердофазового субстрату складно
організовані (упорядковані) ґрунтові тіла (профілі, педони) і
ґрунтовий покрив, а також найбільш динамічно збалансовані
і функціонально стійкі ґрунтові системи, які розглядають як
підсистеми – підземний ярус – в екосистемах, біогеоценозах,
ландшафтах”. Ці вчені також запропонували два підходи до
інтерпретації концепції ҐППЧ: інтегральний, який ґрунтується на дослідженні сукупної дії всіх чинників, і диференційований, який передбачає аналіз “індивідуальних” потенціалів
(ПҐ) окремих чинників ґрунтотворення.
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У межах другого підходу С. А. Шоба та співавтори виділяють ПҐ клімату і біоти (уперше – Таргульян, 1982), ПҐ
материнських порід (раніше – Алябіна, 1998) і ПҐ рельєфу,
проте останній ПҐ, значно визначає формування ґрунтового
покриву, а не окремих ґрунтів [256].
ПҐ клімату і біоти – flux-factor, потокові чинники,
чинники-“агресори” – оцінюють щодо їхньої здатності змінювати конкретний ґрунтотворний субстрат за визначений відтинок часу в найскладніше організовану і найбільш функціонально рівноважну та стійку ґрунтову систему (тіло, покрив).
Це– насамперед екзогенний потенціал дії, зміни, формування
нових властивостей, структур і функцій [256].
ПҐ материнських порід або вихідного субстрату – sitefactor, чинник-рецепієнт, чинник-трансформатор або точніше
потенціал трансформації, перетворення породи в ґрунт. Цей
потенціал оцінюють за здатністю конкретної породи трансформуватися в нову речовину, нові структури (мінерали,
педи) і/або акумулювати в собі нові новоутворені у процесі
педогенезу, речовини і структури (гумус, фітоліти, копроліти
і тощо) [256].
ПҐ рельєфу – site-factor, чинник-рецепієнт – перерозподілювач потоків вологи і розчинів – оцінюють здатністю
формувати максимальне різноманіття властивостей ґрунтів,
горизонтів і профілів, тобто максимально різноманітний у
просторі ґрунтовий покрив за умови заданого клімату та заданої різноманітності або одноманітності материнських порід
[256].
Колективи учених під керівництвом С. А. Шоби [256] запропонував різні варіанти оцінки реалізації ґрунтотворного
потенціалу природних чинників. На практиці здебільшого
застосовують чотири критерії реалізації ҐППЧ – профільногоризонтний (результат сукупної дії “індивідуальних” потенціалів), мінералого-трансформаційний (ступінь трансформації мінералогічного і гранулометричного складу вихідної породи), органо-профільний (реалізація органо-акумулятивної
функції ґрунтів) і ємнісно-сорбційний (зіставлення реальної
ємності катіонного обміну з теоретичною).
134

ОЦІНКА ПОТЕНЦІАЛУ ҐРУНТОТВОРЕННЯ

Незважаючи на практичну і методичну доцільність використання “диференційованого” підходу до оцінки ҐППЧ,
низка вчених-ґрунтознавців, зокрема О. М. Геннадієв,
Ф. М. Лисецький, П. В. Голеусов, В. І. Михайлюк, О. І. Єргіна
та ін., віддають перевагу “інтегральному” підходу. Застосування “інтегрального” підходу до оцінки потенціалу ґрунтотворення, на думку зазначених авторів, дає змогу досліджувати ґрунт не тільки як продукт сукупної дії всіх природних
чинників, а також як інтегральний результат реалізації їхніх
потенціалів ґрунтотворення. Зокрема, В. І. Михайлюк, розглядаючи тріаду ґрунтотворні потенціали – ґрунтові процеси –
динамічні ґрунти не як формулу-послідовність, а як задану
для аналізування систему, зазначає, що її насамперед необхідно розглядати як парагенетичний і динамічний інтегральний комплекс, який має певні функції загалом. Сукупність
взаємодіючих чинників ґрунтотворення, ґрунтових процесів
і ґрунтів відображає всі особливості ґрунтотворення території – комплекс елементарних ґрунтових процесів, структуру
ґрунтового покриву (СҐП), тренд розвитку окремих ґрунтів
і СҐП, парагенезис компонентів системи і підсистем тощо.
Іншими словами, відповідну територію характеризують певним ґрунтотворним режимом, як комплексом (парагенезисом) ґрунтотворних потенціалів чинників ґрунтотворення, комплексом ґрунтотворних процесів, що мають певний
просторово-часовий режим функціонування, відповідною
динамічною структурою ґрунтового покриву з ґрунтами, що
впливають на функціонування чинників і процесів ґрунтотворення [214; 215].
Запропонована автором концепція ґрунтотворного режиму території (ҐРТ) дає змогу аналізувати і моделювати не тільки окремі процеси або дії чинників на процеси і
ґрунти, а й цілісну систему. Досить важливою в цьому разі є
можливість визначити, наприклад, буферність системи загалом, еволюцію і тренд розвитку системи, провести відповідну
систематизацію за структурою, типом розвитку (динаміки),
особливостями взаємодії компонентів системи тощо. Аналіз
ґрунтотворення через концепцію ҐРТ повною мірою забез135
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печує положення потенціалу ґрунтотворення, оскільки дає
змогу обґрунтувати багатоваріантні шляхи еволюції ґрунтів
і ґрунтового покриву, у тому числі ризики й катастрофічні
зміни ґрунтотворення, та створити прогнозні моделі ґрунтів
і структури ґрунтового покриву (СҐП) загалом [214; 215].
Надзвичайно перспективним щодо вирішення проблеми
оцінки потенціалу ґрунтотворення є біоенергетичний підхід,
уперше обґрунтований В. Р. Волобуєвим ще у 1959 році [46].
Вчений запропонував ефективність процесу ґрунтотворення
оцінювати на підставі функції Q – показника річних витрат
радіаційної енергії на ґрунтотворення, ккал/(см2·рік), який
обчислюють за значеннями радіаційного балансу (R) і річного коефіцієнта зволоження ((K
K). У пізнішій науковій праці
В. Р. Волобуєв модифікував один з коефіцієнтів авторської
формули, інтерпретуючи його як біологічну складову енергетики ґрунтотворення [44]. П. В. Голеусов і Ф. М. Лисецький
вказують на те, що така модифікація дає змогу застосовувати
т. зв. “apriori” діагностику біокліматичного потенціалу ґрунтотворення [86].
Зазначимо, що на сьогодні вивченню енергетичної складової ґрунтотворних порід і рельєфу місцевості у загальній
енергетиці ґрунтотворення та оцінці енергетичного потенціалу ґрунтотворення цих чинників присвячено не багато
публікацій. Серед них праці Ф. М. Лисецького [197; 198],
П. В. Голеусова [85–88], В. О. Забалуєва [116], С. Г. Чорного
[313], О. І. Єргіної [113–115] та ін.
У більшості випадків учені аналізують потенціал ґрунтотворення різноманітних субстратів материнських порід на
датованих поверхнях і/або в умовах антропогенно-порушених ландшафтів. Останнє, зумовило появу нового поняття
“регенераційний потенціал ґрунтотворення”, який був запропонований П. В. Голеусовим. Регенераційний потенціал
ґрунтотворення оцінюють на підставі двох взаємопов’язаних
компонентів: діагностики ґрунтотворного потенціалу природних чинників і оцінки ступеня порушення ґрунтів [86; 87].
Отже, наведені вище та інші сучасні погляди, які стосуються проблеми оцінки потенціалу ґрунтотворення, мають
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важливе значення для інтерпретації фундаментальних питань ґрунтознавчої науки – генезису (онтогенезу), географії
і екології ґрунтів, раціонального використання, відтворення
й охорони ґрунтів, очевидно тому їхня подальша методична
і практична спрямованість буде тісно пов’язана з новими
теоретичними узагальненнями саме у цій царині.

4.2. Термодинамічні й енергетичні
характеристики ґрунтотворних порід
Прогресивно розвиваючи вчення В. В. Докучаєва про
чинники ґрунтотворення, його учні і послідовники неодноразово доводили, що у формуванні різних ґрунтів роль окремих
чинників буде різною.
К. Д. Глінка (1908) зараховує ґрунтотворні породи до
ендодинамоморфних чинників (або внутрішніх), на противагу
ектодинамоморфним (або зовнішнім) – клімату і рослинності.
М. М. Сибірцев (1900) високо оцінював роль гірських порід у ґрунтоутворенні, вважаючи, що завдяки своїй відносній
незалежності від зональних ґрунтоутворювачів – клімату і
рослинності, вони можуть спричиняти утворення азональних
та інтразональних ґрунтів. Унаслідок цього ґрунтотворні породи були віднесені до прямих (як і організми), а не опосередкованих ґрунтоутворювачів [284].
В. О. Таргульян зі співавторами, враховуючи взаємозв’язок
усіх чинників ґрунтотворення, запропонували розширити поняття ґрунтотворні породи до поняття “трансформаційного
потенціалу субстрату” як спроможності будь-якого субстрату
максимально повно і глибоко перетворюватися під дією будьякого середовища, тою чи іншою мірою “записуючи” існуюче
середовище у свої властивостях. Відтак, час їхньої взаємодії,
достатній для повної реалізації трансформаційних потенціалів, визначає характерний час процесу [230; 269].
Розглядаючи роль гірських порід у ґрунтоутворенні й
аналізуючи наявні погляди і гіпотези стосовно цієї проблеми,
можна зробити такі узагальнення: 1) гірські породи є рівно137
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значним чинником серед інших і необхідною умовою ґрунтотворення, впливаючи на яку жива речовина запускає механізм
формування ґрунту як біокосного тіла; 2) ступінь впливу на
ґрунтотворення залежить насамперед від глибини первинного
перероблення ґрунтотворної породи в попередні стадії гіпергенезису, від їхнього мінералогічного, гранулометричного і
хімічного складу; 3) ґрунтотворні породи є чинником-донором,
який постачає ґрунт речовиною та енергією унаслідок розпаду
кристалічних ґраток у процесі внутріґрунтового вивітрювання
мінералів; 4) ґрунтотворні породи як твердофазний субстрат
із тривалим характерним часом своєї зміни найповніше відображають і фіксують у своїх характеристиках ґрунтотворні
процеси останньої фази ґрунтотворення і зберігають тривалий час реліктові ознаки минулих стадій; 5) особливістю
ґрунтотворних порід є їхня надзвичайна різноманітність,
переважне спрямування процесу перетворення мінеральної
частини, геохімічні властивості [51; 54; 220; 240; 281; 308].
Інтенсивність прояву літологічного чинника з часом змінюється. Відомо, що ґрунти у процесі саморозвитку (онтогенезу) у разі стаціонарного стану чинників ґрунтотворення
проходять нескінченний ряд етапів, кожний з яких включає
стадію порівняно швидкого саморозвитку (стадія становлення) і стадію відносно повільного саморозвитку (стадія квазірівноважного стану з чинниками ґрунтотворення, або клімакс).
На пізніших етапах розвитку властивості ґрунтів, які
формуються у подібній біокліматичній ситуації на різних
породах, стають достатньо наближеними, проте повністю ніколи не збігаються. Як зазначає В. М. Фрідланд [308], навіть
найпотужніший ґрунтотворний процес не може повністю знівелювати відмінності між ґрунтами, зумовлені характером
ґрунтотворних порід. Повної конвергенції, на думку І. А. Соколова [288], у результаті ґрунтотворення не відбувається,
що визначається як літогенна матричність ґрунтотворення.
Отже, ґрунтотворні породи – один із чинників ґрунтотворення, без якого розвиток ґрунту є неможливим і вплив якого
на властивості ґрунтів у певних умовах може бути домінуючим.
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Відтак можна стверджувати, що виникнення ґрунту нерозривно пов’язане з формуванням кори звітрювання, тобто з
механічним, хімічним і фізико-хімічним руйнуванням породи, на якій він утворюється, і особливо на початкових етапах
ґрунтотворення. При цьому швидкість процесу вивітрювання
знаходиться у прямій залежності від багатьох чинників, а
їхнє всебічне вивчення потребує застосування енергетичних
і термодинамічних характеристик ґрунтотворних порід.
Енергетичний і термодинамічний підхід при вивченні природних процесів, зокрема ґрунтотворення, набуває
останнім часом усе більшого розповсюдження, оскільки як
відзначає Д. Г. Тихоненко, “ґрунтогенез є складним антиентропійним біо-гео-фізико-хімічним процесом екзогенного
перетворення на поверхні Землі речовин та енергії, причетним до формування з неродючої породи якісно нового,
наділеного родючістю природного тіла – ґрунту” [96, с. 46].
Тому надзвичайно перспективним і актуальним є вивчення
процесів ґрунтотворення з енергетичної та термодинамічної
точки зору.
Розвиток цього напряму досліджень створює певні можливості використання термодинамічних показників ґрунтів
та ґрунтотворних порід, зокрема енергії кристалічної ґратки,
вільної енергії Гіббса та ентропії мінеральної частини для
оцінки здатності гірських порід до ґрунтотворення.
Незважаючи на те, що цю проблематику висвітлено у
багатьох наукових працях [44−46; 114−116; 126; 191], для
ґрунтотворних порід і ґрунтів, зокрема рендзин Західного
регіону України, таких робіт взагалі не проводили.
В. Р. Волобуєв (1974) зазначає, що з точки зору термодинаміки, енергія кристалічної – ґратки це енергія, яку потрібно
затратити для руйнування однієї грам-молекули кристалічної речовини до стану газоподібних одноатомних іонів, безкрайньо віддалених один від одного [44].
Подібну думку висловлює А. Є. Ферсман: “… під енергією
ґраток розуміється та кількість енергії, яку необхідно затратити, щоб роз’єднати іони ґратки й перенести їх у безкінечність.
Утворення ґратки із вільних іонів є процесом зменшення
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вільної енергії системи, що веде до збільшення її ентропії”.
Автор зазначає, що це твердження буде справедливим лише
тоді, коли брати до уваги систему взагалі, тобто суму іонів,
що складаються в ґратки, і матеріальне середовище, у якому
вивільнена енергія розсіюється [306].
Ентропія у перекладі з грецької мови означає зміни, перетворення тощо. У термодинаміці це поняття уперше увів
у 1865 році Р. Клаузиус для визначення міри незворотного
розсіювання енергії [цит. за 116].
Важливою термодинамічною функцією у мінералогії є
вільна енергія Гіббса. Вона характеризує ту частину енергії,
за рахунок якої при відповідних умовах може здійснюватися
корисна робота [130; 132].
Енергію кристалічної ґратки і вільну енергію Гіббса І. Ш.
Іскандеров (1974) пропонує обчислювати за емпіричними та
напівемпіричними формулами. Розглянемо один із методів,
який ґрунтується на використанні такої формули [126]:

Ts

0 ,074

u ,
Cv

(4.3)

де Тs – температура плавлення мінералу;
Cv – теплоємність;
u – енергія.
Дотримуючись формули (4.3) для визначення енергії,
необхідно знати температуру плавлення мінералів. Проте
більшість ґрунтових мінералів не плавиться, а спікається.
Тому використання зазначеної формули дуже обмежене.
А. Є. Ферсман запропонував визначати енергію кристалічних ґраток шляхом додавання енергетичних коефіцієнтів
(Екр) іонів, що входять до складу кристалу [306]:
Екр (ккал/моль) = 256,1 (Екр1+ Екр2+… Екрn)

(4.4)

Досвід показує, що формулу (4.4) до оцінки сумарного
значення термодинамічних характеристик ґрунтових об’єктів
використовувати не можна, оскільки елементи, що входять до
їхнього складу, мають різні форми взаємозв’язків, переважно
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ковалентний, іонний та не валентні взаємодії. Водночас формула не враховує дисперсність мінералів, а від неї залежать
енергія і розчинність. Цю формулу можна використовувати
тільки для обчислення енергії кристалічних ґраток окремих
сполук, але не мінералів загалом.
Для використання формул інших авторів [191] насамперед необхідні кількісні дані про склад мінералів. Враховуючи
складність точного визначення мінерального складу ґрунтів,
В. Р. Волобуєв [44–46] запропо¬нував вважати мінеральну частину ґрунту сумою оксидів, а для обчислень енергії
кристалічної ґратки і вільної енергії Гіббса використовувати
дані валового хімічного аналізу мінеральної частини ґрунту.
Вважаємо, що термодинамічні властивості ґрунтотворної породи також доцільно визначати зазначеним вище методом.
Кількість енергії кристалічних ґраток окремих оксидів наведено у таблицях, опублікованих А. Є. Ферсманом [306].
У разі відсутності даних у таблиці для окремих оксидів, обчислювали енергію кристалічних ґраток за формулою (4.4),
після адаптації авторської формули до системи одиниць СІ.
Значення констант вільної енергії наведено у термодинамічних довідниках [39, 110, 130, 132, 182]. Якщо перемножити середній вміст оксидів у ґрунті і ґрунтотворній породі
на відповідну константу і перевести значення у систему СІ,
то одержимо термодинамічні характе¬ристики цього ґрунту
і ґрунтотворної породи.
Зазвичай термодинамічні характеристики відносять до
одиниці кількості речовини (моль) та виражають у ккал/моль,
або кДж/моль. Необхідно відзначити, що для коректного зіставлення величин і для можливості використання в обчисленнях даних валового аналізу, вони проводилися в кДж/г
із застосуванням таких формул:

Um

U
M

(4.5)

Gm

G
M

(4.6)
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S
M

Sm

,

(4.7)

де Um – енергія кристалічної ґратки (кДж/г);
U – енергія кристалічної ґратки (кДж/моль);
М – мольна маса сполуки г/моль;
Gm – енергія Гіббса (кДж/г);
G – енергія Гіббса (кДж/моль);
Sm – ентропія (кДж/г); S − (кДж/моль).
Енергетичні і термодинамічні характеристики літологічно відмінних ґрунтотворних порід модальних ділянок обчислювали за даними валових аналізів хронорядів рендзин,
які ототожнюються з послідовними стадіями їхнього розвитку
у часі та розміщені у різних природних районах Західного
регіону України. Результати обчислень наведено у таблиці
4.1 та наочно показано на рисунках 4.1, 4.2, 4.3.
Аналіз даних енергетичних і термодинамічних показників ґрунтотворних порід модальних ділянок Західного регіону України засвідчує, що характерною особливістю цих
порід є доволі високі запаси енергії кристалічної ґратки
(Um =6923,12 – 17259,07 кДж/г) та вільної енергії Гіббса
(Gm 298,15 = 1091,28 – 1336,89 кДж/г), а також маломінливі
значення ентропії (Sm298,15 = 65,26 – 68,69 кДж/г град).
(табл. 4.1, рис. 4.1, 4.2, 4.3).
В. О. Забалуєв (2003) наводить подібні результати термодинамічних показників мінеральної частини субстратів
різноманітних ґрунтотворних порід і відзначає, що енергія
кристалічної ґратки змінюється від 9719 до 20 503 кДж/ 100 г,
а вільна енергія Гіббса – 861 – 1367 кДж/ 100 г. Автор пропонує використовувати кількісні показники запасів внутрішньої
енергії (енергія кристалічної ґратки, вільна енергія Гіббса
та ентропія мінеральної частини) гірських порід для оцінки
їхньої здатності до ґрунтотворення. Він зазначає, що гірські
породи, які характеризуються меншими показниками запасів
внутрішньої енергії мають більшу реакційну спроможність
і досить сприятливі умови для біологічного освоєння, а це є
передумовою інтенсивного ґрунтотворного процесу. Це узгоджується з твердженням В. А. Ковди [172], що потенційна ро142

Модальна ділянка,
ґрунтотворна порода
1
№1 “Купичів”,
елювій турон-сенонських відкладів писальної крейди (К2)
№7 “Біла гора”,
елювій турон-сенонських відкладів крейдяного мергелю
(SO2)
№2 “Радехів”,
елювій турон-сенонських відкладів крейдяного мергелю
(SO2)
№4 “Білий Камінь”,
елювій турон-сенонських відкладів крейдяного мергелю
(SO2)
№6 “Ясенів”,
елювій турон-сенонських відкладів крейдяного мергелю
(SO2)
№8 “Вороняки”,
елювій турон-сенонських відкладів крейдяного мергелю
(SO2)
1116,26

1132,67

1109,59

1137,63

9088,39

9663,51

9712,44

1091,26

7354,46

8130,46

1091,28

6923,12
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67,18

65,26

67,29

68,10

67,91

68,05

Енергія кристалічної гратки, Вільна енергія Гіббса,
Ентропія,
(Um), кДж/г
(Gm298,15), кДж/г
(Sm298,15), кДж/г* град.
2
3
4

Таблиця 4.1
Термодинамічні та енергетичні характеристики ґрунтотворних порід Західного регіону України
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1336,89

1187,74

10596,70

17259,10

1161,24

10299,70

1186,47

1156,54

9979,45

11407,30

3

2

68,69

67,30

66,98

67,70

68,16

4

Примітка. Позначення у дужках (К2, SO1, SO2, N1) відповідають ієрархічній класифікації літології порід [278].

1
№5 “Хватів”,
елювій турон-сенонських відкладів крейдяного мергелю
(SO2)
№11 “Боришківці”,
елювій вапняків літотамнієвих (N1) верхнього баденію
(SO1)
№3 “Радивилів”,
елювій турон-сенонських відкладів крейдяного мергелю
(SO2)
№10 “Бережани”,
елювій вапняків хемогенних
(N1) верхнього баденію (SO1)
№9 “Івано-Франкове”,
елювій вапняків згусткових
(N1) верхнього баденію (SO1)

Закінчення табл. 4.1
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дючість ґрунтів (ґрунтотворних порід) обернено пропорційна
запасу їхньої внутрішньої енергії.
О. І. Єргіна [115] характеризуючи термодинамічні показники ґрунтотворних порід і субстратів Кримського півострова відзначає, що енергія кристалічної ґратки змінюється
від 454 до 20365,88 кДж/г, а вільна енергія Гіббса – 49,26 –
1371 кДж/г. Приведені автором дані характеризують як карбонатні, так і безкарбонатні ґрунтотворні породи і субстрати,
причому абсолютні значення величин енергії кристалічної
ґратки та вільної енергії Гіббса розміщуються за принципом:
молодшим за віком породам і субстратам відповідають вищі
показники вказаних величин. Характерно, що і величини
наведених показників і діапазон їхніх коливань є доволі значним.
Одержані нами результати суттєво не відрізняються від
опублікованих у літературних джерелах, проте необхідно
зазначити, що для щільних карбонатних ґрунтотворних порід Західного регіону України вони обчислені уперше. У досліджуваних ґрунтотворних породах спостерігаємо доволі
значний діапазон відхилень крайніх значень енергії кристалічної ґратки (10335,95 кДж/г), і, менше, вільної енергії
Гіббса (245,63 кДж/г), що вказує на неоднакову спроможність
цих порід до ґрунтотворення, а відтак і на різну потенційну
родючість рендзин, які на них сформувалися (див. табл. 4.1,
рис. 4.1, 4.2).
У межах досліджуваної території значення ентропії
ґрунтотворних порід змінюються у достатньо вузьких межах від 65,26 кДж/г град (модальна ділянка № 6 “Ясенів”) до
68,69 кДж/г град (модальна ділянка № 9 “Івано-Франкове”),
з діапазоном коливань близько 3,43 кДж/г град. Тренд розподілу показників ентропії не завжди корелює з розподілом
величин енергії кристалічної ґратки і особливо показниками
енергії Гіббса. А. Є. Ферсман, описуючи процес утворення
кристалічної ґратки, зазначає, що: “… утворення кристалічної ґратки із вільних іонів є процесом зменшення вільної
енергії системи, що веде до збільшення її ентропії”. Водночас
автор акцентує увагу на тому, що це твердження є правиль145
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ним, якщо брати до уваги систему загалом, тобто суму іонів,
які складаються у ґратки і матеріальне середовище, у якому
вивільнена енергія розсіюється. Якщо ж систему розуміти
виключно як суму іонів, то у разі переходу з іонного газу у
кристалічний стан їхня ентропія (кількість розсіяної енергії)
не зростає, а зменшується [306, с. 105].

Рис. 4.1. Енергія кристалічної ґратки
ґрунтотворних порід Західного регіону України

Зіставлення обчислених нами показників енергії Гіббса
та ентропії у ґрунтотворних породах не показало їхньої чіткої
залежності, зокрема із зростанням значень показників енергії
Гіббса – значення показників ентропії у більшості випадків
зменшуються, проте можуть і незначно збільшуватися. Це
узгоджується з висновками А. Є. Ферсмана [306], які були
описані вище.
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Рис. 4.2. Енергія Гіббса ґрунтотворних порід
Західного регіону України

Рис. 4.3. Значення ентропії ґрунтотворних порід
Західного регіону України
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Виявлено залежність величин термодинамічних показників від віку порід. Вищими абсолютними значеннями енергії
кристалічної ґратки і вільної енергії Гіббса загалом володіють
ґрунтотворні породи, представлені елювієм неогенових вапняків верхнього баденію у порядку: згусткові > хемогенні >
літотамнієві, що насамперед зумовлено різним вмістом у них
карбонатів кальцію і теригенного матеріалу (див. табл. 4.1).
За цією ознакою всі досліджувані ґрунтотворні породи
можна до певної міри умовно поділити на дві ґрупи. Першу групу складають відклади верхнього відділу крейдової
системи, представлені на модальній ділянці № 1 елювієм
турон-сенонських відкладів писальної крейди, а на модальних ділянках № 2−8 – елювієм турон-сенонських відкладів
крейдяного мергелю. Показники енергії кристалічної ґратки,
вільної енергії Гіббса та ентропії у цих породах порівняно
менші й коливаються у відносно широких межах і становлять:
6923,12 – 10596,7 кДж/г, 1091,26 – 1187,74 кДж/г та 66,98 –
68,16 кДж/г град, відповідно (див. табл. 4.1). У географічному
відношенні ці ґрунтотворні породи розташовані в областях
Волинського і Малого Полісся, а також у північно-західній
частині Західно-Подільської області. До другої групи відносяться неогенові відклади верхнього баденію, представлені
на модальній ділянці № 9 елювієм вапняків згусткових, на
модальній ділянці № 10 – елювієм вапняків хемогенних і
на модальній ділянці № 11 – елювієм вапняків літотамнієвих.
Показники енергії кристалічної ґратки, вільної енергії Гіббса
та ентропії у цих породах дещо підвищені та змінюються
у вузьких межах і становлять: 10299,66 – 17259,07 кДж/г,
1156,54 – 1336,89 кДж/г та 67,30 – 68,69 кДж/г град. З точки
зору просторового поширення вказані ґрунтотворні породи
розташовані в Розтоцько-Опільській горбогірній області і
південно-східній частині Західно-Подільської області.
Порівняльний аналіз показників енергії кристалічної
ґратки (Um) з відсотковою часткою вільної енергії Гіббса
(Gm298,15/Um) у ґрунтотворних породах модальних ділянок
показав, що водночас із зростанням енергії кристалічної ґратки у досліджуваних ґрунтотворних породах, частка вільної
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енергії, яка може перетворюватися у роботу, знижується з
15,76 % до 7,75 %. Виявлену залежність підтверджує поліном
четвертого ступеня з величиною достовірності апроксимації
R2 = 0,999 (табл. 4.2., рис. 4.4).

Рис. 4.4. Енергія кристалічної ґратки
і відношення енергії Гіббса до енергії кристалічної ґратки

Водночас, якщо розмістити модальні ділянки у порядку
зростання частки вільної енергії у ґрунтотворних породах, то
найменша частка спостерігається на модальній ділянці “ІваноФранкове” (7,75 %), а найбільша на модальній ділянці “Купичів” (15,76 %). Отже, ґрунтотворні породи представлені елювієм
турон-сенонських відкладів писальної крейди володіють найбільшою часткою вільної енергії, яка може перетворюватися
у роботу. Це підтверджується поліномом четвертого ступеня
з величиною достовірності апроксимації R2 = 0,997 (рис. 4.5).
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1
№1 “Купичів”,
елювій турон-сенонських відкладів писальної
крейди (К2)
№7 “Біла гора”,
елювій турон-сенонських відкладів крейдяного мергелю (SO2)
№2 “Радехів”,
елювій турон-сенонських відкладів крейдяного мергелю (SO2)
№4 “Білий Камінь”,
елювій турон-сенонських відкладів крейдяного мергелю (SO2)
№6 “Ясенів”,
елювій турон-сенонських відкладів крейдяного мергелю (SO2)
№8 “Вороняки”,
елювій турон-сенонських відкладів крейдяного мергелю (SO2)

Модальна ділянка,
ґрунтотворна порода
3
15,76

14,84

13,73

12,46

11,88

11,71

6923,12

7354,46

8130,46

9088,39

9663,51

9712,44

Частка вільної
енергії Гіббса,
(Gm298,15/Um), %

2

Енергія кристалічної ґратки,
(Um), кДж/г
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55,72

51,80

63,79

69,89

81,12

88,98

Частка енергії
ґратки безкремнеземної частини, (u/
Um), %
4

Таблиця 4.2
Енергія кристалічної ґратки, частка вільної енергії Гіббса
і частка енергії безкремнеземної частини ґрунтотворних порід Західного регіону України
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7,75

11,21

10596,70

17259,10

11,27

10299,70

10,40

11,59

9979,45

11407,30

3

2

9,94

43,28

53,42

48,89

52,72

4

Примітка. Позначення у дужках (К2, SO1, SO2, N1) відповідають ієрархічній класифікації літології порід [278].

1
№5 “Хватів”,
елювій турон-сенонських відкладів крейдяного мергелю (SO2)
№11 “Боришківці”,
елювій вапняків літотамнієвих (N1) верхнього
баденію (SO1)
№3 “Радивилів”,
елювій турон-сенонських відкладів крейдяного мергелю (SO2)
№10 “Бережани”,
елювій вапняків хемогенних (N1) верхнього
баденію (SO1)
№9 “Івано-Франкове”,
елювій вапняків згусткових (N1) верхнього
баденію (SO1)
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Рис. 4.5. Зміни частки вільної енергії Гіббса
у ґрунтотворних породах модальних ділянок

Встановлено, що досліджувані ґрунтотворні породи характеризуються значною часткою безкремнеземної енергії,
оскільки збагачені переважно на карбонати кальцію, на відміну від порід, які мають високу енергію ґратки за рахунок
високого вмісту мінералів силіцію. Відомо, що їхня ґратка є
достатньо міцною, важче руйнується, відтак у ґрунті мають
можливість накопичуватися залишкові мінерали, що опосередковано може бути свідченням залишкового оглинювання
профілю ґрунту.
За допомогою відношення енергії кристалічної ґратки
(Um) до частки енергії безкремнеземної частини (u/Um, де
u – енергія ґратки без врахування відсоткового вмісту SiO2)
виявлено, що ґрунтотворні породи, які мають у своєму складі
незначну кількість кремнезему, характеризуються нижчими
значеннями енергії кристалічної ґратки, ніж породи з підвищеним вмістом SiO2. Встановлено, що більшість досліджува152
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них ґрунтотворних порід мають у своєму складі (3,65 – 30,95 %
SiO2) і відповідно показники енергії змінюються від 6923,12
до 11407,3 кДж/г або 6,92 – 11,4 МДж/г. Різке підвищення
вмісту SiO2 до 74,35 % у валовому хімічному складі ґрунтотворної породи, представленої елювієм вапняків згусткових
верхнього баденію (модальна ділянка № 9 “Івано-Франкове”)
зумовило відповідне підвищення енергії кристалічної ґратки,
яка становить 17259,1 кДж/г або 17,3 МДж/г. (див. табл. 4.2,
див. рис. 4.6).

Рис. 4.6. Частка енергії безкремнеземної частини ґрунтотворних порід

Найбільшою часткою 88,98 % безкремнеземної енергії
(6160,04 кДж/г) характеризуються ґрунтотворні породи модальної ділянки № 1 “Купичів”, які представлені елювієм
турон-сенонських відкладів писальної крейди. Найменшою
часткою – 9,94 % безкремнеземної енергії (1715,40 кДж/г),
характеризуються ґрунтотворні породи модальної ділянки
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№ 9 “Івано-Франкове”, які представлені елювієм вапняків
згусткових верхнього баденію (див. табл. 4.2, рис. 4.7).

Рис. 4.7. Зміни частки енергії безкремнеземної
частини ґрунтотворних порід модальних ділянок

Комплексна оцінка термодинамічних і енергетичних характеристик запасів внутрішньої енергії досліджуваних ґрунтотворних порід дає змогу зробити висновок, що найнижчими
запасами енергії кристалічної ґратки, проте високою часткою
вільної енергії Гіббса, яка може перетворюватися у роботу
та найбільшою часткою безкремнеземної енергії характеризуються ґрунтотворні породи, представлені елювієм туронсенонських відкладів писальної крейди (модальна ділянка
№ 1 “Купичів”). Такі показники зумовлюють більшу реакційну спроможність цих ґрунтотворних порід порівняно з
іншими породами. Відтак, на підставі термодинамічних показників здатність до інтенсивного ґрунтотворення та спри-
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ятливість до біологічного освоєння визначається таким рядом досліджуваних порід: елювій турон-сенонських відкладів
писальної крейди (К2) > елювій турон-сенонських відкладів
крейдяних мергелів (SO2) > елювій вапняків літотамнієвих
(N1) верхнього баденію (SO1) > елювій вапняків хемогенних
(N1) верхнього баденію (SO1) > елювій вапняків згусткових
(N1) верхнього баденію (SO1).

4.3. Термодинамічні й енергетичні
характеристики рендзин
За висловом В. Р. Вільямса (1947) “… у гірській породі,
для того щоб вона стала ґрунтом мають функціонувати дві
нові властивості, які лежать в основі істотної ознаки ґрунту –
його родючості. Вона має набути здатність до утворення і
збереження запасів води…, концентрування та утримання
необхідного для розвитку рослин запасу елементів їхнього
зольного і азотного живлення” [40].
Як зазначає В. А. Ковда [172], потенційна родючість ґрунтів обернено пропорційна запасу їхньої внутрішньої енергії,
яка успадкована від материнської породи. Власне тому термодинамічні та енергетичні характеристики щільних карбонатних ґрунтотворних порід є визначальними у формуванні
багатьох онтогенетичних особливостей рендзин і насамперед
їхньої потенційної родючості.
З огляду на це, надзвичайно цікавим є вивчення потенціалу ґрунтотворення з енергетичної точки зору і зокрема, запасів внутрішньої енергії (енергії кристалічної ґратки, вільної
енергії Гіббса та ентропії мінеральної частини) слаборозвинутих, короткопрофільних та повнопрофільних рендзин хронорядів, які сформувалися на щільних карбонатних породах
із суттєво відмінними енергетичними потенціалами, на що
вказують обчислені та проаналізовані у попередньому розділі їхні термодинамічні й енергетичні параметри. Результати
обчислених термодинамічних характеристик рендзин Захід-
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ного регіону України наведено у таблиці 4.3 та на рисунках
4.8–4.13. Для зручності графічного відображення значення
показників енергії кристалічної ґратки на деяких рисунках
були перераховані з кДж/г у МДж/г.

Рис. 4.8. Енергія кристалічної ґратки рендзин Західного регіону України
(СР – слаборозвинуті, КР – короткопрофільні,
ПР – повнопрофільні, АПР – антропогенно-порушені рендзини)

Аналіз даних, представлених у табл. 4.3 і на рис. 4.8, вказує на те, що найвищими значеннями енергії кристалічної
ґратки характеризується короткопрофільні (19,73 МДж/г) і
повнопрофільні (19,11 МДж/г) рендзини на елювії згусткових
вапняків верхнього баденію, розміщених у межах модальної
ділянки № 9 “Івано-Франкове”, Немирівсько-Брюховицького
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2
Повнопрофільна рендзина на елювії
турон-сенонських відкладів писальної
крейди, КВ-1 (переліг)
Повнопрофільна рендзина на елювії
турон-сенонських відкладів крейдяного
мергелю, РВ-1 (рілля)
Повнопрофільна рендзина на елювії
турон-сенонських відкладів крейдяного
мергелю, РВ-33 (рілля)
Короткопрофільна рендзина на елювії
турон-сенонських відкладів крейдяного
мергелю, РЛ-1 (рілля)
Повнопрофільна рендзина на елювії
турон-сенонських відкладів крейдяного
мергелю, РЛ-3 (рілля)

1
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№3
“Радивилів”

№2
“Радехів”

№1
“Купичів”

Хроноряди
рендзин1

Модальна
ділянка

1263,76

1375,46

1308,50

18400,03

16089,75

1286,19

1305,06

Вільна
енергія
Гіббса,
(Gm298,15),
кДж/г
4

14361,18

15288,57

16318,21

Енергія
кристалічної ґратки,
(Um),
кДж/г
3

67,02

68,86

67,90

68,18

68,40

5

Ентропія,
(Sm298,15),
кДж/г*
град

Термодинамічні характеристики рендзин Західного регіону України

8,13

7,48

8,80

8,41

8,00

6

20,09

10,37

23,66

18,71

15,28

7

Gm298,15, / u / Um,
Um, %2
%3
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№8
“Вороняки”

10177,15

7335,52

Короткопрофільна рендзина на елювії
турон-сенонських відкладів крейдяного
мергелю, БГ-4 (переліг)

Повнопрофільна рендзина на елювії
турон-сенонських відкладів крейдяного
мергелю, ВК-1 (переліг)

7706,49

11689,19

Антропогенно-порушена рендзина на
елювії турон-сенонських відкладів крейдяного мергелю, ЯС-5 (переліг)

№6
“Ясенів”

№7
“Біла
гора”

10709,52

Повнопрофільна рендзина на елювії
турон-сенонських відкладів крейдяного
мергелю, ХВ-4 (рілля)

№5
“Хватів”

Слаборозвинута рендзина на елювії
турон-сенонських відкладів крейдяного
мергелю, БГ-6 (соснове рідколісся)

16477,05

Повнопрофільна рендзина на елювії
турон-сенонських відкладів крейдяного
мергелю, БК-14 (рілля)

№4
“Білий
Камінь”

3

2

1

1157,10

1083,51

1097,88

1212,87

1172,15

1309,52

4

67,38

68,04

68,05

68,53

67,16

67,76

5

11,37

14,77

14,25

10,38

10,94

7,95

6

53,57

81,06

75,02

44,03

49,80

15,65

7
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19732,02

19111,56

13740,49

16018,41

Короткопрофільна середньовилугована
рендзина на елювії згусткових вапняків
верхнього баденію, ІР-2 (ліс)

Повнопрофільна рендзина на елювії
згусткових вапняків верхнього баденію,
ІР-1 (ліс)

Повнопрофільна рендзина на елювії хемогенних вапняків верхнього баденію,
БО-1 (сад, рілля)

Повнопрофільна рендзина на елювії лі№11 “Бототамнієвих вапняків верхнього баденію,
ришківці”
ТБП-133 (рілля)
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1295,50

1244,06

1377,61

1390,14

4

67,55

67,35

68,88

68,06

5

8,09

9,05

7,21

7,05

6

21,03

30,24

4,62

5,13

7

Примітка. 1 Хроноряди складаються з двох і/або трьох компонентів, включаючи незмінену ґрунтотворну породу і рендзини різного ступеня розвинутості; 2 Gm298,15, / Um, % − відношення вільної енергії до енергії кристалічної
ґратки; 3 u / Um, % − відношення безкремнеземної частини енергії кристалічної ґратки до всієї енергії ґратки.

№10 “Бережани”

№9 “Івано-Франкове”

3

2

1
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природного району Розтоцько-Опільської горбогірної області.
Доволі значні запаси внутрішньої енергії у цих ґрунтах зумовлені насамперед найвищими величинами енергії кристалічної ґратки ґрунтотворних порід, на яких вони сформувалися,
тобто елювію згусткових вапняків верхнього баденію (див.
табл. 4.1, рис. 4.1). Дещо менші значення притаманні рендзинам Радехівсько-Бродівського природного району Малого
Полісся, які змінюються від 16,09 – 18,4 МДж/г. Найменші значення термодинамічних характеристик спостерігаються у слаборозвинутих (7,71 МДж/г) та короткопрофільних
(7,34 МДж/г) рендзинах у межах модальної ділянки “Біла
гора” Вороняцького природного району Західно-Подільської
височинної області, сформованих на елювії турон-сенонських
відкладів крейдяного мергелю. Значення енергії кристалічної ґратки у досліджуваних ґрунтах змінюється від 7,34 до
19,73 МДж/г, вільної енергії Гіббса – 1083,51 – 1390,14 кДж/г
і ентропії – 67,02 – 68,88 кДж/г град. Загалом значна варіабельність запасів внутрішньої енергії насамперед зумовлена
впливом різних ґрунтотворних порід, на яких сформувалися
рендзини, часом тривалості процесу ґрунтотворення, а також
особливостями онтогенетичних стадій розвитку цих ґрунтів.
Порівняльний аналіз енергії кристалічної ґратки (Um,
МДж/г) з величинами вільної енергії Гіббса (Gm298,15, кДж/г)
у рендзинах Західного регіону України дає можливість досліджувані ґрунти за вказаними параметрами поділити на
три групи (рис. 4.9).
До першої групи необхідно віднести досліджувані ґрунти, які займають лівий нижній сектор на рис. 4.9 і характеризуються найнижчими значеннями енергії кристалічної
ґратки (7,34 – 7,71 МДж/г) та вільної енергії Гіббса (1083,51 –
1097,88 кДж/г). До цих ґрунтів відносяться слаборозвинуті
і короткопрофільні рендзини Вороняцького природного району Західно-Подільської височинної області, сформованих
на елювії турон-сенонських відкладів крейдяного мергелю з
низьким вмістом – SiO2 і підвищеним – вмістом CaO. У повнопрофільних і антропогенно-порушених рендзинах цього
району (модальні ділянки “Вороняки”, “Хватів”, “Ясенів”)
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варіабельність значень енергії кристалічної ґратки (10,18 –
11,69 МДж/г) та вільної енергії Гіббса (1157,10 –
1212,87 кДж/г) помітно більша. Незважаючи на те, що літологічний склад верхньокрейдових відкладів достатньо стійкий
і характерний для цього відділу системи на зазначеній території; такі особливості зумовлені насамперед відмінностями валового хімічного складу ґрунтотворних порід, на яких
рендзини сформувалися. Крім цього, певний вплив упродовж
ґрунтотворення здійснювався унаслідок неоднакової інтенсивності антропогенного навантаження (див. табл. 4.3, рис. 4.9).

Рис. 4.9. Енергія кристалічної ґратки
та вільної енергії Гіббса у рендзинах Західного регіону України
(СР – слаборозвинуті, КР – короткопрофільні,
ПР – повнопрофільні, АПР – антропогенно-порушені рендзини)

До другої групи можемо зачислити частину досліджуваних ґрунтів, які розташовані у центральному секторі (рис.
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4.9) та характеризуються середніми значеннями енергії
кристалічної ґратки (13,74 – 16,02 МДж/г) та вільної енергії
Гіббса (1244,06 – 1295,50 кДж/г). Особливістю цієї групи є те,
що вона включає здебільшого повнопрофільні рендзини, які
сформувалися на літологічно неоднорідних ґрунтотворних
породах, як турон-сенонських верхньокрейдових відкладів,
так і неогенових відкладів верхнього баденію з відносно середнім вмістом SiO2 та CaO. Зазначені рендзини поширені у
Радехівсько-Бродівському природному районі області Малого
Полісся, Миколаївсько-Бережанському природному районі
Розтоцько-Опільської горбогірної області та Вороняцькому
і Збаразько-Смотрицькому природних районах Західно-Подільської височинної області (див. табл. 4.3, див. рис. 4.9).
Третя група розташована у правому верхньому секторі
(див. рис. 4.9) і складається з короткопрофільних та повнопрофільних рендзин, які утворилися на елювії літотамнієвих
вапняків верхнього баденію, а також на елювії турон-сенонських відкладів крейдяного мергелю з високим вмістом SiO2
і низьким – CaO. Рендзини групи характеризуються найвищими значеннями енергії кристалічної ґратки (16,09 –
19,73 МДж/г), а також вільної енергії Гіббса (1308,50 –
1390,14 кДж/г) (див. табл. 4.3, див. рис. 4.9). Географія рендзин цієї групи охоплює Турійсько-Рожищенський природний
район області Волинського Полісся, Радехівсько-Бродівський
і Куликівсько-Бузький природні райони області Малого Полісся та Немирівсько-Брюховицький природні райони Розтоцько-Опільської горбогірної області.
Необхідно зазначити, що розподіл рендзин за групами
показав відсутність суттєвої залежності величин запасів внутрішньої енергії (енергії кристалічної ґратки і вільної енергії
Гіббса) досліджуваних рендзин від типу щільних карбонатних ґрунтотворних порід та їхнього географічного розташування, водночас важливими чинниками є вміст і кількісне
співвідношення у валовому хімічному складі ґрунтотворних
порід SiO2 і CaO. Очевидно, що вказані чинники можуть бути
одними з визначальних у випадку формування різних онтогенетичних стадій рендзин.
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Зіставлення енергії кристалічної ґратки (Um, МДж/г) з
відсотковою часткою відношення вільної енергії Гіббса до
енергії кристалічної ґратки (Gm298,15 / Um, %) дає можливість
виявити таку залежність: переважна більшість досліджуваних рендзин мають високі значення енергії кристалічної
ґратки, проте у них не висока частка вільної енергії, яка може
перетворюватися у роботу. Водночас у правій частині рисунка
4.10 спостерігаємо, що абсолютна меншість досліджуваних
рендзин мають невисокі значення енергії кристалічної ґратки, але при цьому відзначаються достатньо високою часткою
вільної енергії Гіббса, яка може перетворюватися у роботу.
Причини виявленої нами залежності пояснюються насамперед відмінностями у валовому хімічному і очевидно мінералогічному складі цих ґрунтів.

Ɇɨɞɚɥɶɧɿ ɞɿɥɹɧɤɢ

Рис. 4.10. Частка вільної енергії Гіббса
та енергія кристалічної ґратки у рендзинах Західного регіону України
(СР – слаборозвинуті, КР – короткопрофільні,
ПР – повнопрофільні, АПР – антропогенно-порушені рендзини)
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У місці перетину двох взаємозалежних рядів значень, на нашу
думку, можуть маркуватися крайні значення енергії кристалічної
ґратки та частки вільної енергії Гіббса (у цьому випадку 13,74 МДж/г
і 9,05 %), які будуть вказувати на можливий перехід рендзин до іншої
(відмінної від актуальної) стадії онтогенезу.
У більшості досліджуваних рендзин унаслідок відносно високих значень енергії кристалічної ґратки та низької
частки вільної енергії, яка може перетворюватися у роботу
елементарні ґрунтові процеси, зокрема гумусоутворення, гумусонакопичення, внутріґрунтове вивітрювання, вилуговування тощо, будуть мало інтенсивними. Відтак формування
або відтворення властивостей таких ґрунтів буде протікати
повільно, тобто воно буде розтягнуто у часі. Ми вважаємо, що
такий сучасний стан досліджуваних ґрунтів відповідає перманентній стадії онтогенезу рендзин. До цієї онтогенетичної стадії належать: короткопрофільні середньовилуговані
і повнопрофільні рендзини на елювії згусткових вапняків
верхнього баденію (модальна ділянка № 9), короткопрофільні
і повнопрофільні рендзини на елювії турон-сенонських відкладів крейдяного мергелю (модальні ділянки № 1−4), повнопрофільні рендзини на елювії літотамнієвих вапняків верхнього баденію (модальна ділянка № 11) та повнопрофільні
рендзини на елювії хемогенних вапняків верхнього баденію
(модальна ділянка № 10). Зазначимо, що серед перерахованих рендзин абсолютну більшість складають повнопрофільні
рендзини, приурочені до плоско-хвилястих зандрових та денудаційних рівнин, окрім рендзин горбистих пасом Розточчя
і Подільських Товтр.
Наявна висока частка вільної енергії Гіббса, яка може
перетворюватися у роботу та відносно низькі значення енергії кристалічної ґратки притаманні значно меншій частині
рендзин території досліджень. Однак це є підставою для того,
щоб стверджувати, що у цих ґрунтах елементарні ґрунтові
процеси, які потребують затрат значної кількості енергії розвиваються інтенсивно. До таких процесів відносять: внутріґрунтове вивітрювання, формування гумусового горизонту
та акумуляцію гумусу (як твердофазного субстрату), вилуго164
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вування, знекарбоначування тощо. За аналогією ми вважаємо, що теперішній стан цих ґрунтів відповідає перфектній
стадії онтогенезу рендзин. Сюди відносять: слаборозвинуті,
короткопрофільні і повнопрофільні рендзини на елювії туронсенонських відкладів крейдяного мергелю, які приурочені
переважно до схилів різної крутизни та експозиції структурно-денудаційної сильно розчленованої Подільської височини
(модальні ділянки № 5−8).
Ще одним методичним підходом, який дає змогу діагностувати сучасний стан досліджуваних ґрунтів з точки зору
їхньої належності до тієї чи іншої онтогенетичної стадії, є
обчислення величини частки енергії безкремнеземної мінеральної частини рендзин та аналіз відношення енергії
кристалічної ґратки до цієї частки (u /Um, %) (див. табл. 4.3,
рис. 4.11).

Рис. 4.11. Відношення енергії кристалічної ґратки (Um) до частки
безкремнеземної частини (u / Um) у рендзинах Західного регіону України
(СР – слаборозвинуті, КР – короткопрофільні, ПР – повнопрофільні,
АПР – антропогенно-порушені рендзини)
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Згідно з даними табл. 4.3 та рис. 4.11 можна зробити висновок, що найбільшими величинами енергії кристалічної
ґратки і водночас найнижчими показниками частки безкремнеземної частини володіють повнопрофільна і короткопрофільна середньовилугована рендзини на елювії згусткових
вапняків (4,62 – 5,13 %, відповідно), у яких інтенсивно розвивається процес вилуговування та унаслідок цього відбувається збагачення залишковими мінералами.
Г. О. Андрущенко відзначає [14], що водночас із розчиненням і винесенням з верхніх горизонтів кальцій-карбонату
підлягають виносу також і елементи силікатного комплексу –
Fe3+ і Al3+, більша ж частина SiO2 залишається на місці – у
верхніх горизонтах. Р. П. Каск [133] у своїй науковій праці
стосовно вивчення валового хімічного складу рендзин зазначає, що у процесі вилуговування карбонатів Ca2+ і Mg2+
одночасно із змінами у мінералогічному складі твердих частинок ґрунтової маси спостерігаються також зміни її хімічного складу. Зменшення вмісту кальцію і магнію є цілком
закономірним. Поряд з цим збільшується відносний вміст
інших елементів, наявних у карбонатній породі. Наведені аргументи свідчать про те, що на формування і зміни валового
хімічного складу рендзин найбільше впливає розчинення та
винесення карбонатів кальцію з кори вивітрювання і ґрунту.
Водночас слаборозвинуті та короткопрофільні рендзини на
елювії турон-сенонських відкладів крейдяного мергелю, які
знаходяться у перфектній стадії онтогенетичного розвитку, а
відтак є молодшими від попередніх ґрунтів, мають невисокі
значення енергії кристалічної ґратки, але найвищі частки
енергії безкремнеземної мінеральної частини (75,02 – 81,06 %,
відповідно) (див. табл. 4.3). В. Р. Волобуєв [45] зазначає, що
“… серед ґрунтів з малою енергією ґратки дуже великі розбіжності у складі новосформованих мінералів: це ґрунти, що
збагачені або на карбонати кальцію, або на півтораоксиди”.
Тобто новоутворені мінерали мають кристалічні ґратки зі
зниженою енергією зв’язку порівняно із залишковими мінералами, які накопичуються у ґрунтах, тому їхні ґратки значно
міцніші, тобто важче руйнуються. У нашому випадку згідно
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з даними валового хімічного аналізу досліджувані рендзини,
переважно збагачені на карбонати кальцію.
Відомо, що термодинамічні характеристики ґрунтів з
часом закономірно змінюються. Як зазначає О. І. Єргіна
[113–115], з часом енергія кристалічної ґратки збільшується, тобто з часом у ґрунтах збільшується кількість вторинних
мінералів, що мають міцнішу кристалічну ґратку. У молодих
ґрунтах енергія ґратки не така велика, що дає можливість
частину зовнішньої енергії у ґрунтовій системі використовувати на процеси, що забезпечують формування гумусу, ґрунтового профілю тощо. Загалом автор стверджує, що у процесі
ґрунтотворення з часом проходять процеси накопичення або
новоутворення мінералів із підвищенням значень енергії
кристалічної ґратки.
Для того, щоб визначити генетичні (онтогенетичні) особливості ґрунтотворного процесу, а також його інтенсивність,
ми провели порівняння енергії кристалічної ґратки мінеральної частини незмінених ґрунтотворних порід та сформованих
на них рендзин у межах встановлених хронорядів (табл. 4.4).
Згідно з наведеними даними досліджувані рендзини володіють вищими значеннями енергії кристалічної ґратки мінеральної частини, ніж ґрунтотворні породи, на яких вони
утворилися. Водночас спостерігається зростання значень вільної енергії Гіббса, що вказує на збільшення частки вивільненої енергії, яка використовується для протікання процесів
ґрунтотворення. Вивільнена енергія може витрачатися, зокрема на ускладнення системи, що засвідчується підвищеними значеннями ентропії у більшості досліджуваних рендзин
порівняно з ґрунтотворними породами. Загалом з точки зору
термодинамічних позицій ґрунтотворення, а відтак розвитку
ґрунтів у певній онтогенетичній стадії, це процес закономірного збільшення термодинамічних і енергетичних характеристик
ґрунтотворних порід, на яких вони сформувалися (табл. 4.4).
Для порівняння параметрів термодинамічних і енергетичних характеристик ґрунтотворних порід і ґрунтів, які на
них сформувалися, зокрема рендзин, ми розробили такі коефіцієнти: зростання енергії кристалічної ґратки (Кекг), зростання
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1305,06

1091,28

Енергія кристаВільна енергія Гіббса,
лічної гратки, Кекг2
(Um), кДж/г
(Gm298,15), кДж/г
3
4
5

Термодинамічні та енергетичні характеристики
ґрунтотворних порід і рендзин Західного регіону України

1,13

1,15

-

1,20

-

6

Квег3

67,90

68,18

68,10

68,40

68,05

0,99

1,00

-

1,01

-

Ентропія,
(Sm298,15),
К е4
кДж/г* град
7
8
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№5
“Хватів”

№4
“Білий
Камінь”

№3
“Радивилів”

1

2
Незмінена порода – елювій
турон-сенонських відкладів
крейдяного мергелю, РЛ-3
Короткопрофільна рендзина
на елювії турон-сенонських
відкладів крейдяного мергелю, РЛ-1 (рілля)
Повнопрофільна рендзина на
елювії турон-сенонських відкладів крейдяного мергелю,
РЛ-3 (рілля)
Незмінена порода – елювій
турон-сенонських відкладів
крейдяного мергелю, БК-14
Повнопрофільна рендзина на
елювії турон-сенонських відкладів крейдяного мергелю,
БК-14 (рілля)
Незмінена порода – елювій
турон-сенонських відкладів
крейдяного мергелю, ХВ-4
Повнопрофільна рендзина на
елювії турон-сенонських відкладів крейдяного мергелю,
ХВ-4 (рілля)
1,52

16089,75

1,07

-

9979,45

10709,52

1,81

16477,05

9088,39

1,74

-

10596,70

18400,03

4

3

1172,15

1156,54

1309,52

1132,67

1308,50

1375,46

1187,74

5

1,01

-

1,16

1,10

1,16

-

6

67,16

68,16

67,76

67,29

67,02

68,86

66,98

7

0,99

-

1,01

1,00

1,02

-

8

Продовження табл. 4.4
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2
Незмінена порода – елювій
турон-сенонських відкладів
крейдяного мергелю, ЯС-5
№6
Антропогенно-порушена рен“Ясенів”
дзина на елю вії турон-сенонських відкладів крейдяного
мергелю, ЯС-5 (переліг)
Незмінена порода – елювій
турон-сенонських відкладів
крейдяного мергелю, БГ-1
Слаборозвинута рендзина на
елювії турон-сенонських від№7 “Біла
кладів крейдяного мергелю,
гора”
БГ-6 (соснове рідколісся)
Короткопрофільна рендзина
на елювії турон-сенонських
відкладів крейдяного мергелю, БГ-4 (переліг)
Незмінена порода – елювій
турон-сенонських відкладів
крейдяного мергелю, ВК-1
№8 “ВороПовнопрофільна рендзина на
няки”
елювії турон-сенонських відкладів крейдяного мергелю,
ВК-1 (переліг)

1

1,00

-

1,05

9712,44

10177,15

-

7354,46

7355,52

1,21

11689,19

1,05

-

9663,51

7706,49

4

3
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1157,10

1137,63

1093,51

1097,88

1091,26

1212,87

1109,59

5

1,02

-

1,00

1,01

-

1,09

-

6

67,38

67,18

68,04

68,05

67,91

68,53

65,26

7

1,00

-

1,00

1,00

-

1,05

-

8
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Закінчення табл. 4.4
2
3
4
5
6
7
8
Незмінена порода – елювій
вапняків згусткових верхньо17259,10
1336,89
68,69
го баденію, ІР-1
Короткопрофільна середньо№9 “Івавилугована рендзина на елюно-Фран19732,02
1,14
1390,14
1,04
68,06
0,99
вії згусткових вапняків верхкове”
нього баденію, ІР-2 (ліс)
( )
Повнопрофільна рендзина на
елювії згусткових вапняків
19111,56
1,11
1377,61
1,03
68,88
1,00
верхнього баденію, ІР-1 (ліс)
( )
Незмінена порода – елювій
вапняків хемогенних верхньо11407,30
1186,47
67,30
го баденію, БО-1
№10 “БеПовнопрофільна рендзина на
режани”
елювії хемогенних вапняків
13740,49
1,20
1244,06
1,05
67,35
1,00
верхнього баденію, БО-1 (сад,
рілля))
Незмінена порода – елювій
вапняків літотамнієвих верх10299,70
1161,24
67,70
нього баденію, ТБП-133
№11 “БоПовнопрофільна рендзина на
ришківці”
елювії літотамнієвих вапняків
16018,41
1,56
1295,50
1,12
67,55
0,99
верхнього баденію, ТБП-133
(
(рілля)
)
Примітка. 1 Хроноряди складаються з двох і/або трьох компонентів, включаючи незмінену ґрунтотворну породу та рендзини різного ступеня розвинутості; 2 Кекг – коефіцієнт зростання енергії кристалічної ґратки, разів;
3
Квег – коефіцієнт зростання вільної енергії Гіббса, разів; 4 Ке – коефіцієнт зростання ентропії, разів.
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вільної енергії Гіббса (Квег) та зростання ентропії (Ке), які
обчислюються як відношення значення у ґрунті до відповідного значення у ґрунтотворній породі. Знайдені таким чином
коефіцієнти показали, що для рендзин, сучасний стан яких
відповідає перманентній стадії онтогенезу (модальні ділянки № 1–4 і № 9–11), величини коефіцієнтів становлять:
Кекг – 1,11 – 2,36, Квег – 1,03 – 1,20 і Ке – 0,99 – 1,01 разів (модальні ділянки № 5−8). Водночас значення коефіцієнтів для
рендзин, сучасний стан яких відповідає перфектній стадії
онтогенезу, становлять: Кекг – 1,00 – 1,21, Квег – 1,00 – 1,09 і
Ке – 0,99 – 1,05 разів (див. табл. 4.4). Порівняльний аналіз
зазначених коефіцієнтів засвідчив, що для рендзини у перманентній стадії онтогенезу характерними є вищі абсолютні
величини коефіцієнтів та значно ширший їхній діапазон.
Отже, у відносному аспекті термодинамічні та енергетичні
показники допомагають діагностувати генетичні (онтогенетичні) особливості ґрунтотворного процесу та визначити за
сучасним станом ґрунтів їхню належність до певної онтогенетичної стадії.
Надзвичайно цікавим і перспективним є вивчення профільного розподілу термодинамічних і енергетичних характеристик рендзин на різних онтогенетичних стадіях їхнього
розвитку. Зокрема, виявлено, що у профілі рендзин, актуальний стан яких відповідає перманентній стадії онтогенезу
(модальні ділянки № 1−4 і № 9−11), значення показників
термодинамічних і енергетичних показників від верхнього
генетичного горизонту до ґрунтотворної породи здебільшого
зменшуються (табл. 4.5). Подібна залежність, проте з деякими відхиленнями, зокрема у повнопрофільній рендзині
модальної ділянки №5 “Хватів” та антропогенно-порушеній
рендзині модальної ділянки № 6 “Ясенів”, спостерігається і
для рендзин, актуальний стан яких відповідає перфектній
стадії онтогенезу. Дещо інший розподіл виявлено у профілі слаборозвинутої рендзини модальної ділянки № 7 “Біла
гора” (див. табл. 4.5). Це дає змогу зробити такі висновки:
1) оскільки рендзини як система на цій стадії онтогенезу продовжують інтенсивно формуватися і удосконалюватися, то
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Hca op
Hca п/op
HPca
Phca

Hca op
Hca п/op
HPca
Phca
Pca

Hca op
PHca п/op
P(h)ca
Рса

1

Генетичні
горизонти

Глибина відбору
зразків, см

Вміст гумусу, %

Енергія
Вільна енергія
кристалічної гратки,
Гіббса,
(Um), кДж/г
(Gm298,15), кДж/г
2
3
4
5
Повнопрофільна рендзина на елювії турон-сенонських відкладів
писальної крейди, МД № 1 “Купичів”, KВ-1 (переліг)
0−16
1,98
18744,41
1363,04
16−32
1,60
18736,68
1362,73
32−42
0,69
11473,55
1189,40
52−62
6923,12
1091,28
Повнопрофільна рендзина на елювії турон-сенонських відкладів
крейдяного мергелю, МД № 2 “Радехів”, РВ-1 (рілля)
0−16
4,63
16588,09
1318,03
16−26
4,57
16584,25
1312,97
28−38
4,01
16235,55
1311,69
48−58
1,29
11746,37
1202,07
65−75
8133,09
1116,42
Повнопрофільна рендзина на елювії турон-сенонських відкладів
крейдяного мергелю, МД №2 “Радехів”, РВ-33 (рілля)
0−22
4,03
16501,03
1313,19
23−33
3,71
16328,25
1309,97
35−45
2,88
13801,35
1250,58
50−60
1,83
14361,18
1263,76
67,95
67,81
68,07
67,90

68,21
68,22
68,09
68,20
68,10

68,56
68,46
68,17
68,05

Ентропія,
(Sm298,15), кДж/г*
град
6

Таблиця 4.5
Зміни термодинамічних і енергетичних характеристик рендзин Західного регіону України по профілю
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35−45

70−80
10596,68
1187,74
Повнопрофільна рендзина на елювії турон-сенонських відкладів
крейдяного мергелю, МД №4 “Білий Камінь”, БК-14 (рілля)
0−25
3,41
17914,85
1347,11

25−31

32−45

55−65

70−75
9088,39
1132,67
Повнопрофільна рендзина на елювії турон-сенонських відкладів
крейдяного мергелю, МД №5 “Хватів”, ХВ-4 (рілля)
0−17
4,77
11051,1
1193,75

17−30

32−42

Pca

Hca op

Hca п/op
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HPca

Phca

Pca

Нса ор

Нса п/ор

РНк

2,44

4,12

1,84

2,45

3,21

1,60

10555,82

11115,1

14111,16

16165,38

17716,81

14598,16

1191,86

1163,53

1249,30

1300,51

1341,14

1275,74

1320,79

Phca

16576,43

Hpca

3,93

20−28

Hca
PHca

Hca

2
3
4
5
Короткопрофільна рендзина на елювії турон-сенонських відкладів
крейдяного мергелю, МД №3 “Радивилів”, РЛ-1 (рілля)
0−10
3,32
18271,72
1367,23
21−30
1,50
18528,34
1383,68
Повнопрофільна рендзина на елювії турон-сенонських відкладів
крейдяного мергелю, МД №3 “Радивилів”, РЛ-3 (рілля)
0−20
4,60
17094,67
1328,96

1

67,95

66,70

67,11

67,29

67,75

67,62

67,85

67,81

66,98

67,04

67,31

66,72

68,45
69,27

6
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Нса

Нса
РНса
Pca

НРса
P(h)са

Нса п.
НPса
PНса
Pca

Нрса н

Нса н.

Pca

1
Phk

3
1,96

4
10116,07

5
1139,47

3,13

11608,31
1208,45
Продовження табл. 4.5
49−58
3,35
11753,85
1194,41
58−68
2,34
11491,80
1202,21
73−83
2,23
11385,52
1215,06
90−100
9663,51
1109,59
Слаборозвинута рендзина на елювії турон-сенонських відкладів
крейдяного мергелю, МД №7 “Біла гора”, БГ-6 (соснове рідколісся)
0−13
1,48
7683,16
1093,06
13−20
0,93
7729,83
1102,69
Короткопрофільна рендзина на елювії турон-сенонських відкладів
крейдяного мергелю, МД №7 “Біла гора”, БГ-4 (переліг)
0−14
2,20
7420,40
1086,68
14−28
0,82
7250,65
1080,33
40−50
7354,46
1091,26
Повнопрофільна рендзина на елювії турон-сенонських відкладів
крейдяного мергелю, МД №8 “Вороняки”, ВК-1 (переліг)
0−20
4,18
10658,87
1176,53

30−49

65−75
9979,45
1156,54
Антропогенно-порушена рендзина на елювії турон-сенонських відкладів
крейдяного мергелю, МД №6 “Ясенів”, ЯС-5 (переліг)
2−30
3,45
12206,45
1244,21

2
42−52

67,22

68,09
68,00
67,91

67,64
68,46

67,71
68,26
69,11
65,26

68,63

68,94

68,16

6
66,88

Продовження табл. 4.5

ОЦІНКА ПОТЕНЦІАЛУ ҐРУНТОТВОРЕННЯ

176

Hca op
Hca п/op
Hpca
Phca
Pca

Pca

Hca
PHca
Phca

Нса
Phса

1
НРса
Phса
Pca

2
3
4
5
30−40
2,18
10122,63
1169,99
42−52
1,78
9749,94
1124,77
60−70
9712,44
1137,63
Короткопрофільна середньовилугована рендзина на елювії
згусткових вапняків верхнього баденію, МД №9 “Івано-Франкове”, ІР-2 (ліс)
4−21
2,12
19888,43
1392,58
35−45
1,41
19575,61
1387,70
Повнопрофільна рендзина на елювії
згусткових вапняків верхнього баденію, МД №9 “Івано-Франкове”, ІР-1 (ліс)
3−19
4,57
19936,45
1394,29
19−32
2,37
18881,03
1373,08
42−52
1,21
18517,2
1365,48
Закінчення табл. 4.5
65−75
17259,07
1336,89
Повнопрофільна рендзина на елювії
хемогенних вапняків верхнього баденію, МД №10 “Бережани”, БО-1 (сад, рілля)
0−17
3,53
14743,3
1267,91
17−34
2,89
14167,4
1254,71
41−51
1,96
13544,93
1238,02
55−65
1,07
12506,32
1215,59
85−95
11407,31
1186,47
67,41
67,24
67,30
67,44
67,30

68,69

69,07
68,72
68,84

67,98
68,14

6
67,79
67,13
67,18

Продовження табл. 4.5
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67,20
68,00
67,70405076
1329,82
1230,68
1161,00
Примітка. МД – модальна ділянка.

3,92
3,01
2,32
27-47
47-62
65-75

17276,1
13264,68
10299,66

67,40
1326,00
17514,47
4,20
0−27

Hca op +
Hca п/op
Hpca
Phca
Pca

6
3
4
5
Повнопрофільна рендзина на елювії
літотамнієвих вапняків верхнього баденію, МД №11 “Боришківці”, ТБП-133 (рілля)
2
1

Закінчення табл. 4.5
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відповідно і значення показників
можуть відображати різну інтенсивність такого розвитку; 2) виявлений напрям розподілу значень
термодинамічних і енергетичних
характеристик у профілі слаборозвинутих рендзин дає підставу віднести їх на цьому етапі розвитку
до перфектної стадії онтогенезу
з вираженою формою неповнопрофільного педогенезу.
У формуванні родючості ґрунтів важлива роль належить гумусу
[228], відтак у табл. 4.5 наведено
також дані його вмісту у генетичних горизонтах досліджуваних
рендзин. Виявлено, що їхній розподіл вниз по профілю повністю
узгоджується зі змінами термодинамічних та енергетичних характеристик рендзин, тобто з глибиною вміст гумусу і термодинамічні
показники зменшуються. Оскільки потенційна родючість ґрунтів
обернено пропорційна запасу їхньої внутрішньої енергії (енергії
кристалічної ґратки, вільної енергії Гіббса, ентропії), то рендзини з
невисокими значеннями енергетичних показників, але з більшим
вмістом гумусу будуть відзначатися вищою потенційною родючістю.
Загалом вищою потенційною родючістю за сукупністю термодинамічних характеристик і вмістом гумусу відзначаються рендзини, що
відносяться до перфектної стадії
онтогенезу.
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І ВЛАСТИВОСТІ РЕНДЗИН

5.1. Процеси формування
гумусового профілю. Гумусовий стан.
Роль органічної речовини у формуванні ґрунтів і ґрунтового покриву є однією з провідних. І. В. Тюрін зазначає, що у
ґенезі значної частини ґрунтів земної кулі процеси, які прямо
або опосередковано пов’язані з наявністю гумусу, відіграють
не тільки значну роль, але і часто головну. Велике значення
мають органічні речовини і у вирішенні багатьох генетичних
та екологічних проблем [301].
Головними чинниками, що впливають на вміст органічної речовини, є насамперед характер рослинних і тваринних
решток та їхнє надходження на поверхню ґрунту і в ґрунтову
товщу, а також процеси трансформації і мінералізації решток
у підстилці та в ґрунтовому профілі мезофауною і мікроорганізмами, якісний і кількісний склад яких залежать від
кліматичних чинників та перерозподілу органіки, що надходить залежно від рельєфу.
Водночас, як зазначає Е. І. Гагаріна, літологічний чинник
створює передумови для різної інтенсивності та направленості процесів ґрунтотворення і, насамперед, гумусово-акумулятивного. Тому для встановлення сутності ґрунтових процесів
і ролі усіх чинників ґрунтотворення необхідно встановити
властивості вихідних порід, щоб відокремити їхні властивості
від тих, що сформувалися у процесі ґрунтотворення [51].
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Утворюючись на осадових породах, ґрунт успадковує від
них певний вміст органічної речовини, у межах 0,1−0,3 % (у
крейдяних мергелях до 0,2 %) від маси породи. У верхньому
шарі накопичується гумус, пов’язаний з впливом сучасної
екосистеми. Крім гумусу у ґрунті накопичується органічна
речовина рослинного і тваринного походження різної стадії
розкладу, детрит. У ґрунті також знаходиться безліч різних
органічних сполук (ферменти, амінокислоти, феноли і поліфеноли, вуглеводи, лігнін тощо), які не відносяться до гумусу, але які практично неможливо від нього відокремити. Всі
види органічної речовини у ґрунті поліпшують його фізичні
властивості, підвищують стійкість до ерозії, зберігають рівень
продуктивності, властивий цій екосистемі [51; 53].
За А. Д. Фокіним частина органічної речовини у ґрунті закріплена на мінеральній матриці. Це органічна матриця, яка
формується на мінеральній матриці постійно поновлюється і
тим самим зберігає як рівень гумусованості ґрунтів, так і їхній
склад. Отже, у ґрунті на мінеральній матриці формується
органічна, які разом утворюють органо-мінеральну матрицю,
що активно бере участь у всіх ґрунтових процесах. Площа
органічної матриці визначається площею мінеральної, яка
відповідно залежить від гранулометричного складу ґрунту.
Доведено, що із поважчанням гранулометричного складу
збільшується вміст гумусу при інших рівних умовах [211].
За результатами проведених досліджень ми з’ясували,
що за здатністю до ґрунтотворення, а відтак до накопичення
органічної речовини, ґрунтотворні породи, на яких сформувалися рендзини у межах Західного регіону України розташовуються у такий ряд (від високої до низької): елювій
турон-сенонських відкладів писальної крейди (К2) > елювій
турон-сенонських відкладів крейдяних мергелів (SO2) > елювій вапняків літотамнієвих (N1) верхнього баденію (SO1) >
елювій вапняків хемогенних (N1) верхнього баденію (SO1) >
елювій вапняків згусткових (N1) верхнього баденію (SO1).
Гумус є найважливішим результатом ґрунтотворення.
Природа гумусу і його склад відображають весь комплекс
умов ґрунтотворення і ті зміни, які відбуваються у ґрунтах
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унаслідок зміни чинників ґрунтоутворення. Він завжди був
у центрі уваги дослідників. І це не випадково, оскільки його
роль у ґрунті надзвичайно різноманітна. В ньому акумульовано азот і елементи зольного живлення рослин. Гумус значною
мірою визначає величину вбирної здатності ґрунтів, впливає
на формування структури і зумовлює її водостійкість, тобто
визначає фізичні та фізико-хімічні їхні властивості.
З огляду на це аналітичній характеристиці гумусу у різних ґрунтах надавали важливого значення ще задовго до
виникнення методичних положень генетичного ґрунтознавства, сформованого В. В. Докучаєвим, П. А. Костичевим,
М. М. Сибірцевим.
В. В. Докучаєв безпосередньо не займався вивченням
рендзинних ґрунтів, проте термін “рендзини” неодноразово
знаходимо у його працях. Описуючи ґрунти Привіслянського
краю, він зазначає, що в багатьох випадках у місцях виходу
на денну поверхню щільних карбонатних порід різного віку
утворилися рендзинні ґрунти. Однією з особливостей цих
ґрунтів є слаборозчинний у воді гумус, що безпосередньо залежить від походження їх із карбонатних порід [107].
П. А. Костичев провів значну експериментальну роботу з
дослідження процесів руйнування (розкладення) органічних
речовин залежно від температури, вологості, а також у присутності різних хімічних речовин. Вивчаючи вплив вуглекислого вапна на швидкість розкладу органічної речовини
у ґрунті, П. А. Костичев дійшов висновку, що “вуглекисле
вапно не прискорює розклад органічних речовин, якщо вони
розкладаються разом з ним або до змішування з вуглекислим
вапном розкладалися з доступом повітря, тобто в аеробних
умовах” [181, с. 149].
Перше детальне обстеження ґрунтів, які сформувалися на
продуктах вивітрювання крейдяних мергелів у межах Привіслянського краю, належить М. М. Сибірцеву. За даними
автора, вміст гумусу в рендзинах коливається від 2−3 до 7 %
і більше, розчинність його у воді значно вища, ніж у чорноземів (близько 1/90), проте нижча, ніж у підзолистих ґрунтів.
Загалом, характеризуючи перегнійно-карбонатні ґрунти (рен180
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дзини), М. М. Сибірцев зазначає, що ґрунти, які формуються
на вапнякових або взагалі лужноземельних карбонатних
породах, посідають особливе місце щодо умов накопичення
у них перегною. Розклад органічних залишків у цих ґрунтах
затримується надлишком вапна, тобто підвищеною лужністю
середовища [284, с. 411−412].
Отже, однією з головних причин накопичення значної
кількості гумусу у рендзинах є сповільнення процесів розкладу органічних речовин унаслідок надлишкової кількості
вуглекислого вапна і зумовленою його присутністю лужністю
ґрунтового розчину.
І. М. Гоголєв, описуючи рендзинні ґрунти, поширені у
Західних областях України, вказує на те, що окультурені
варіанти рендзин у горизонті (Н) зазвичай мають вміст 3−6 %
гумусу. У рендзинах, які донині знаходяться під лісом кількість перегною досягає 12−15 %. Зменшення кількості гумусу
з глибиною у рендзинах відбувається поступово [83].
Особливої уваги на переконання І. М. Гоголєва [81−83]
заслуговує питання про ґенезу рендзинних ґрунтів під лісом і,
зокрема, питання про накопичення у них гумусу. Автор пише,
що “… перший дослідник рендзин М. М. Сибірцев вважав,
що накопичення гумусу (перегною) у цих ґрунтах відбувається унаслідок пригніченості процесів розкладу органічних
речовин значною кількістю карбонатів кальцію. Цей погляд
користується великою популярністю, хоча уявлення про те,
що перегній є проміжним продуктом розкладу рослинних
решток і накопичується там, де мікробіологічні процеси пригнічені давно відкинуті наукою”. І далі, “… друга точка зору
витікає із загальної концепції В. Р. Вільямса. Згідно з його
вченням перегній у ґрунті під лісом утворюється виключно
за рахунок бактеріальних процесів, які розвиваються при
розкладанні решток трав’янистої рослинності під пологом
лісу. Однак пояснити накопичення такої високої кількості перегною, як це властиво рендзинам, тільки за рахунок
розкладання трав’янистих решток неможливо: відомо, що
навіть коли ліс повністю відсутній і не заважає розвитку
трав’янистої рослинності у ґрунтах Західних областей Укра181
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їни не накопичується більше 6−7 % перегною, навіть якщо
вони карбонатні (зокрема, карбонатні чорноземи Поділля).
Крім цього, як вже зазначалося вивільнення рендзин з підлісу супроводжується зменшенням у них кількості перегною,
незалежно від того, розорюється цей ґрунт чи ні”.
Провідне місце у процесах ґрунтоутворення досліджуваної території належить деревній рослинній формації у поєднанні з трав’янистою рослинністю [83].
Питання розкладу рослинних залишків і гумусоутворення у присутності значної кількості карбонатів кальцію завжди
викликали особливий інтерес дослідників. На сучасному етапі вивченню цих питань в експериментальних умовах присвячено низку фундаментальних праць [20; 42; 57; 81−83; 91;
93; 122; 127; 140; 143; 146; 154; 174; 218; 252; 253; 304; 314].
Підсумовуючи наявні літературні дані, зауважимо, що
більшість авторів схиляються до таких висновків: вуглекислий кальцій прискорює розкладання свіжих рослинних залишків; водночас підсилює процеси гуміфікації; сприяє закріпленню гумусових речовин у ґрунті. Загалом його вплив
зумовлює накопичення у ґрунті гумусу в стійкій формі.
Деякі автори, підтримуючи висновки про вирішальний
вплив карбонатів кальцію на процеси розкладу органічних
залишків і гумусоутворення, зокрема в дерново-карбонатних
ґрунтах (рендзинах), вказують на переоцінку ролі цього чинника і його абсолютно різне виявлення у різних природних
біокліматичних умовах [112; 133].
Отже, аналіз літературних джерел свідчить, що головна
увага дослідників упродовж тривалого часу була зосереджена на з’ясуванні ролі винятково природних чинників на
процеси гумусоутворення рендзин, і щодо цього зібрано досить об’ємний фактичний матеріал. Водночас майже немає
інформації, яка характеризує зміни гумусового стану цих
ґрунтів під впливом різних заходів агровиробничого використання [136].
Одними із головних класифікаційних ознак дерново-карбонатних ґрунтів (рендзин) є: кількість гумусу у гумусовоакумулятивному горизонті (Нса); потужність гумусованого
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профілю; запаси гумусу у ґрунтовому профілі (переважно до
50 см); відношення Карбону гумінових кислот до Карбону
фульвокислот (СГК : СФК). За наведеними ознаками тип дерново-карбонатних ґрунтів (рендзин) поділяють на підтипи і
види [166; 195; 225].
Найхарактернішими особливостями рендзин є: відносно високий вміст гумусу і його різке зменшення нижче від
гумусово-акумулятивного горизонту, переважання в складі
гумусу гумінових кислот пов’язаних з кальцієм, відношення
СГК : СФК не менше як 0,7−0,9 [166, с. 36−39].
Ф. Дюшофур звертає особливу увагу на суттєву різницю
походження і розподілу у профілі органічних речовин рендзин від органічних речовин чорноземів та на їхню подібність
з гумусом типу модер лісовий, муль. Особливостями цього
типу є: переважно внутріпрофільне накопичення гумусу з
незначною поверхневою акумуляцією слаборозкладеного детриту, а також незначною внутріпрофільною акумуляцією
гумусу, яка утворюється не тільки у результаті міграції розчинів і суспензій але і in situ, а зв’язок з мінеральною масою
може здійснюватися як через іони Fe3+ і Al3+, так і іони Са2+.
Крім того, автор виявив, що гумус рендзин містить значну
кількість детриту, багато фульвокислот, вміст яких нерідко
переважає над вмістом гумінових кислот і приблизно рівний
вміст бурих і сірих гумінових кислот. Ці особливості, зазначає
Ф. Дюшофур, зумовлені високим вмістом вапна.
Кальцій ґрунтового розчину зумовлює флокуляцію первинних продуктів розкладу рослинних залишків − прогумусових речовин. Це захищає прогумусові речовини від мікробного розкладу, консервує їх і практично припиняє подальшу
гуміфікацію. За Ф. Дюшофуром, під час розорювання дерново-карбонатних ґрунтів (рендзин) багато специфічних рис
гумусу втрачається, зокрема зникає збагаченість детритом,
і вони можуть наближатися за складом гумусу до чорноземів
[112, с. 73−78].
О. С. Безуглова [21], описуючи особливості гумусоутворення у рендзинах, відзначає, що “… органічні кислоти, які
утворюються при розкладанні рослинного опаду, відразу ней183
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тралізуються карбонатом кальцію. Утворюються нерозчинні
у воді гумати кальцію і це сприяє накопиченню гумусу. В
залежності від конкретних умов вміст гумусу змінюється у
межах 4−12 %”. Стосовно формування профілю рендзин і його
диференціації, автор висловлює думку, що “… диференціація
на генетичні горизонти і фізико-хімічні властивості ґрунтів
цього типу залежить від стадії їхнього розвитку”.
А. Є. Черкинський і О. А. Чичагова відносять дерновозалишково-карбонатні ґрунти помірних широт (рендзини)
до ґрунтів з акумулятивно-ізогумусовим типом органопрофілю. Автори зазначають, що “… акумулятивно-ізогумусовий
тип органопрофілю формується на насичених кальцієм породах середнього і важкого гранулометричного складу або
карбонатних відкладах як під степовою рослинністю, так і
під широколистяними лісами, за умов достатнього зволоження (коефіцієнт зволоження ≈ 1) та доволі довготривалого
вегетаційного періоду, а також за переважного надходження у вигляді органічних решток відмерлого коріння і його
гуміфікації in situ. Він характеризується відносно високим
щорічним надходженням решток, великою швидкістю гуміфікації рослинних решток і низькою швидкістю мінералізації
утвореного гумусу. На даний час ґрунти з акумулятивно ізогумусовим типом органопрофілю найбільш інтенсивно використовуються у сільськогосподарському виробництві. При
цьому можуть проходити значні втрати гумусу в результаті
водної та еолової ерозії гумусових горизонтів, їхньої дефляції
і активізації процесів мінералізації гумусу за рахунок відбору
значної частини рослинних решток з врожаями сільськогосподарських культур” [312, с. 164−192].
І. А. Соколов вважає, що кожний ґрунтовий профіль і,
насамперед, органопрофіль, маємо сприймати як результат
чинників і процесів, які мали місце упродовж усього періоду
формування ґрунту [287].
Усі стани, які проходить природне середовище у період
формування ґрунту, так чи інакше фіксується в ознаках і
властивостях, серед яких найбільш інформативною є система
гумусових речовин (співвідношення і властивості її компонен184
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тів зумовлені гідротермічним режимом, у якому формувалися
макромолекули гумусових кислот та їхні органо-мінеральні
похідні), здатна відображати, кодувати і зберігати інформацію про зміни умов ґрунтотворення. Гумусовий профіль ґрунту
визначається І. А. Соколовим і М. І. Дергачовою як “…сукупність хімічно і генетично пов’язаних однорідних зон (шарів)
ґрунту, кожна з яких характеризується певними, властивими
тільки цій зоні (шару) поєднанням елементарних гумусотворних процесів (ЕГП) і порівняно однаковою інтенсивністю
їх прояву”. Це інтегральний показник еволюції природного
середовища, який фіксує у своїх характеристиках усі стадії і
фази ґрунтотворення [287].
Результати досліджень гумусового стану рендзин Західного регіону України містяться у працях Г. О. Андрущенка,
І. М. Гоголєва, А. І. Гуменюка, Н. Б. Лісового, Ю. Мазановського, С. Міклашевського, А. Мусієровича, Р. Турського
та ін. [14; 18; 83; 95; 201; 323; 340; 342; 347; 349].
За останні 200 років площа рендзин під лісом у межах
Західного регіону України суттєво зменшилася [61; 62; 178].
Це пояснюється тим, що рендзини, серед інших типів ґрунтів, виділяються найвищим валовим вмістом найголовніших
елементів кореневого живлення рослин (азоту, фосфору та
калію), а відтак являють собою ґрунти, які відзначаються
найвищою потенційною родючістю. Власне тому майже 80 %
усієї площі цих ґрунтів давно освоєно і використовується переважно як орні землі [222]. Це призвело до порушення природного розвитку процесу ґрунтотворення. Дещо змінився
гідротермічний режим ґрунтів, різко зменшився додатній
баланс органічної речовини ґрунту, розвинулися процеси
ерозії і дефляції [14]. Унаслідок цього вміст гумусу в ґрунтах,
особливо у верхній їхній частині, поступово зменшується.
У науковій літературі є досить багато даних, які свідчать
про втрату ґрунтами гумусу унаслідок тривалого розорювання. М. М. Кононова встановила, що ґрунти з-під лісу при
використанні їх в умовах інтенсивного землеробства втрачають більше гумусу, ніж ґрунти з-під асоціацій трав’янистої
рослинності [176, с. 32−38]. Аналогічну думку висловлюють
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В. В. Пономарьова і А. М. Мяснікова. Автори зокрема відзначають, що порівняно з дерново-підзолистими ґрунтами
рендзини у процесі розорювання швидше втрачають гумус,
що особливо чітко проявляється у гумусово-акумулятивному
горизонті цих ґрунтів [253, с. 134−145].
У монографії “Классификация и диагностика…” (1977)
відзначається, що у випадку залучення дерново-карбонатних
ґрунтів у сільськогосподарське виробництво вміст гумусу в
них суттєво зменшується [166, с. 42].
Дослідженнями Г. І. Григор’єва, А. І. Горіної та інших
встановлено, що внаслідок тривалого сільськогосподарського
використання рендзин переважно відбуваються кількісні зміни їхніх властивостей: в орних ґрунтах значно зменшується
вміст гумусу і помітно знижується ємність катіонного обміну.
Як вважають автори, це насамперед зумовлено зменшенням
привхідної статті в балансі органічної речовини ґрунту, погіршенням умов її розкладу, збільшенням у структурі сівозмін частки просапних культур, тривалим внесенням високих
доз фізіологічно кислих мінеральних добрив, особливостями
агротехнічних прийомів тощо [90, с. 132–145].
Отже, комплекс чинників ґрунтоутворення в освоєних
ґрунтах значною мірою визначається культурою землеробства, структурою сівозмін і нормами використання органічних і мінеральних добрив.
На зменшення вмісту гумусу у рендзинах при тривалому
використанні в умовах інтенсивного землеробства вказують
наукові праці й інших авторів [41; 42; 49; 81; 83; 133; 142;
194 та ін.].
Результати досліджень вмісту, запасів, профільного розподілу гумусу та збагаченості його на Нітроген у рендзинах
Західного регіону України наведені у табл. 5.1, дод. В і графічно зображені на рис. 5.1−5.6.
Встановлено, що за вмістом загального гумусу у верхньому гумусово-акумулятивному горизонті (H
HCa) рендзини відносяться до малогумусних (< 3 %) і середньогумусних (3−5 %).
Найбільшим вмістом загального гумусу у цьому горизонті
(H
HCa) характеризуються повнопрофільні рендзини модаль186

Таблиця 5.1

Генетичні горизонти

Глибина відбору
Вміст гумусу1, %
Щільність будови2, г/см3 Запаси3, т/га
зразків, см
1
2
3
4
5
4
Повнопрофільна рендзина на елювії турон-сенонських відкладів писальної крейди, МД № 1 “Купичів”, KВ-1
(переліг)
Hca op
0−16
2,43
1,34
52,10
PHca п/op
16−32
2,07
1,48
49,02
P(h)ca
32−42
1,86
1,36
25,30
Повнопрофільна рендзина на елювії турон-сенонських відкладів крейдяного мергелю, МД № 2 “Радехів”,
РВ-1 (рілля)
Hca op
0−16
4,63
1,26
93,34
Hca п/op
16−26
4,57
1,55
70,84
HPca
28−38
4,01
1,42
56,94
Phca
48−58
1,29
1,30
16,77
Повнопрофільна рендзина на елювії турон-сенонських відкладів крейдяного мергелю, МД № 2 “Радехів”,
РВ-33 (рілля)
Hca op
0−22
4,03
1,50
132,99
Hca п/op
23−33
3,71
1,48
54,91
HPca
35−45
2,88
1,43
41,18
Phca
50−60
1,83
1,30
23,79
Короткопрофільна рендзина на елювії турон-сенонських відкладів крейдяного мергелю, МД № 3 “Радивилів”, РЛ-1 (рілля)
Hca
0−10
3,32
1,37
45,48
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1
2
3
4
5
PHca
21−30
1,50
1,52
22,80
Повнопрофільна рендзина на елювії турон-сенонських відкладів крейдяного мергелю, МД № 3
“Радивилів”, РЛ-3 (рілля)
Hca
0−20
4,60
1,31
120,52
Hpca
20−28
3,93
1,48
58,16
Phca
35−45
1,60
1,51
24,16
Повнопрофільна рендзина на елювії турон-сенонських відкладів крейдяного мергелю, МД № 4
“Білий Камінь”, БК-14 (рілля)
Hca op
0−25
3,41
1,52
129,58
Hca п/op
25−31
3,21
1,57
50,40
HPca
32−45
2,45
1,53
37,49
Phca
55−65
1,84
1,45
26,68
Повнопрофільна рендзина на елювії турон-сенонських відкладів крейдяного мергелю, МД № 5
“Хватів”, ХВ-4 (рілля)
Нса ор
0−17
4,77
1,23
83,52
Нса п/ор
17−30
4,12
1,38
56,86
РНк
32−42
2,44
1,42
34,65
Phk
42−52
1,96
1,36
26,66
Антропогенно-порушена рендзина на елювії турон-сенонських відкладів крейдяного мергелю, МД № 6
“Ясенів”, ЯС-5 (переліг)
Нса н.
2−30
3,45
1,23
118,82
Нрса н
30−49
3,13
1,36
80,88
Нса п.
49−58
3,35
1,35
45,23
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1
2
3
4
5
НPса
58−68
2,34
1,27
29,72
PНса
73−83
2,23
1,48
33,00
Слаборозвинута рендзина на елювії турон-сенонських відкладів крейдяного мергелю, МД № 7
“Біла гора”, БГ-6 (соснове рідколісся)
НРса
0−13
1,48
1,01
19,43
P(h)са
13−20
0,93
1,31
8,53
Короткопрофільна рендзина на елювії турон-сенонських відкладів крейдяного мергелю, МД № 7
“Біла гора”, БГ-4 (переліг)
Нса
0−14
2,20
1,11
34,19
РНса
14−28
0,82
1,34
15,38
Повнопрофільна рендзина на елювії турон-сенонських відкладів крейдяного мергелю, МД № 8
“Вороняки”, ВК-1 (переліг)
Нса ор
0−20
4,18
1,35
112,86
НРса
30−40
2,18
1,45
31,61
Phса
42−52
1,78
1,32
23,50
Короткопрофільна середньовилугована рендзина на елювії згусткових вапняків верхнього баденію, МД № 9
“Івано-Франкове”, ІР-2 (ліс)
Н
4−21
2,12
1,02
36,76
Phса
35−45
1,41
1,32
18,61
Повнопрофільна рендзина на елювії згусткових вапняків верхнього баденію, МД № 9
“Івано-Франкове”, ІР-1 (ліс)
Hca
3−19
4,57
1,01
73,85
PHca
19−32
2,37
1,19
28,20
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Примітка. 1. Середні значення вмісту гумусу, % (n = 10); 2. Середні значення щільності будови, г/см3
(n = 10); 3. Запаси гумусу у гумусово-акумулятивних горизонтах обчислювали на всю їхню потужність, у перехідних – на 10 см; 4. МД – модальна ділянка.

1
2
3
4
5
Phca
42−52
1,21
1,36
16,46
Повнопрофільна рендзина на елювії хемогенних вапняків верхнього баденію, МД № 10
“Бережани”, БО-1 (сад, рілля)
Hca op
0−17
3,53
1,12
67,21
Hca п/op
17−34
2,89
1,36
66,82
Hpca
41−51
1,96
1,30
25,48
Phca
55−65
1,07
1,38
14,77
Повнопрофільна рендзина на елювії літотамнієвих вапняків верхнього баденію, МД № 11
“Боришківці”, ТБП-133 (рілля)
Hca op + Hca п/op
0−27
4,20
0,95
107,73
Hpca
27−47
3,92
1,34
52,53
Phca
47−62
3,01
1,40
42,14
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ної ділянки № 2 “Радехів” (4,61%) і модальної ділянки № 3
“Радивилів” (4,60 %), дещо менший вміст спостерігається у
повнопрофільних рендзинах модальних ділянок № 9 “Івано-Франкове” (4,57 %) та № 5 “Хватів” (4,45 %). Найменший
вміст загального гумусу виявлено у верхніх гумусово-акумулятивних горизонтах слаборозвинутих і короткопрофільних
рендзин модальної ділянки № 7 “Біла гора” (1,48 % і 2,20 %,
відповідно) та короткопрофільних рендзин модальної ділянки № 9 “Івано-Франкове” (2,12 %) (див. табл. 5.1, рис. 5.1).

Рис. 5.1. Вміст загального гумусу у гумусово-акумулятивному горизонті
(Нса або Нса ор + Нса п/ор) рендзин Західного регіону України
(СР – слаборозвинуті, КР – короткопрофільні, ПР – повнопрофільні,
АПР – антропогенно-порушені рендзини)

Аналіз розподілу середніх значень вмісту загального гумусу у гумусово-акумулятивному горизонті досліджуваних
рендзин модальних ділянок вказує на добре виражену залежність між невисоким вмістом загального гумусу у цьому
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горизонті та ступенем розвинутості їхнього профілю. Підтвердженням цього є величина достовірності апроксимації
поліному четвертого ступеня, яка становить R2 = 0,949.
Водночас такий розподіл засвідчив відсутність географічної залежності поширення зазначених показників. Однією
з причин нівелювання просторових відмінностей вмісту загального гумусу у гумусово-акумулятивному горизонті досліджуваних рендзин є тривале їхнє використання здебільшого
як орних земель.
Незважаючи на те, що перехідний гумусовий горизонт
(Нрса, НРса РНса) менше піддається впливу сільськогосподарського освоєння, ніж верхній гумусово-акумулятивний
горизонт, добре вираженої просторової залежності середніх
значень вмісту загального гумусу у ньому не спостерігається.
Однією з причин є застосування у багатьох господарствах
регіону агротехнічного прийому щодо поглиблення орного
горизонту рендзин до глибини 30 см і більше.
Унаслідок цього приорана верхня частина перехідного
гумусового горизонту з помітно меншим вмістом гумусу була
винесена на поверхню ґрунту, тоді як малопотужний орний
горизонт (10−12 см) з максимальною кількістю гумусу був
переміщений на глибину від 25 до 35 см і більше.
Виявлено, що для цього горизонту зберігається чітка
залежність між ступенем розвинутості профілю рендзин та
вмістом у ньому загального гумусу. Ця залежність підтверджується величиною достовірності апроксимації поліному
четвертого ступеня (R2 = 0,949) (див. рис. 5.2).
Вниз по профілю досліджуваних ґрунтів вміст загального
гумусу зменшується. Мінімальні значення спостерігаються
у перехідному гумусованому горизонті (Phca, P(h)ca) слаборозвинутих і короткопрофільних рендзин модальної ділянки
№ 7 “Біла гора”. У просторовому відношенні варіація середніх
значень вмісту гумусу є доволі незначною.
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Рис. 5.2. Вміст загального гумусу у перехідному гумусовому горизонті
(Нрса, НРса, РНса) рендзин Західного регіону України
(КР – короткопрофільні, ПР – повнопрофільні,
АПР – антропогенно-порушені рендзини)

Залежність між показниками вмісту загального гумусу
та ступенем розвинутості профілю досліджуваних ґрунтів
підтверджується величиною достовірності апроксимації поліному четвертого ступеня, яка становить R2 = 0,884 (див.
рис. 5.3).
Отже, використовуючи апроксимацію, яка у цьому випадку виконує роль математичної моделі експерименту,
з’ясовано, що розподіл вмісту загального гумусу у генетичних
горизонтах рендзин модальних ділянок на високому рівні
достовірності залежить насамперед від ступеня розвинутості
профілю рендзин і майже не залежить від їхнього просторового розміщення.
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Рис. 5.3. Вміст загального гумусу у перехідному гумусованому горизонті
(Phca, P(h)ca) рендзин Західного регіону України
(СР – слаборозвинуті, КР – короткопрофільні, ПР – повнопрофільні,
АПР – антропогенно-порушені рендзини)

Досліджено, що із підвищенням ступеня розвинутості
профілю рендзин від слаборозвинутих до повнопрофільних
змінюється характер розподілу гумусу у ґрунтовому профілі.
Зокрема, за характером розподілу гумусу у профілі слаборозвинуті і короткопрофільні рендзини відзначаються здебільшого регресивно-акумулятивним типом. Водночас повнопрофільні рендзини характеризуються – рівномірно-акумулятивним типом або наближеним до нього (рис. 5.4−5.5).
Необхідно зазначити, що у профільному розподілі гумусу спостерігаються певні особливості, зумовлені як розміщенням досліджуваних ґрунтів під лісом, так і тривалим
сільськогосподарським освоєнням. У першому випадку тип
профільного розподілу гумусу наближений до рівномірноакумулятивного з декількома зонами “східчастого” спадання
вмісту гумусу вниз по профілю. У другому – тип профільного
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Рис. 5.4. Профільний розподіл гумусу у слаборозвинутих
і короткопрофільних рендзинах Західного регіону України

Рис. 5.5. Профільний розподіл гумусу у повнопрофільних
рендзинах Західного регіону України
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розподілу гумусу рівномірно-акумулятивний, з виокремленням у середній частині профілю певної зони з підвищеним
вмістом гумусу і подальшим рівномірним його зменшення
з глибиною. Останнє зумовлене розвитком педотурбаційних
процесів, унаслідок чого у середній частині профілю освоєних
рендзин гумус накопичується [136].
За розподілом вмісту гумусу у профілі освоєних рендзин
виділяються три горизонти:
- перший − орний, потужністю 25−30 см, де відсотковий
вміст гумусу суттєво зменшився;
- другий − гумусово-акумулятивний на глибині 30−45
(50) см, вміст гумусу в якому дещо збільшився за рахунок агротурбаційних процесів та інсітного гумусонакопичення;
- третій − на глибині 50−60 см, у якому також спостерігається тенденція накопичення гумусу, однак виражена вона менш помітно.
Для комплексної оцінки варіабельності гумусу у досліджуваних рендзинах необхідно зважати на той факт, що
щільність будови у генетичних горизонтах різних ґрунтів є
неоднаковою. Щоб врахувати цю обставину, дані вмісту гумусу перерахували у його запаси (т/га). Для цього у кожному
генетичному горизонті досліджуваних ґрунтів обчислили запаси і окремо у шарі 0−20 см.
Згідно з отриманими результатами повнопрофільні рендзини Західного регіону України характеризуються низькими і середніми запасами гумусу, тоді як слаборозвинуті
і короткопрофільні – дуже низькими. Найбільшими запасами гумусу у шарі 0−20 см відзначаються повнопрофільні
рендзини модальної ділянки № 2 “Радехів”; вони складають
≈ 133 т/га. Найменшими запасами гумусу (≈ 20 т/га) у шарі
0−20 см характеризуються слаборозвинуті рендзини модальної ділянки № 7 “Біла гора”. (див. табл. 5.1, рис. 5.6).
У межах зазначених нами хронорядів рендзин найбільше
зростання вмісту загального гумусу спостерігається у випадку переходу від короткопрофільної середньовилугованої до
повнопрофільної рендзини на модальній ділянці № 9 “Івано196
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Франкове”. Водночас стосовно запасів гумусу максимальне
його збільшення виявлено у межах хроноряду короткопрофільна → повнопрофільна рендзини модальної ділянки № 3
“Радивилів” (рис. 5.6).

Рис. 5.6. Запаси гумусу у шарі 0−20 см
у рендзинах Західного регіону України
(СР – слаборозвинуті, КР – короткопрофільні, ПР – повнопрофільні,
АПР – антропогенно-порушені рендзини)

Отже, детальний аналіз вмісту і запасів гумусу свідчить
про процес перерозподілу у профілі як вмісту, так і запасів
гумусу, особливо в освоєних рендзинах, у яких накопичення
гумусу здебільшого приурочено до перехідного гумусового
(Hpca, HPca) та перехідного гумусованого (Phca, P(h)ca) горизонтів.
Унаслідок цього нівелюється просторова варіабельність
середніх значень вмісту і запасів загального гумусу, зумовлена природними чинниками. Водночас спостерігається
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добре виражена залежність між невисоким вмістом загального гумусу у верхньому гумусово-акумулятивному горизонті та
ступенем розвинутості генетичного профілю рендзин загалом.
Як зазначають Е. В. Каллас і Е. В. Кубрина [127], інформативність гумусового профілю стосовно “зчитування”
інформації про онтогенетичні стадії і фази розвитку ґрунтів ґрунтується на тому, що гумус, володіючи властивостями
сенсорності і рефлекторності по відношенню до природного
середовища, є відкритою природною системою гумусових речовин, яка формується за законами термодинаміки і здатна
до саморегулювання і самовідновлення. Окрім цього, гумінові
кислоти мають акумулятивний характер, тобто не мігрують
ні у межах профілю, ні у ландшафті, а накопичуються на
місці свого утворення.
Останнє достовірно доведено дослідженнями Е. Ю. Мілановського, який вивчав гумусові речовини як систему гідрофобно-гідрофільних сполук і переконливо показав, що гідрофобні продукти гуміфікації, які відповідають гуміновим
кислотам незалежно від типу водного режиму нерухомі у
профілі, залишаються на місці свого утворення і виконують акумулятивну функцію, тоді як гідрофільні компоненти
представлені фульвокислотами є рухомими продуктами гуміфікації і беруть участь у сучасному метаморфізмі мінеральної маси ґрунтів. Механізм, який забезпечує диференціацію
гідрофобно-гідрофільних компонентів гумусових речовин в
ґрунтах полягає у виносі з током вологи гідрофільних гумусових речовин із складу продуктів гуміфікації in situ і акумулятивному накопиченні гідрофобних гумусових речовин
на місці утворення [цит. за 127].
Для узагальнюючої характеристики ґрунтів і групового складу гумусу, уніфікації діагностичних критеріїв використовується система показників гумусового стану, яка дає
можливість виявити напрям і темпи гуміфікації, оцінити
забезпеченість ґрунтів гумусом і азотом, а також якість гумусу. Гумус ґрунтів зазвичай характеризується показниками
групового і фракційного складу [93, с. 246−250].
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Якісний склад гумусу рендзин території дослідження загалом відображає риси, характерні для ґрунтів, які утворилися під впливом дернового процесу ґрунтотворення в умовах
лісолучної зони за наявності значної кількості карбонатів
кальцію вихідної ґрунтотворної породи. Значний район поширення рендзин, який є одним з найбільших в Україні, у
цій площині вивчений недостатньо. Узагальнені дані групового і фракційного складу гумусу наведені в “Атласе почв
Украинской ССР”, а також у монографічних виданнях:
Г. О. Андрущенка, А. А. Кирильчука і С. П. Позняка,
О. М. Підкови і М. Г. Кіта та ін. [14; 18; 141; 238]. Вплив інтенсивного окультурення на фракційно-груповий склад гумусу
рендзин узагалі і Західного регіону України зокрема висвітлено у літературі недостатньо [34; 55; 81; 83; 136; 142; 237].
У конституційний зв’язок з гумусом входить майже весь
азот [252]. Зі збільшенням кількості гумусу валовий вміст
азоту в гумусово-акумулятивному горизонті зростає і досягає
значень 0,20−0,24 % у більшості повнопрофільних рендзин
території досліджень. Серед них найбільшими показниками
відзначаються повнопрофільні рендзини модальної ділянки
№ 5 “Хватів” (0,21−0,24 %) і модальної ділянки № 2 “Радехів”
(0,22−0,23 %). Відповідно до цього, з 3,76 − 4,20 до 2,81 – 6,60 т/га
зростають і запаси азоту. Необхідно зазначити, що у багатьох
випадках, у верхніх генетичних горизонтах рендзин за меншого вмісту Нітрогену спостерігаються більші його запаси.
Це зумовлено підвищеною щільністю будови цих горизонтів.
Найменшими значеннями валового вмісту Нітрогену характеризуються слаборозвинуті рендзини модальної ділянки
№ 7 “Біла гора” (дод. В).
Одним із найважливіших показників гумусового складу
ґрунтів є збагаченість гумусу Нітрогеном, який виражено відношенням С: N (дод. В).
За Д. С. Орловим, відношення С: N у верхніх горизонтах
ґрунтів одного типу порівняно постійне і найчастіше коливається від 8 до 15 [226, с. 294].
Ф. Терліковський дослідив 80 зразків рендзин із різних
районів західних областей України, на підставі чого автор
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зазначає, що середнє відношення С: N у рендзинах становить
10,5, крайні відхилення від цієї величини, за його даними −
9,5−13,0. Дослідження проводились як у ґрунтах під лісом,
так і в освоєних їх аналогах [347, с. 49−50].
Згідно з даними, опублікованими І. М. Гоголєвим, відношення Карбону до Нітрогену у гумусованій частині профілю темнозабарвлених ґрунтів досить вузьке і змінюється
від 8,9−9,3 у рендзинах Радехівсько-Бродівського природного
району до 9,1−10,0 – Куликівсько-Бузького. Автор відзначає,
що така величина відношення С: N (8,9−10,0) характерна для
всіх рендзин території досліджень [83, с. 115−119].
За показниками гумусового стану збагаченість гумусу
Нітрогеном досліджуваних рендзин характеризується як
низька і середня, а її мінливість зумовлена насамперед різним ступенем розвитку генетичного профілю та характером і
тривалістю сільськогосподарського освоєння. Зокрема, низьку
збагаченість гумусу Нітрогеном виявлено переважно у слаборозвинутих і короткопрофільних рендзин, яка становить
12,0−12,2 та 11,2−11,8, відповідно. Однак необхідно відзначити, що середня і, зокрема низька збагаченість гумусу Нітрогеном спостерігається також у повнопрофільних рендзинах,
які тривалий час використовуються як орні землі (табл. 5.3,
дод. В).
Відомо, що процес трансформації органічних решток розвивається здебільшого у напрямі утворення гумінових кислот
і супроводжується збагаченням гумусу азотом [225]. Тому
зменшення збагаченості гумусу Нітрогеном у досліджуваних
ґрунтах за період їхнього використання в умовах інтенсивного
землеробства опосередковано вказує на інтенсифікацію процесів мінералізації.
Мінералізація гумусу в орному шарі, за даними Л. Н. Александрової, завжди супроводжується утворенням складної системи розчинних у воді мінеральних і органічних речовин,
які здатні мігрувати в нижню частину профілю, а також вилуговуватися за його межі [6, с. 209]. Підтвердженням помірної міграції органічних і мінеральних сполук Нітрогену
в середню і нижню частини ґрунтового профілю є поступове
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зменшення його валового вмісту вниз по профілю, а також
деяке звуження величини відношення С: N (9,3−10,9), що свідчить про тенденцію збільшення збагаченості гумусу Нітрогеном.
Ще однією з можливих причин низької азотовмісності
гумусу досліджуваних ґрунтів у верхній частині ґрунтового профілю є суттєво менший відносний вміст нерозчинного залишку (гуміну) порівняно з нижніми горизонтами.
М. М. Кононова, Л. Н. Александрова, В. В. Пономарьова,
Д. С. Орлов та інші, відзначають, що найбільш азотовмісною
фракцією гумусових речовин є нерозчинний залишок [6; 176;
225−227; 252]. Як зазначалося вище, величина відношення
С: N вниз по профілю дещо звужується, що, очевидно, зумовлено зростанням у цьому ж напрямі відносного вмісту
нерозчинного залишку (табл. 5.2, див. дод. В).
Ф. Терліковський зауважив, що не весь валовий Нітроген,
відноситься до органічних форм, оскільки вміщує і амонійний
або фіксований Нітроген [347, с. 49−50]. Можливо звуження величини відношення С: N у нижніх горизонтах досліджуваних
ґрунтів зумовлене наявністю амонійного (фіксованого) азоту.
Отже, виявлений сучасний рівень збагаченості гумусу
рендзин Нітрогеном характеризується як низький і середній у
верхній частині ґрунтового профілю та переважно як середній –
у середній і нижній його частинах. Це зумовлено, очевидно,
інтенсифікацією процесів мінералізації органічних речовин,
помірною міграцією вниз по профілю азотовмісних водорозчинних сполук, наявністю у нижніх горизонтах фіксованого
азоту та різним ступенем розвинутості генетичного профілю.
За особливостями формування гумусового профілю і
якісного складу гумусу у рендзинах А. Є. Черкинський і
О. А. Чичагова [312] відносять їх до групи ґрунтів з акумулятивно-ізогумусовим типом органопрофілю. Порівняно з
іншими ґрунтами рендзини відзначаються:
• внутріпрофільним інситним накопиченням органічної
речовини при високому ступені її гуміфікації;
• порівняно високою швидкістю розкладу і мінералізації підстилки від декількох років до перших десятків
років;
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•

утворенням специфічних гумусових речовин міцно
зв’язаних з мінеральною масою ґрунту, які мають радіовуглецевий вік до декількох тисяч років;
• акумуляцією відносно значних запасів органічної речовини 15−30 кг/м2 та її розподілом всередині профілю,
який є рівномірним або таким, що рівномірно зменшується з глибиною;
• наявним характерним типом гумусу – муль і гуматним або фульватно-гуматним типом з відношенням
СГК : СФК > 1.
В. В. Пономарьова, описуючи рендзинні ґрунти як цілинні, так і освоєні, відзначає, що їм притаманні такі головні
особливості складу гумусу:
• помітний знижений вміст фракції ФК−1а, яка зв’язана
з рухомими гідратами півтораоксидів;
• загальне переважання у складі гумусу ФК над ГК,
особливо якщо враховувати склад гумусу у всьому
ґрунтовому профілі; у деяких випадках відношення
ГК : ФК ≈ 1;
• підвищений вміст гумінової кислоти, зв’язаної з кальцієм (ГК-2);
• незначна кількість бурої ульмінової кислоти;
• досить високий вміст гумусових речовин, які залишаються у нерозчинному залишку [253].
Багатство гумусом і специфічний його склад є однією
з найхарактерніших особливостей рендзин. Якість гумусу
оцінюється показниками ступеня гуміфікації, показниками
групового і фракційного складу гумусу, а також природою
гумінових кислот [93; 223; 225−227].
Результати вивчення фракційно-групового складу гумусу
рендзин Західного регіону України представлено у таблицях
5.2−5.3, додатку Д і графічно зображено на див. вкл. рис. 3−6.
Аналіз групового і фракційного складу гумусу дає можливість визначити характерні риси для всіх досліджуваних
рендзин (табл. 5.2, дод. Д):
• помітне перевищення гумінових кислот (ГК) над фульвокислотами (ФК) у верхній частині короткопрофільних і повнопрофільних рендзин та зростання частки
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фульвокислот у нижній частині профілю вказаних
ґрунтів;
• переважання у складі ГК і ФК фракцій зв’язаних з
Ca2+ і цілковита їхня відсутність у слаборозвинутих
рендзинах та в окремих випадках у повнопрофільних
рендзин;
• наявний незначний вміст у межах усього генетичного профілю усіх видів рендзин найбільш рухомих і
агресивних форм фракцій ГК−1 і ФК−1а, ФК−1; окрім
тих повнопрофільних рендзин, у яких спостерігається
відсутність фракції ФК−2;
• виявлений здебільшого високий вміст міцно зв’язаних
з мінеральною частиною гумінових кислот ГК−3 в усіх
видах рендзин;
• встановлений підвищений вміст групи гумусових речовин, які входять до складу нерозчинного залишку у
межах усього профілю різних видів рендзин. Однією
з причин підвищеного вмісту гумінів є довготривале
сільськогосподарське освоєння цих ґрунтів [141];
• у більшості випадків простежується чітка тенденція
зростання вмісту нерозчинного залишку вниз по профілю з максимумом у нижньому перехідному горизонті (Phca).
Наведені вище окремі характерні ознаки рендзин можна
пояснити такими висновками.
За твердженням Д. С. Орлова [223], відсутність у слаборозвинутих ґрунтах фракцій зв’язаних з Ca2+ може бути наслідком
їхньої мінералізації, оскільки фульвокислоти найперше піддаються мінералізації. Водночас частка гумінових кислот (у
результаті залишкового накопичення) значно зростає.
Про відсутність фракцій ГК−2 і ФК−2 у слаборозвинутих ґрунтах на карбонатних породах згадує у своїй праці
О. М. Геннадієв, який зазначає, що у більшості випадків
спостерігається незначний вміст або повна їхня відсутність
у цих ґрунтах [59, с. 40]
Оскільки у складі гумінових кислот повнопрофільних рендзин переважають гумати кальцію (ГК-2), то стосовно цього
Д. С. Орлов зазначає, що наявність СаСО3 у твердій фазі
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Гли- С заг.,
бина, у % до
ґрунту
см

У відсотках до загального органічного С
Гумінові кислоти
Фульвокислоти
Сума
видіФракції
Фракції
лених
∑
∑
1
2
3
1а
1
2
3
фракцій
Нерозчинний
залишок
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1,08
0,97

1,08
1,01
0,97
0,86

1,79
1,53

0,74
0,83

15

Сг.к.
Сф.к.

Таблиця 5.2

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Повнопрофільна рендзина на елювії турон-сенонських відкладів писальної крейди, МД №1
“Купичів”, KВ-1 (переліг)
Hca op
0−16
1,15
9,57 0,87 13,91 24,35 1,74 19,13
12,17 33,04
57,39
42,61
PHca п/ор 16−32 0,93
7,53 5,38 13,98 26,89 1,08 19,35
11,83 32,26
59,15
40,85
Повнопрофільна рендзина на елювії турон-сенонських відкладів крейдяного мергелю, МД №2
“Радехів”, РВ-1 (рілля)
Hca op
0−16
2,34
8,97 9,83 17,95 36,75 0,85 11,97
7,69 20,51
57,26
42,74
Hca п/ор 16−26 2,22
6,76 13,06 18,02 37,84 0,90 9,91 4,95 9,01 24,77
62,61
37,39
Повнопрофільна рендзина на елювії турон-сенонських відкладів крейдяного мергелю, МД №2
“Радехів”, РВ-33 (рілля)
Hca op
0−22
2,34
1,71 21,38 5,98 29,07 5,56 0,85 14,53 5,98 26,92
55,99
44,01
Hca п/ор 25−35 2,15
1,70 22,14 4,65 28,49 6,51 0,93 13,95 6,98 28,37
56,86
43,14
PHca
39−49 1,67
0,60 20,18 1,80 22,58 8,38 1,20 7,78 5,99 23,35
45,93
54,07
Phca
50−60 1,06
0,94 18,49 0,94 20,37 9,43 0,94 7,55 5,66 23,58
43,95
56,05
Короткопрофільна рендзина на елювії турон-сенонських відкладів крейдяного мергелю, МД №3
“Радивилів”, РЛ-1 (рілля)
Hca op
0−10
1,93
1,55 22,80 17,47 41,82 4,14 3,63 11,92 19,17 38,86
80,68
19,32
PHca
21−30 0,87
1,15 19,54 17,24 37,93 2,30 4,60 10,34 21,84 39,08
77,01
22,99

1

Генетичні
горизонти
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2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Повнопрофільна рендзина на елювії турон-сенонських відкладів крейдяного мергелю, МД №3
“Радивилів”, РЛ-3 (рілля)
Hca op
0−20
2,67
1,64 23,12 17,49 42,25 4,18 4,55 11,69 19,27 39,69
81,94
18,06
1,06
Hpca
20−28 2,28
1,62 20,18 18,32 40,12 4,22 5,28 10,43 20,33 40,26
80,38
19,62
1,00
Phca
35−45 0,93
0,78 18,45 13,27 32,50 2,18 5,94 7,85 19,98 35,95
68,45
31,55
0,90
Повнопрофільна рендзина на елювії турон-сенонських відкладів крейдяного мергелю, МД №4
“Білий Камінь”, БК-14 (рілля)
Hca op +
0−31
1,94
1,73 27,17 4,05 32,95 5,20 1,73 9,83 8,09 24,85
57,80
42,20
1,33
Hca п/ор
HPca
32−45 1,29
0,78 27,13 3,88 31,79 6,20 0,78 6,20 8,53 21,71
53,50
46,50
1,46
Phca
55−65 0,99
1,01 22,24 2,04 25,29 7,07 1,01 9,09 9,09 26,26
51,55
48,45
0,96
Повнопрофільна рендзина на елювії турон-сенонських відкладів крейдяного мергелю, МД №5
“Хватів”, ХВ-4 (рілля)
Hca op
0-17
3,05
6,89 10,49 20,00 37,38 0,98 9,18 6,23 10,49 26,88
64,26
35,74
1,39
Hca п/ор 17-30 2,39
5,02 10,04 16,32 31,38 0,84 7,95 6,69 12,55 28,03
59,41
40,59
1,12
Антропогенно-порушена рендзина на елювії турон-сенонських відкладів крейдяного мергелю, МД №6
“Ясенів”, ЯС-5 (переліг)
Hca н.
2−30
2,00
5,73 9,14 18,35 33,22 0,79 8,88 7,23 9,19 26,09
59,31
40,69
1,27
Hpca н. 30−49 1,82
4,92 10,53 14,33 29,78 0,64 6,59 5,98 11,15 24,36
54,14
45,86
1,22
Hca п. 49−58 1,94
6,81 10,69 19,16 36,66 0,99 9,17 6,24 10,50 26,90
63,54
36,46
1,36
Слаборозвинута рендзина на елювії турон-сенонських відкладів крейдяного мергелю, МД №7
“Біла гора”, БГ-6 (соснове рідколісся)
HPca
0−13
0,86 10,47
16,28 26,75 4,65 34,88
17,44 56,97
83,72
16,28
0,47

1
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1,19

2,22

Hca п/ор 17−34

Hca op +
Hca п/ор

4,20

9,18

19,33 16,81 40,34 1,68 19,33

11,56 15,65 36,39 5,78 8,16
-

5,88

26,89

11,22 10,88 36,04

67,23

72,43

32,77

27,57

2,70

5,42

19,82 12,16 34,68 0,90 9,91

14,08 13,00 32,49 0,72 11,55

4,50

2,89

6,76

7,94

22,07

23,10

56,75

55,59

43,25

44,41

0−27

2,62

5,73

21,37 16,41 43,51 0,38 16,41

-

4,58

21,37

64,88

35,12

Повнопрофільна рендзина на елювії літотамнієвих вапняків верхнього баденію, МД №11
“Боришківці”, ТБП-133 (рілля)

2,77

0−17

Hca op

19−32

PHca

2,94

Повнопрофільна рендзина на елювії хемогенних вапняків верхнього баденію, МД №10
“Бережани”, БО-1 (сад, рілля)

3−19

Hca

2,04

1,57

1,41

1,50

1,01

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Короткопрофільна рендзина на елювії турон-сенонських відкладів крейдяного мергелю, МД №7
“Біла гора”, БГ-4 (переліг)
Hca op
0−14
1,28 11,37 6,19 18,28 35,84 4,32 14,88 4,23 18,56 41,99
77,83
22,17
0,85
Повнопрофільна рендзина на елювії турон-сенонських відкладів крейдяного мергелю, МД №8
“Вороняки”, ВК-1 (переліг)
Hca op
0−20
2,42
6,97 10,29 21,16 38,42 1,68 8,38 7,03 11,13 28,22
66,64
33,36
1,35
HPca
30−40 1,26
6,73 9,94 19,76 36,43 1,49 7,91 8,15 10,24 28,79
62,22
37,78
1,26
Короткопрофільна середньовилугована рендзина на елювії згусткових вапняків верхнього баденію, МД №9
“Івано-Франкове”, ІР-2 (ліс)
H
4−21
1,23
4,20 5,18 9,35 18,73 3,69 4,83 8,24 9,14 25,90
44,64
55,36
0,72
Повнопрофільна рендзина на елювії згусткових вапняків верхнього баденію, МД №9 “Івано-Франкове”, ІР-1 (ліс)

1
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забезпечує відносно постійну концентрацію Са2+ у розчині і
зміщує реакцію у бік утворення гуматів кальцію [223].
Названі особливості відображають специфіку літологобіокліматичних умов досліджуваної території, які, з одного
боку, вказують на характерні риси формування рендзин на
елювії літологічно відмінних щільних карбонатних порід з
різною енергетичною здатністю до ґрунтотворення, з іншого –
на достатньо сприятливе поєднання умов гуміфікації. Розкладання рослинних залишків і подальша трансформація новоутворених гумусових речовин лімітується головно низьким
рівнем мікробіологічної активності у слаборозвинутих і короткопрофільних різновидах рендзин [59; 112; 284] підвищеним
вмістом карбонатів Кальцію, особливо у нижніх горизонтах, а
також зменшенням додатного приросту у балансі органічної
речовини ґрунту у результаті виведення рендзин з-під лісу та
інтенсивного їхнього освоєння переважно як орних земель.
Власне акумулятивний характер гумінових кислот і їхнє
співвідношення з фульвокислотами зумовлене біокліматичною ситуацією, здатність системи до самоорганізації і саморегулювання та збереження головних характеристик гумусу
в діагенезі дають змогу використовувати гумусові речовини
як маркер стадій і фаз ґрунтотворення [312].
В останнє десятиліття з’явилися роботи, які показують,
що гумусовий профіль фіксує все, навіть короткочасні (менше
характерного часу, необхідного для формування морфологічної ознаки) зміни природного середовища і чітко відображає
стадії і фази розвитку ґрунтів, які можна діагностувати і при
відсутності явно виражених морфологічних реліктових ознак
[59; 85; 197].
Більшість досліджуваних ґрунтів відзначається високим
і дуже високим ступенем гуміфікації з діапазоном показників – 31,4 − 38,4 % і 40,3 − 43,5 %, відповідно. Значно менше
рендзин мають середній ступінь гуміфікації (20,4 – 29,1 %)
і тільки в одному випадку зафіксовано слабкий ступінь гуміфікації – 18,5 – 18,7 %, який характеризує склад гумусу
короткопрофільної середньовилугованої рендзини модальної
ділянки № 9 “Івано-Франкове” (табл. 5.3).
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52,1

Поступово
зменшується

4,60

93,3

Поступово
зменшується

37,4−42,7

середній
низький →
середній

52,0−57,1
47,6−48,8

високий
високий

3,6−20,0
26,7−34,5

дуже низький
низький

28,0−39.3
17,9−24,4

низький
дуже низький

0,74−0,83
1,53−1,79

гуматнофульватний
фульватногуматний

24,4−26,9
36,8−37,8

середній
високий

9,3−9,6
10,1−10,2

середня
середня

низький

низький

низький

середній
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2,43

40,9−42,6

Показники, одиниці вимірювання
ЗбагачеВміст
Вміст
Ступінь
Вміст
Вміст
ність
Вміст
гумігумусу
Запас
Профільгуміфікації
міцно
негідрогумусу
“вільних”
нових
у гумугумусу у
ний
органічної Тип гумусу,
зв’язаних
лізоваНітрогеном
гумі-нових
кислот
совому
шарі
розподіл
речовини
Сгк : Сфк
гумінових
ного
за
відношекислот,
%
зв’язаних
горизонті, 0−20 см
гумусу3
Сгк/Сзаг ×
кислот, % залишку,
2+
нням
до ГК
з Ca , %
%
100%
до ГК
% до Сзаг
C:N
до ГК
1
2
1
2
1
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Повнопрофільна рендзина на елювії турон-сенонських відкладів писальної крейди, МД №1 “Купичів”, KВ-1 (переліг)

Показники гумусового стану рендзин Західного регіону України
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4,60

3,32

3,87

120,5

45,5

133,0

Поступово
зменшується

Різко
зменшується

Рівномірно
зменшується
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низький

середній

середня →
низька
9,6−11,7
середній
20,4−29,1
гуматнофульватний
→ фульватногуматний
0,86−1,08
дуже низький
4,6−5,9
Високий →
дуже високий
73,5−90,8
низький →
високий
4,6−20,6
середній
44,0−56,1

Продовження табл. 5.3
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низький

дуже низький

середня →
низька
10,9−11,4
високий → дуже
високий
37,9−41,8
гуматнофульватний
→ фульватногуматний
0,97−1,08
дуже низький
3,0−3,7
середній
51,5−54,5
високий
41,8−45,5
дуже низький →
низький
19,3−23,0

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Повнопрофільна рендзина на елювії турон-сенонських відкладів крейдяного мергелю, МД №2 “Радехів”, РВ-33 (рілля)

середній

середній

середня →
низька
10,3−11,6
високий → дуже
високий
32,5−42,3
гуматнофульватний
→ фульватногуматний
0,90−1,06
дуже низький
2,4−3,9
середній
54,7−56,8
Високий
40,8−41,4
дуже низький →
низький
18,1−31,6
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3,31

129,6

Рівномірно
зменшується

8,1−12,3

низький →
середній

82,5−87,9

дуже високий

4,0−5,3

дуже низький

0,96−1,33

гуматнофульватний
→ фульватногуматний

25,3−33,0

середній →
високий

9,0−11,4

середня →
низька

низький

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Повнопрофільна рендзина на елювії турон-сенонських відкладів крейдяного мергелю, МД №4
“Білий Камінь”, БК-14 (рілля)

18

середній

118,8

Бімодальний

1,48

19,4

Різко
зменшується

низький

59,9−60,9
Високий
-

низький
низький
-

16,0−18,4
16,5−18,6
38,9−39,1

дуже
низький
дуже
низький
низький

1,12−1,39
1,22−1,36
0,45−0,47

фульватногуматний
фульватногуматний
фульватний

31,4−37,4
33,2−36,7
26,4−26,8

високий
високий
середній

11,3−12,7
11,4−11,8
12,0−12,2

низька
низька
низька

низький

середній

дуже низький

дуже
низький

Слаборозвинута рендзина на елювії турон-сенонських відкладів крейдяного мергелю, МД №7 “Біла гора”, БГ-6 (соснове
рідколісся)

3,45

Поступово
зменшується

52,0−53,5

Антропогенно-порушена рендзина на елювії турон-сенонських відкладів крейдяного мергелю, МД №6
“Ясенів”, ЯС-5 (переліг)

83,5

28,1−32,0
27,5−29,2

середній

низький

Високий
високий

4,45

16,1−16,3
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48,1−53,6

19

низький →
середній
низький →
середній

Повнопрофільна рендзина на елювії турон-сенонських відкладів крейдяного мергелю, МД №5 “Хватів”, ХВ-4 (рілля)

3

2

42,2−48,5
35,7−40,6
36,5−45,9

1

середній

Продовження табл. 5.3

Розділ 5

середній

низький

4,57
73,9

36,8

112,9

34,2

Поступово
зменшується

Різко
зменшується

Поступово
зменшується

Різко
зменшується

Повнопрофільна рендзина на елювії згусткових вапняків верхнього баденію, МД №9 “Івано-Франкове”, ІР-1 (ліс)

2,12

дуже низький

низька
11,6−11,8
високий
35,1−35,9
гуматнофульватний
0,82−0,85
низький
31,2−31,7
дуже низький
17,0−17,2
Високий
50,8−51,0
низький
22,1−22,2

Продовження табл. 5.3

Короткопрофільна середньовилугована рендзина на елювії згусткових вапняків верхнього баденію, МД №9 “ІваноФранкове”, ІР-2 (ліс)

4,18

2,20

середній

низька
11,4−11,5
високий
36,4−38,4
фульватногуматний
1,26−1,35
дуже
низький
18,1−18,5
низький
26,8−27,3
Високий
54,2−55,1
низький
33,4−37,8

Повнопрофільна рендзина на елювії турон-сенонських відкладів крейдяного мергелю, МД №8 “Вороняки”, ВК-1 (переліг)

низький

дуже низький

низька
11,2−11,3
слабкий
18,5−18,7
гуматнофульватний
0,70−0,72
дуже низький
→ низький
10,9−22,4
дуже низький
→ низький
16,1−27,7
Високий
48,3−49,9
середній
54,6−55,4

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Короткопрофільна рендзина на елювії турон-сенонських відкладів крейдяного мергелю, МД №7 “Біла гора”, БГ-4 (переліг)

середній

низький

середня →
низька
9,9−12,7
високий
36,4−40,3
фульватногуматний
1,01−1,50
дуже низький
→ низький
10,4−25,2
низький →
середній
31,8−47,9
високий
41,7−43,0
низький
27,6−32,8
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67,0

Рівномірно
зменшується
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107,7

Рівномірно
зменшується

низький

35,1−40,0
33,4−37,7

Високий
Високий

43,3−57,2
49,1−53,8

середній
середній

7,8−16,7
6,5−13,2

дуже низький
дуже низький

1,41−1,57
2,01−2,04

фульватногуматний
гуматний

32,5−34,7
43,2−43,5

високий
дуже високий

12,3−13,2
12,4−12,5

низька
низька

низький

середній

низький

середній

Примітка. 1) – рівень, характер прояву; 2) – межі величин; 3) – профільний розподіл гумусу переважно до
глибини 50−60 см.

4,20

34,2−35,1

Повнопрофільна рендзина на елювії літотамнієвих вапняків верхнього баденію, МД №11 “Боришківці”, ТБП-133 (рілля)

3,21

середній

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Повнопрофільна рендзина на елювії хемогенних вапняків верхнього баденію, МД №10 “Бережани”, БО-1 (сад, рілля)
43,3−44,4

1

Закінчення табл. 5.3

Розділ 5
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Аналіз рівнів гуміфікації у межах визначених нами хронорядів свідчить про те, що добре виражена відмінність за
ступенем гуміфікації спостерігається у разі переходу від короткопрофільної середньовилугованої до повнопрофільної
рендзини на модальній ділянці № 9 “Івано-Франкове” (від
слабкого до високого і навіть дуже високого рівня) та меншою
мірою від слаборозвинутої до короткопрофільної рендзини на
модальній ділянці № 7 “Біла гора” (від середнього до високого
рівня). Необхідно зазначити, що у першому випадку ґрунти
знаходяться під лісом, у другому − слаборозвинута рендзина
розташована під сосновим рідколіссям, а короткопрофільна
рендзина під трав’янистою рослинністю, представленою багаторічним різнотрав’ям.
Наведені результати повністю узгоджуються з висновками, запропонованими О. М. Геннадієвим стосовно характеру і
темпів гуміфікації. Автор відзначає, що набагато виразнішою
є гуміфікація органічної речовини у ґрунтах, які формуються під фітоценозами за участі дерев’янистої рослинності,
причому відношення СГК : СФК у них ширше, ніж у ґрунтах
на аналогічних породах, але під лучною рослинністю [59].
Вміст і розподіл гумінових і фульвокислот у профілі досліджуваних ґрунтів зображено на рисунках 5.7 − 5.10. Криві
гумінових і фульвокислот утворюють на багатьох графіках
так звані «ножиці», тобто перетинаються на певній глибині у
профілі рендзин (рис. 5.7−5.10). За В. В. Пономарьовою такий
хід кривих досить характерний, а точка їхнього перетину
маркує нижню границю гумусового профілю [251, с. 35].
На підставі розподілу гумінових і фульвокислот у профілі рендзин території досліджень виявлено, що найглибше точка перетину кривих знаходиться у повнопрофільних
рендзинах модальної ділянки № 4 “Білий Камінь” і складає
50 см (рис. 5.9). Короткопрофільні рендзини характеризуються значно меншою глибиною залягання точки перетину, яку
виявлено вже на глибині 14−15 см (рис. 5.7). На однакових
глибинах (25 см) знаходяться точки перетину кривих у повнопрофільних рендзинах модальних ділянок № 2 “Радехів”
і № 3 “Радивилів”. Дещо вище (20 см) перетинаються криві
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у повнопрофільних рендзин модальної ділянки № 9 “Івано-Франкове”. Зауважимо, що у більшості досліджуваних
ґрунтів глибину залягання точки перетину кривих виявити
не вдалося, оскільки профільний розподіл ГК і ФК характеризується достатньо наближеним вмістом, який рівномірно
зменшується вниз по профілю до перехідного горизонту ((Phca
a)
(рис. 5.7−5.10).
Порівняльний аналіз у межах хронорядів рендзин показав, що зміни глибини залягання точки перетину кривих
спостерігається у випадку переходу від короткопрофільної
до повнопрофільної рендзини на модальній ділянці № 3 “Радивилів” (від 14−15 до 25 см), від короткопрофільної середньовилугованої (у профілі якої не виявлено точки перетину
кривих) до повнопрофільної рендзини (20 см) на модальній
ділянці № 9 “Івано-Франкове”. Зниження рівня залягання
точки перетину кривих засвідчує, що гумус повнопрофільних рендзин більш рухомий, унаслідок чого потужність гумусового профілю у них більша. Причинами формування
потужнішого гумусового профілю є, очевидно, зменшення
вмісту карбонатів та загальна тенденція розтягування гумусового профілю рендзин у разі їхнього інтенсивного освоєння.
Останнє підтверджується і змінами у характері профільного
розподілу гумусу, який на вказаних модальних ділянках у
короткопрофільних рендзин різко зменшується, а у повнопрофільних – поступово (див. табл. 5.3).
Гуматно-фульватне відношення використовують, характеризуючи типи гумусу [225; 227].
Аналіз одержаних нами даних, а також літературних
джерел, дають підстави стверджувати, що на більшій частині
досліджуваної території для рендзин характерним є гумус
фульватно-гуматного типу [14; 18; 81; 83].
Досліджувані ґрунти характеризуються переважно фульватно-гуматним типом гумусу у верхній частині профілю і
гуматно-фульватним − у нижній. Відношення СГК : СФК становить 1,01 − 1,57 і 0,74 − 0,97, відповідно (див. табл. 5.3, дод. Д).
Певними особливостями відзначаються слабо розвинуті
рендзини модальної ділянки № 7 “Біла гора”, які мають
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Рис. 5.7. Профільний розподіл гумінових (ГК) і фульвокислот (ФК) у хронорядах рендзин
модальних ділянок № 2 “Радехів” і № 3 “Радивилів”
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Рис. 5.8 Профільний розподіл гумінових (ГК) і фульвокислот (ФК) у хронорядах рендзин
модальних ділянок № 7 “Біла гора” і № 9 “Івано-Франкове”
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Рис. 5.9. Профільний розподіл гумінових (ГК) і фульвокислот (ФК) у хронорядах рендзин
модальних ділянок № 4−6 “Білий Камінь”, “Хватів”, “Ясенів” і № 8 “Вороняки”
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Рис. 5.10. Профільний розподіл гумінових (ГК) і фульвокислот (ФК) у хронорядах рендзин
модальних ділянок № 1 “Купичів”, № 10−11 “Бережани”, “Боришківці”

Розділ 5
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фульватний склад гумусу і відношення СГК : СФК – 0,45 − 0,47,
короткопрофільні рендзини цієї ж модальної ділянки, які характеризуються гуматно-фульватним типом гумусу (СГК : СФКК –
0,82 − 0,85), короткопрофільні рендзини модальної ділянки
№ 9 “Івано-Франкове”, які також мають гуматно-фульватний
тип гумусу (СГК : СФК – 0,70 − 0,72) і повнопрофільні рендзини
модальної ділянки № 11 “Боришківці”, тип гумусу яких у гумусово-акумулятивному горизонті визначається як гуматний
(СГК : СФК – 2,01 − 2,04) (див. табл. 5.3, дод. Д).
Порівнюючи цей показник якості гумусу, у межах визначених хронорядів рендзин треба взяти до уваги такі залежності:
• за умови переходу від слаборозвинутих рендзин до
короткопрофільних (модальна ділянка № 7 “Біла
гора”) тип гумусу змінюється з фульватного на гуматно-фульватний;
• у випадку переходу короткопрофільних рендзин у
повнопрофільні тип гумусу змінюється з гуматнофульватного у гумусово-акумулятивному горизонті
на фульватно-гуматний, водночас у перехідних горизонтах він і надалі залишається гуматно-фульватним;
• фульватний тип гумусу у верхньому гумусованому горизонті слаборозвинутих рендзин модальної ділянки
№ 7 “Біла гора” є наслідком формування цих ґрунтів
під дерев’янистою рослинною формацією (соснове рідколісся) з незначною часткою трав’янистих асоціацій
та низьким рівнем мікробіологічної активності;
• гуматний тип гумусу у гумусово-акумулятивному горизонті рендзин модальної ділянки № 11 “Боришківці” зумовлений тривалим переважанням у структурі фітоценозів трав’янистих рослинних формацій
та високою мікробіологічною активністю цих ґрунтів,
пов’язаною із низьким вмістом карбонатів Кальцію.
• у більшості освоєних рендзин хронорядів спостерігається суттєве зростання величини відношення СГК :
СФК у гумусово-акумулятивному горизонті. Це вказує
на гумінізацію гумусу освоєних ґрунтів.
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Останній висновок підтверджується дослідженнями
М. І. Полупана і Г. Я. Чесняка, які відзначають, що у гумусі
більшості розорюваних ґрунтів відбувається його гумінізація.
Особливо збільшується кількість гумінових кислот (ГК) у разі
систематичного внесення органічних добрив [248, с. 94−102].
Важливе значення для оцінки змін фракційно-групового
складу гумусу мають показники відношень гумінових і фульвокислот у різних фракціях гумусових речовин (дод. Д). У
межах ґрунтового профілю фракція 1+1а відзначається чітко
вираженою перевагою у ній фульвокислот над гуміновими
кислотами, тоді як фракція 2 характеризується різко вираженою перевагою гумінових кислот над фульвокислотами, про
що свідчить відношення ГК до ФК у цій фракції (1,26−4,87).
Необхідно відзначити, що для середньовилугованих рендзин
модальної ділянки № 9 “Івано-Франкове” спостерігається
переважання у фракції 2 фульвокислот над гуміновими кислотами. Це є наслідком процесу вилуговування і вказує на те,
що залежно від ступеня його розвитку зміни відбуваються
на фракційному рівні якісного складу гумусу.
У складі фракції 3, яка найтісніше зв’язана із стійкими
півтораоксидами і глинистими мінералами, вираженої залежності зменшення вмісту фульвокислот з глибиною не
виявлено. Водночас і чітко вираженої акумуляції цієї фракції
у нижній частині ґрунтового профілю не спостерігається. Це
може свідчити про часткове її вимивання за межі профілю
ґрунту.

5.2. Карбонатність
і процеси знекарбоначування
Розвиток ґрунтів на карбонатних породах здебільшого
визначається впливом карбонатів Кальцію і Магнію, власне
тому від кількості карбонатних включень, характеру карбонатних порід, їх мінералогічного складу, кількості і складу
нерозчинних домішок, особливостей вивітрювання залежать
більшість властивостей ґрунтів [51, с. 87].
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Рендзини, які формуються на щільних карбонатних породах, зазвичай суттєво відрізняються між собою унаслідок
варіабельності щільності і складу порід, особливостей літолого-біокліматичних умов і характерного часу ґрунтотворення.
У процесі формування ґрунтів на елювіальній корі вивітрювання масивно-кристалічних або карбонатних порід
профіль ґрунту накладається на профіль кори вивітрювання,
під яким розуміють сукупність зон вивітрювання, що розвиваються під впливом таких процесів: фізичної дезінтеграції, гідратації, вилуговування, окиснення і гідролізу [220, с. 52−53].
Відомо, що для кори вивітрювання карбонатних порід
характерні три зони: тріщинувата, уламкова і дисперсна.
Остання просторово поширена не повсюдно, а тільки у вигляді окремих ареалів піщано-пилуватого, пилуватого матеріалу
і глинисто-піщаного. Найчастіше спостерігається поєднання
уламкової і дисперсної зон, тоді остання є заповнювачем між
уламками карбонатних порід [51, с. 88].
Під впливом ґрунтоутворення ці зони трансформуються
в генетичні ґрунтові горизонти, причому процеси вивітрювання і ґрунтотворення відбуваються одночасно. Єдина на
перших порах товща у процесі гіпергенези розділяється на
два різного роду утворення: ґрунт і кору вивітрювання або
елювій породи [71].
Карбонатні породи – утворення полігенетичні, у них можуть бути хемогенні, біохемогенні й уламкові компоненти.
Нерозчинний залишок часто представлений глинистою речовиною, кварцом, фосфатами, сульфатами тощо. Основними
агентами вивітрювання карбонатних порід є вода, теплова
енергія сонця, діоксид карбону, органічні кислоти, які утворюються при розкладанні рослинних решток.
Головним процесом хімічного вивітрювання карбонатних
порід є розчинення, у ході якого карбонати перетворюються
у бікарбонати і виносяться з ґрунту у разі промивного типу
водного режиму (процес знекарбоначування). Цей процес
супроводжується фізичним вивітрюванням, яке призводить
до подрібнення щільних осадових порід на дрібніші уламки.
Зокрема, за даними Р. Каска, за 2−3 роки грубі уламки поді221
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ляються на дрібні розміром 1−5 см, а з 1 га території Естонії
щорічно вимивається у середньому 300 − 350 кг CaCO3 [133].
Розчинення карбонатних порід призводить до залишкового накопичення на їхній поверхні нерозчинного залишку.
Інтенсивність такого накопичення залежить від складу карбонатних порід, швидкості фільтрації води, що просочується,
від її агресивності, концентрації у воді діоксиду карбону.
Найінтенсивніше таке накопичення відбувається у кислому
середовищі, за невисокої швидкості інфільтрації води і при
підвищеній концентрації CO2 [133].
Оскільки ґрунти розвиваються на карбонатних породах
і містять уламки щільних карбонатних порід, то цікавим є
механізм вивітрювання цих уламків у ґрунті. Дослідження,
проведені Є. І. Гагаріною, показали, що у процесі вивітрювання вапняків відбувається руйнування структурних зв’язків за
рахунок розчинення найперше криптокристалічної карбонатної речовини, яка знаходиться між кристалами карбонатів.
Це збільшує доступ агресивних розчинів до карбонатів і прискорює їхнє розчинення. Унаслідок цього зростає шпаруватість порід, зменшується їхня щільність, зростає шорсткість
поверхні [51; 53−54].
За стійкістю до процесів вивітрювання у сильнокислих
середовищах карбонатні породи розміщуються так: доломіт
(первинний) > доломіт вторинний > доломіт вапняковий >
вапняк доломітизований > вапняк > крейда [54].
У нейтральних умовах процес розчинення карбонатів
сповільнюється і спостерігається лише початкова стадія формування продуктів вивітрювання. У разі вивітрювання одних і тих самих карбонатних порід у різних середовищах
формуються різні кінцеві продукти. Ступінь перетворення
карбонатних порід залежить від структурно-текстурних їхніх
особливостей: вивітрювання підсилюється при зменшенні
розміру частинок, з яких складається порода, наявності мікро- і криптокристалічної кальцитової маси в міжзерновому
просторі, зростанні частки цементаційних зв’язків [51; 193].
Оскільки карбонатні частинки є найменш стійкими компонентами, вони являють собою своєрідний мікрогеохімічний
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бар’єр, на якому осаджуються принесені ґрунтовими розчинами речовини, унаслідок чого відбувається оглинювання й
озалізнення карбонатних частинок [51].
У результаті розчинення карбонатні породи змінюють
свій зовнішній вигляд: змінюють колір (проявляється буре забарвлення), зменшується об’єм, збільшується пористість. Відповідно змінюється також хімічний і мінералогічний склад
карбонатних частинок.
Переважаючими ґрунтотворними породами у межах
Волинського Полісся, Малого Полісся і північно-західної
частини Західно-Подільської височинної області є продукти
елювіогенези турон-сенонських відкладів верхнього відділу крейдової системи, літологічно представлені писальною
крейдою і крейдяними мергелями. Водночас у межах Розтоцько-Опільської горбогірної області і центральної частини Західно-Подільської височинної області, переважаючими
ґрунтотворними породами є продукти елювіогенези відкладів
верхнього баденію, літологічно представлені згустковими,
хемогенними і літотамнієвими вапняками.
Вміст карбонатів кальцію у представлених породах змінюється достатньо у широких межах. Найвищим вмістом
CaCO3 характеризуються продукти елювіогенези писальної
крейди, у яких він становить від 75 до 98 %. У продуктах
елювіогенези крейдяних мергелів вміст CaCO3 також досить
високий і становить від 40 до 95 %. Дещо меншим вмістом
CaCO3 відзначаються продукти елювіогенези згусткових, хемогенних і літотамнієвих вапняків, у яких він змінюється від
54 до 92 %.
Формування рендзин на продуктах елювіогенези вказаних карбонатних порід зумовлює значний вміст СаСО3 і в
ґрунтовому профілі. Майже всі досліджувані ґрунти середньо- і сильнокарбонатні з поверхні та по всьому профілю. За
даними І. М. Гоголєва, в гумусово-акумулятивному горизонті
рендзинних ґрунтів західних областей України вміст СаСО3
коливається від кількох до декількох десятків відсотків, переважно до 30−40 % [83, с. 114−115].
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Характерною особливістю рендзин є наявність у профілі
елювію вихідної ґрунтотворної породи у вигляді уламків різного розміру і форми, а також тонкодисперсного карбонатного
матеріалу, який у дрібноземі морфологічно не виражений
[150; 163].
У процесі вивітрювання уламків карбонатних порід у
ґрунті відбувається розчинення і вилуговування із них карбонатів, причому головна їхня маса виноситься за межі ґрунтового профілю і, частково, відкладається на певній глибині
у тріщинах і порожнинах породи у вигляді кольматаційних
утворень [51, с. 124−125]. Найчіткіше це виявляється у ґрунтах із промивним типом водного режиму лісолучної зони.
Тому для рендзин характерними є карбонати тільки у формі
залишкових утворень, а їхню акумуляцію у ґрунтовому профілі треба розглядати як інтразональне явище [224].
Основою еволюції рендзин є поступове вилуговування
карбонату кальцію породи. За допомогою досліджень Р. Каска [133] виявлені характерні ознаки процесу вилуговування
карбонатів з ґрунту:
• зменшення частки і розмірів уламків карбонатних порід та карбонатності дрібнозему у верхніх горизонтах;
• корозія поверхні карбонатних частинок;
• поява на поверхні карбонатних частинок жовто-бурих
плівок гідрооксидів заліза;
• зменшення міцності уламків карбонатних порід;
• поява на поверхні виступів окремнілих частинок, натічних карбонатних кірок і плівок, які утворилися у
результаті випадання вторинних карбонатів із розчинів гідрокарбонатів при випаровуванні останніх;
• поява на поверхні карбонатного щебеню присипки
теригенного матеріалу.
У класифікаційному відношенні стадії цього процесу фіксуються в поділі дерново-карбонатних ґрунтів (рендзин) на
підтипи, причому однією із головних діагностичних ознак є
наявність у профілі на певній глибині морфологічно виражених або невиражених скупчень карбонатів у тій чи іншій
формі, що виявляється під дією на ґрунт розчином 10 % соляної кислоти. Приміром, дерново-карбонатні типові ґрунти
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(рендзини) закипають від 10 % НСl з поверхні; вилугувані закипають тільки у нижній частині профілю; опідзолені (або за
новою термінологією лесивовані) мають ознаки перерозподілу
колоїдів по профілю і закипають тільки в межах породи [20].
Значний вміст карбонатів у межах усього профілю визначає формування багатьох важливих властивостей ґрунтів:
шпаруватості, зв’язності, щільності будови, фракційного складу гумусу, складу і концентрації ґрунтового розчину. Надзвичайно важлива роль належить карбонатам у формуванні
лужності ґрунтів. Помірний вміст СаСО3 сприяє утворенню
добре вираженої структури, забезпечує стійку буферність,
зумовлює близьку до нейтральної (або слаболужної) реакцію
ґрунтового розчину. Високий рівень накопичення карбонатів зазвичай погіршує фізичні та фізико-хімічні властивості
ґрунтів [226].
За допомогою багатьох досліджень встановлено, що характер розподілу, напрям та інтенсивність міграції карбонатів передусім залежать від ступеня атмосферного зволоження, властивостей і складу ґрунтотворних порід, геохімічного
положення ґрунтів стосовно мікрорельєфу.
Під впливом освоєння водний режим ґрунтів суттєво змінюється, що призводить до інтенсифікації процесу розчинення і вилуговування карбонатів та їхньої міграції. Очевидно,
за вмістом карбонатів, особливо у верхній частині ґрунтового
профілю, можна судити про характер та інтенсивність водного режиму.
З метою вивчення особливостей будови генетичних профілів рендзин хронорядів, які пов’язані з наявністю у них різних
форм карбонатів та виявлення можливих змін у характері
розподілу і формах їхнього прояву у різних літолого-біокліматичних умовах території досліджень, а також під впливом
інтенсивного освоєння, проведено детальні макроморфологічні
дослідження та визначення вмісту і запасів карбонатів кальцію. Результати аналітичних досліджень наведені у табл. 5.4
і зображені на рис. 5.11−5.13 та див. вкл. рис. 7.
Для рендзин території досліджень характерними є карбонати головно у формі залишкових утворень. Залишкові
карбонати представлені:
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карбонатними включеннями у вигляді уламків різного розміру та форми вихідних ґрунтотворних порід;
• аморфними твердофазними грубо- і тонкодисперсними продуктами вивітрювання у вигляді борошнистої
і порошкоподібної карбонатної присипки і залишковими карбонатними новоутвореннями (білувато-сірі
або білувато-бурі “насичені” ореоли навколо уламків
вихідної карбонатної породи), а також не вираженими
морфологічно у дрібноземі (карбонатна пропитка);
• ясно-сірими і білими гніздами теригенного карбонатного матеріалу (у вилугованих горизонтах), які залишилися на місці після декальцифікації карбонатних
уламків збагачених на теригенний матеріал (у випадку розчинення і вилуговування згусткових вапняків).
У профілі досліджуваних ґрунтів вміст карбонатів закономірно змінюється з глибиною, утворюючи декілька особливих
смуг переважання тих чи інших форм залишкових карбонатних утворень, що свідчить про карбонатну диференціацію
їхнього профілю. На підставі макроморфологічного вивчення
ґрунтових розрізів повнопрофільних рендзин виділено три
смуги:
• перша смуга − від поверхні ґрунту до глибини 25−
30 см, в якій наявна незначна кількість уламків
крейдяного мергелю, 80−90 % з них мають діаметр
від 20 до 7 мм; 20−10 % припадає на уламки з діаметром менше ніж 7 мм. Встановлено, що кількість
видимих уламків крейдяного мергелю (d=20−7 мм)
в колонці завширшки 10 см у межах цієї смуги коливається від 16 до 23 одиниць. Карбонатні включення
зазнають значного вивітрювання і механічного руйнування (в освоєних варіантах), про що свідчать видозмінена, близька до овальної, форма, незначна щільність складення (легко руйнуються) і утворення на поверхні пухкого вивітреного шару, товщина якого становить близько 2−3 мм. Крім цього, у межах смуги спостерігається наявність твердофазного тонкодисперсного
карбонатного матеріалу, скупчення якого виявляються
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•

у вигляді борошнистої присипки на гранях структурних агрегатів, стінках ходів коренів і мезофауни. Допускається також наявність залишкових карбонатних
новоутворень у морфологічно не вираженій формі
(карбонатної пропитки), про що опосередковано свідчить бурхливе і суцільне закипання від 10 % НСl усієї
маси дрібнозему. Смуга характеризується переважно
пониженим вмістом СаСО3 і значною його варіабельністю (4,48−41,0 %). Це вказує на тенденцію розвитку
в її межах процесу розчинення і вилуговування карбонатів (див. табл. 5.4);
друга смуга − на глибині від 30 до 45 (50) см. Відзначається помітним у верхній частині та досить значним − у нижній збільшенням вмісту і
розмірів уламків крейдяного мергелю, 70−80 %
з яких мають діаметр понад 20 мм, 30−20 % від
20 до 7 мм і менше; в колонці 10 см, у межах смуги,
налічується від 17 до 24 одиниць видимих включень
крейдяного мергелю, які за рахунок більшого розміру
займають значний об’єм смуги. Характерною особливістю цієї смуги є утворення навколо уламків крейдяного мергелю “насиченого ореолу” у вигляді аморфної грубодисперсної карбонатної маси білувато-сірого
або білувато-бурого забарвлення завтовшки близько
3−4 мм, що є наслідком інтенсифікації процесу розчинення і вилуговування карбонатів під впливом сприятливіших гідротермічних умов та фракції ФК−1а,
вміст якої у межах смуги помітно зростає. Поряд із
карбонатними включеннями спостерігається наявність морфологічно вираженого в дрібноземі грубодисперсного карбонатного матеріалу, про що свідчить
білуватий відтінок дрібнозему. Вміст значної кількості
новоутворень у формі аморфних продуктів вивітрювання елювію вихідної ґрунтотворної породи зумовлений меншою мірою вивітрюванням уламків крейдяного мергелю in situ, а більшою – міграцією вуглекислих солей у формі Ca(HCO3)2 з верхньої смуги та їхнім
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Таблиця 5.4

Генетичні горизонти Глибина відбору зразків, см Карбонатність1, % Щільність будови2, г/см3 Запаси3, т/га
Sk4
1
2
3
4
5
6
Повнопрофільна рендзина на елювії турон-сенонських відкладів писальної крейди, МД5 № 1 “Купичів”, KВ-1 (переліг)
Hca op
0−16
17,98
1,34
240,93
PHca п/op
16−32
16,34
1,48
241,83
4,38
P(h)ca
32−42
77,63
1,36
1055,77
82,54
Pca
52−62
Повнопрофільна рендзина на елювії турон-сенонських відкладів крейдяного мергелю, МД № 2 “Радехів”, РВ-1 (рілля)
Hca op
0−16
35,61
1,26
448,69
Hca п/op
16−26
36,83
1,55
608,67
2,11
HPca
28−38
39,27
1,42
557,63
Phca
48−58
72,69
1,30
944,97
Pca
65−75
81,30
Повнопрофільна рендзина на елювії турон-сенонських відкладів крейдяного мергелю, МД № 2 “Радехів”, РВ-33 (рілля)
Hca op
0−22
23,05
1,50
345,75
Hca п/op
23−33
25,83
1,48
382,28
2,45
HPca
35−45
45,15
1,43
645,65
Phca
50−60
65,10
1,30
846,30
Pca
65−75
81,30
Короткопрофільна рендзина на елювії турон-сенонських відкладів крейдяного мергелю, МД № 3 “Радивилів”, РЛ-1 (рілля)
Hca
0−10
9,24
1,37
126,59
1,22
PHca
21−30
10,16
1,52
154,43
90,82
Pca
70−80
-
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1
2
3
4
5
6
Повнопрофільна
р ф
рендзина
р
на елювії турон-сенонських
ур
відкладів крейдяного
р
мергелю,
р
МД № 3 “Радивилів”, РЛ-3 (р
(рілля))
Hca
0−20
23,17
1,31
303,53
Hpca
20−28
30,91
1,48
457,47
2,75
Phca
35−45
55,31
1,51
835,18
Pca
70−80
90,82
Повнопрофільна
р ф
рендзина
р
на елювії турон-сенонських
ур
відкладів крейдяного
р
мергелю,
р
МД № 4 “Білий Камінь”, БК-14 (рілля)
(р
)
12,35
Hca op
0−25
1,52
187,72
13,50
Hca п/op
25−31
1,57
211,95
2,86
28,51
HPca
32−45
436,20
1,53
37,00
Phca
55−65
1,45
536,50
78,90
Pca
70−75
Повнопрофільна
р ф
рендзина
р
на елювії турон-сенонських
ур
відкладів крейдяного
р
мергелю,
р
МД № 5 “Хватів”, ХВ-4 (р
(рілля))
Нса ор
0−17
12,26
1,23
126,28
Нса п/ор
17−30
13,08
1,38
180,50
3,26
РНca
32−42
28,60
1,42
406,12
Phca
42−52
30,24
1,36
411,26
Pca
65−75
40,04
Продовження табл. 5.4
Антропогенно-порушена
р
ру
рендзина
р
на елювії турон-сенонських
ур
відкладів крейдяного
р
мергелю,
р
МД № 6 “Ясенів”, ЯС-5 (переліг)
( р )
Нса н.
2−30
12,67
1,23
155,84
2,91
15,53
1,36
211,21
Нрса н
30−49
Нса п.
49−58
13,89
1,35
187,52
НPса
58−68
29,42
1,27
373,63
2,42
PНса
73−83
30,65
1,48
453,62
Pса
90−100
40,08
-
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2
3
4
5
6
Слаборозвинута рендзина на елювії турон-сенонських відкладів крейдяного мергелю, МД № 7
“Біла гора”,БГ-6 (соснове рідколісся)
27,62
НРса
0−13
1,01
278,96
1,76
37,55
P(h)са
13−20
1,31
491,90
47,82
Pca
40−50
Короткопрофільна рендзина на елювії турон-сенонських відкладів крейдяного мергелю, МД № 7 “Біла гора”, БГ-4 (переліг)
Нса
0−14
30,72
1,11
340,99
РНса
14−28
33,48
1,34
448,63
1,44
Phса
28−40
37,24
1,32
589,88
Pca
40−50
47,82
Повнопрофільна рендзина на елювії турон-сенонських відкладів крейдяного мергелю, МД № 8 “Вороняки”, ВК-1 (переліг)
Нса ор
0−20
31,65
1,35
427,28
1,85
НРса
30−40
41,00
1,45
448,63
Phса
42−52
59,8
1,32
789,36
Pca
60−70
92,51
Короткопрофільна середньовилугована рендзина на елювії згусткових вапняків верхнього баденію, МД № 9
“Івано-Франкове”, ІР-2 (ліс)
Н
4−21
1,02
0
Phса
35−45
31,14
1,32
411,048
Pca
65−75
92,85
Повнопрофільна рендзина на елювії згусткових вапняків верхнього баденію, МД №9 “Івано-Франкове”, ІР-1 (ліс)
Hca
3−19
4,48
1,01
45,25
PHca
19−32
32,28
1,19
384,13
15,22
Phca
42−52
50,64
1,36
688,70
Pca
65−75
92,85
-

1
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Закінчення табл. 5.4

17−34

41−51

55−65

85−95

Hca п/op

Hpca

Phca

Pca

54,11

38,55
-

1,38

1,30

1,36

23,68
29,12

1,12

19,59

531,99

378,56

547,48

219,41

2,42

231
27,50

47−62

65−75

Phca

Pca

-

1,40

1,34

0,95

-

385,00

278,18

97,00

-

3,97

Примітка. 1. Середні значення вмісту CaCO3, % (n = 10); 2. Середні значення щільності будови, г/см3 (n =
5); 3. Запаси карбонатів у т/га обчислювали на потужність – 10 см; 4. Sk – коефіцієнт диференціації профілю за
вмістом карбонатів (Phca/Hca); 5. МД – модальна ділянка.

57,50

20,76

10,21

27−47

0−27

Hpca

Hca op + Hca п/op

Повнопрофільна рендзина на елювії літотамнієвих вапняків верхнього баденію, МД №11 “Боришківці”, ТБП-133 (рілля)

0−17

Hca op

1
2
3
4
5
6
Повнопрофільна рендзина на елювії хемогенних вапняків верхнього баденію, МД №10 “Бережани”, БО-1 (сад, рілля)
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Рис. 5.11. Профільний розподіл карбонатів у рендзинах хронорядів території досліджень
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осадженням унаслідок надлишку СаСО3. Як зазначають
Є. М. Самойлова, Ю. С. Толчельников після розчинення і винесення вільних карбонатів з верхньої частини
профілю, карбонати глибших горизонтів майже не
розчиняються, оскільки розчини, які надходять зверху, насичені бікарбонатами і не можуть їх розчиняти
[282]. Процес осадоутворення Са(НСО3)2 під впливом надлишку карбонату кальцію детально описано
Н. А. Качинським [135]. Вміст СаСО3 порівняно з верхньою смугою суттєво зростає і становить 20,7−72,69 %
(див. табл. 5.4). Є. М. Самойлова, Ю. С. Толчельников
вважають, що зростання потужності генетичних горизонтів рендзин (відтак потужності другої смуги)
є у прямій залежності від зростання потужності вилугуваної товщі [282];
• третя смуга
а залягає на глибині від 45 (50) до 60 (65) см,
інколи глибше, складена переважно грубоуламковим
карбонатним матеріалом; розмір уламків коливається
від 30 до 50−70 мм. Грубоуламковий матеріал оточений глинисто-гумусовою масою дрібнозему, яка відзначається неоднорідним сірувато-білим забарвленням, іноді з буруватим відтінком, унаслідок нерівномірного змішування з продуктами вивітрювання вихідної породи у вигляді каміння, гравію, піску і пилу.
Карбонатний грубоуламковий матеріал характеризується досить щільним складенням (важко руйнується),
кубоподібною формою з відносно добре вираженими
у більшості випадків чіткими гранями. На поверхні
включень помітні сліди початкового розчинення у
вигляді порошкоподібного нальоту сірувато-білого кольору, завтовшки не більше як 1−2 мм. Вміст СаСО3
дещо менший, ніж у породі, але найвищий у межах
дрібноземистої частини ґрунтового профілю і становить від 27,50 до 77,63 % (див. табл. 5.4).
Особливістю профільного розподілу вмісту карбонатів у
рендзинах є досить поступове їхнє зростання у верхній частині ґрунтового профілю до глибини 10−20 см у слаборозвинутих
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і короткопрофільних рендзинах та 20−40 см – повнопрофільних, а також стрімке зростання їхнього вмісту в середній і
нижній частинах (див. рис. 5.11, див. вкл. рис. 7). Крива розподілу має чітко виражену ввігнуту форму, що свідчить про
майже рівномірне винесення карбонатів під впливом процесу
розчинення і вилуговування. За класифікацією Б. Г. Розанова
[277] досліджувані ґрунти характеризуються регресивно-елювіальним типом профільного розподілу вмісту карбонатів з
наближенням у деяких ґрунтах до рівномірно-елювіального.
Морфологічно виражена диференціація видимих карбонатних новоутворень і включень у ґрунтовому профілі
рендзин поєднується з поступовим зростанням їхнього вмісту вниз по профілю. За цією ознакою слаборозвинуті рендзини відносяться до сильно диференційованих (Sk=1,76),
короткопрофільні до – слабо- і середньо диференційованих
(Sk=1,22−1,44) і повнопрофільні переважно до – різко диференційованих (Sk=2,11−15,22) (див. табл. 5.4).
Для комплексної оцінки варіабельності карбонатності у
рендзинах необхідно враховувати те, що щільність будови у
генетичних горизонтах різних ґрунтів є неоднаковою. Тому
дані вмісту карбонатів перерахували у їхні запаси (т/га) для
кожного генетичного горизонту досліджуваних ґрунтів і окремо для шару 0−20 см (рис. 5.12).
Порівняльний аналіз показників вмісту і запасів карбонатів, у рендзинах визначених хронорядів дає можливість
відзначити таке:
• найбільшими запасами карбонатів у шарі 0−20 см
відзначаються короткопрофільні рендзини модальної
ділянки № 7 “Біла гора” (789,62 т/га);
• найменшими запасами карбонатів у шарі 0−20 см
характеризуються повнопрофільні рендзини модальної ділянки № 9 “Івано-Франкове” (45,25 т/га);
• у короткопрофільних середньовилугованих рендзинах модальної ділянки № 9 “Івано-Франкове” у шарі
0−20 см карбонати повністю відсутні. Це зумовлено
насамперед тим, що ґрунти знаходяться під лісом. Як
зазначає
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Рис. 5.12. Запаси карбонатів у рендзинах
хронорядів модальних ділянок

Ф. Дюшофур, у подібних умовах ґрунтотворення процес
вилуговування карбонатів під лісом відбувається у 4 рази
швидше, ніж під лучно-степовою рослинністю [112];
• за умови переходу слаборозвинутих рендзин у короткопрофільні (модальна ділянка № 7 “Біла гора”) запаси карбонатів в останніх дещо збільшуються, що
зумовлено підвищеною щільністю будови верхніх горизонтів короткопрофільних рендзин;
• у випадку переходу короткопрофільних рендзин у
повнопрофільні запаси карбонатів у їхньому профілі
зростають (див. рис. 5.12);
• вміст і запаси карбонатів у повнопрофільних рендзинах майже рівномірно зростають вниз по профілю до
ґрунтотворної породи;
• порівняльний аналіз вмісту і запасів карбонатів кальцію в рендзинах Малого Полісся за півстолітній період
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їхнього використання в умовах інтенсивного землеробства свідчить про тенденцію інтенсифікації процесу розчинення і вилуговування карбонатів. Швидкість
процесу розчинення і вилуговування карбонатів за період інтенсивного освоєння становить 0,04−0,12 кг/м2
у рік [141].
Одними з головних причин активізації процесу розчинення і вилуговування карбонатів, особливо вираженої у верхній
і середній частинах ґрунтового профілю є, очевидно, механічне подрібнення і руйнування в процесі обробітку ґрунту
залишкових карбонатних включень, зростання інтенсивності
та глибини промивання ґрунтів та інше, що загалом призводить до більш швидкого руйнування і винесення карбонатів
кальцію.

5.3. Процеси формування реакції ґрунтового
розчину. Кислотно-основні властивості
Кислотно-основні властивості мають важливе значення
для розуміння і теоретичного обґрунтування багатьох процесів, які відбуваються у ґрунтах на різних стадіях їхнього
онтогенетичного розвитку та еволюції. Реакція ґрунтового
розчину залежить насамперед від хімічного мінералогічного
складу ґрунтів, а також від режиму зволоження ґрунту, рослинності, життєдіяльності організмів, агрогенного навантаження тощо [254].
Кислотно-основні властивості ґрунтів характеризуються
за інтенсивними та екстенсивними показниками. До інтенсивних показників відносять значення рН ґрунтового розчину, яке виражає концентрацію іонів водню у ґрунтовому
розчині. На нейтральних ґрунтах з рН 6,8−7,2 отримують
найвищі врожаї більшості сільськогосподарських культур.
Зниження врожайності спостерігається тоді, коли є відхилення від цих значень: якщо рН зменшується, то переважає
кисле середовище, якщо збільшується − лужне.
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Висока кислотність, як і лужність, не сприяють розвитку
культурних рослин. Несприятливий вплив середовища на
рослини здійснюється двома шляхами. Як підвищена, так і
знижена концентрація протонів у ґрунтовому розчині призводять до різкого зниження надходження у рослини елементів
живлення у катіонній формі або навіть до втрати елементів
живлення, особливо Калію. Водночас у випадах низьких або
високих значень рН знижується активність багатьох мікроорганізмів, унаслідок чого знижується розкладання рослинних
решток і вивільнення з них Нітрогену, Фосфору, Сульфуру
та більшості мікроелементів [227]
Суттєве зниження кислотності сприяє процесам вилуговування і опідзолення ґрунту, а відповідне підвищення
лужності − їх осолонцюванню [214]. Оптимальний інтервал
рН залежить не тільки від розчинності, а відтак концентрації
ґрунтових компонентів, але й від фізіологічних особливостей
самих рослин [47; 290].
Надзвичайно важливим є той факт, що кислотність і лужність тією чи іншою мірою зумовлюють формування багатьох
інших властивостей ґрунтів, зокрема визначають реальну ємність катіонного обміну, склад обмінних катіонів, ферментативну активність ґрунтів, їхні фізичні властивості [47, с. 208−209].
Досліджуючи кислотно-основні властивості ґрунтів, характеризують їхню кислотність і лужність, які відображають
відношення ґрунтів до протону Гідрогену. Відтак кислотність
розглядають як здатність ґрунту виявляти властивості кислот, або донорів протонів, а лужність − як властивості основ,
або акцепторів протонів [47, с. 209−210].
Одне із найважливіших природних джерел протонів у
ґрунтах пов’язане з колообігом Карбону і реакцією дисоціації
карбонової кислоти. Крім цього, значна кількість кислотних
компонентів утворюється у ґрунті у процесі функціонування
ґрунтової біоти. Відомо, що більша частина вищих рослин,
які формують лісові біогеоценози, а також значна частка
сільськогосподарських культур, у процесі свого росту і розвитку вбирають катіони у більшій кількості, ніж аніони. Для
підтримання електронейтральності у системі рослини проду237
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кують протон, який надходить з кореневими виділеннями у
ґрунт, у результаті чого відбувається його підкислення [226].
Значення рН ґрунтів надзвичайно мінливе у часі. Воно
залежить від зміни температури, вологості, складу катіонів,
концентрації їх у ґрунтовому розчині, парціального тиску
СО2 (Рсо2) і його концентрації, наявності та розчинності солей
карбонатів тощо. Зокрема, на величину рН ґрунтового розчину досить відчутно впливає зміщення рівноваги в системі
СО2 − СаСО3 − Н2О. Суспензія СаСО3 в чистій воді має рН 9,6
унаслідок хімічної реакції СаСО3 + Н2О ↔ Са2+ + НСО3− + ОН−.
Якщо таку суспензію привести у рівноважний стан з атмосферним повітрям, то рН знижується до 8,4; якщо ж концентрація СО2 у ґрунтовому повітрі досягає 10 %, величина рН
рівноважного розчину знижується до 6,7 [226].
Досить відчутно, інколи на одиницю, підвищується рН
вже під час проведення аналізу, коли наважка ґрунту змішується з водою у відношенні 1:5 при водній витяжці. Тому
найоб’єктивніше результати одержують, визначаючи величини рН безпосередньо у польових умовах при певній польовій вологості і температурі ґрунту. Унаслідок розведення рН
ґрунту збільшується, тому це необхідно враховувати, зіставляючи матеріали кислотно-основних властивостей ґрунту,
отриманих у різних умовах [298].
Деякі автори зміну реакції ґрунтів ставлять у залежність
від розчинності окремих елементів твердої фази і парціального тиску СО2. Обчислення показують, що тільки за наявності
СаСО3 величина рН водної витяжки може досягати 9,8−10,0
у випадку, коли витяжка ізольована від доступу СО2. Коли
СО2 вільно надходить із атмосферного повітря, величина рН
становить близько 8,2−8,3. Тому, якщо ґрунти карбонатні (в
твердій фазі є СаСО3), то зазвичай, вони мають рН понад
8,2−8,3 [226, с. 184].
Карбонатні іони присутні в ґрунтах у вигляді легкорозчинних солей (NaCO3, NaHCO3) і у вигляді важкорозчинних
сполук (СаСО3). Відповідно до розчинності сполук, карбонатні
іони переходять із твердих фаз ґрунту в ґрунтовий розчин.
Їхня роль у карбонатних ґрунтах настільки значна, що сто238
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совно них говорять про карбонатно-кальцієві системи (ККС),
які включають кальцит твердої фази, іони Са2+ у ГВК, іони
і нейтральні частинки ґрунтового розчину. Збереження рівноваги у ККС є головним механізмом регулювання значення рН ґрунтового розчину. До найважливіших процесів, які
визначають рівновагу у ККС, відносять: розчинення СО2 у
ґрунтовому розчині, рівновага в системі СО2 − Н2О, дисоціація
СаСО3 [162; 298].
За допомогою досліджень Л. А. Воробйової з’ясовано, що
в ККС у разі зменшення Pсо2 спостерігається зростання рН і
зменшення карбонатної лужності, а при збільшенні Pсо2 − рН
зменшується, але карбонатна лужність у цей час зростає за
рахунок більшої розчинності кальциту [298].
Ф. Дюшофур зазначає, що в природних умовах у період
високої біологічної активності і в разі збільшенні Pсо2 значення рН карбонатних ґрунтів може зменшуватися до 7 і менше,
в сухий період у результаті зниження біологічної діяльності
і Pсо2 значення рН збільшуються [112].
Зміну реакції ґрунтового розчину при різній розчинності
компонентів твердої фази і різних величинах парціального
тиску СО2 згадані дослідники пояснюють порушенням рівноваги в ККС унаслідок утворення іонів СО32−, які є сильнішими
акцепторами протонів, ніж НСО3−.
Отже, незважаючи на те, що спектр компонентів, які зумовлюють лужність ґрунтів, має досить складну структуру,
головну роль у формуванні і прояві лужності карбонатних
ґрунтів відіграють карбонатні іони СО32− та НСО3−. Їхнє співвідношення у ґрунтовому розчині залежить насамперед від
парціального тиску двооксиду Карбону газових фаз ґрунтових систем і реальної розчинності компонентів твердої фази
ґрунту, зокрема кальциту, що значною мірою визначає концентрацію цих іонів у ґрунтовому розчині.
Аналіз наукових праць показує, що однією з найхарактерніших властивостей рендзин є нейтральна або слаболужна
реакція верхніх горизонтів і лужна − нижніх (рНводне 7,2−8,4)
[14; 18; 81; 83; 192; 196 та ін.]. На думку більшості авторів,
особливістю цих ґрунтів є те, що, незважаючи на промивний
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тип водного режиму і лісову рослинність, винесення основ
компенсується надходженням Са2+ із уламків карбонатної
породи, що присутні у дрібноземі. Відтак поки всі частинки
карбонатної породи повністю не розчинені, у ґрунті зберігається нейтральна або слаболужна реакція, а в ґрунтовому
розчині присутній двовуглекислий кальцій [53; 226].
Механізм формування реакції ґрунтового середовища в
рендзинах аналогічно розкриває Ф. Дюшофур, який зазначає, що за наявності карбонатного щебеню дрібнозем також
карбонатний, закипає при взаємодії з 10 % НСl і володіє слаболужною реакцією. Розчинення вапна, подрібнення і перемішування карбонатних частинок з усією масою горизонту відбувається швидше, ніж вилуговування Са(НСО3)2 [112, с. 148].
За допомогою досліджень Г. І. Григор’єва та співав. встановлено, що під впливом тривалого сільськогосподарського
використання рендзин як орних земель відбуваються головно
кількісні зміни їхніх властивостей, зокрема помітно знижується ємність катіонного обміну та зменшуються значення
рН ґрунтового середовища [90, с. 132].
Дослідження карбонатності рендзин, результати яких
наведені у попередньому підрозділі, показали, що внаслідок
інтенсивного їхнього освоєння відбуваються зміни вмісту і
профільного розподілу морфологічно виражених форм карбонатних включень і новоутворень та спостерігається тенденція
до активізації процесу розчинення і вилуговування карбонатів. Це, очевидно, не може не впливати на склад вбирних
основ та зміщення рівноваги в ККС, а відтак − на формування
кислотно-основних властивостей рендзин. Найбільше зменшення вмісту і запасів СаСО3 спостерігається у верхній частині ґрунтового профілю до глибини 20−30 см. Вниз по профілю
на глибині 40−50 см втрати карбонату кальцію зменшуються,
що вказує на деяке сповільнення процесу розчинення і вилуговування карбонатів і, відповідно, меншого його впливу на
формування кислотно-основних властивостей рендзин [141].
Кислотно-основні властивості рендзин досліджувались
шляхом потенціометричного визначення величини рН водної
витяжки при відношенні ґрунт : вода, як 1:5.
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Результати досліджень кислотно-основних властивостей
представлено у таблиці 5.5 і на рисунку 5.13. Залежність значень рН від карбонатності досліджуваних рендзин наведено у
табл. 5.5. Для підтвердження тісноти зв’язку між вказаними
вище параметрами обчислено коефіцієнти кореляції.
Середні значення рН досліджуваних рендзин, незважаючи на всю їхню динамічність і мінливість, мають загальну
тенденцію до зростання вниз по профілю до ґрунтотворної породи. Найбільші значення рН спостерігаються у ґрунтотворній породі. Водночас у цьому ж напрямі зростають показники
карбонатності. Це свідчить про безпосередню залежність між
цими параметрами, що підтверджується величинами коефіцієнтів кореляції, які змінюються від 0,783 до 0,993 і вказують
на наявність та тісноту такого зв’язку (табл. 5.5).
Для вивчення мінливості кислотно-основних властивостей рендзин визначених хронорядів модальних ділянок
(№ 1−11) проведено аналіз особливостей профільного розподілу значень рН у рендзинах з різним ступенем розвинутості
профілю (табл. 5.5, рис. 5.13).
Як видно з табл. 5.5 середні значення рН у верхній частині ґрунтового профілю досліджуваних рендзин коливаються
у межах 5,54−8,29. За шкалою оцінки кислотно-основних
властивостей ґрунтів, отримані значення рН відповідають
слабокислій та лужній реакції ґрунтового середовища.
Великий діапазон значень зумовлений насамперед формуванням у різних літолого-біокліматичних умовах та знаходженням до цього часу під пологом лісу. Вниз по профілю
досліджуваних ґрунтів діапазон значень рН звужується і в
перехідному гумусованому горизонті становить 7,48−8,64, що
відповідає лужній і сильнолужній реакції середовища.
Отже, вивчення результатів визначення величини рН і
їх профільного розподілу вказує на те, що найвищими значеннями рН, і відповідно сильнолужною реакцією характеризуються переважно слаборозвинуті і короткопрофільні
рендзини, у яких генетичний профіль ще не сформований, він
малопотужний, тому вплив ґрунтотворної породи і, зокрема,
її карбонатності на величини рН є надзвичайно великий. У
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Таблиця 5.5

Генетичні горизонти Глибина відбору зразків, см Карбонатність1, % Значення рН2 Коефіцієнт кореляції R2
1
2
3
4
5
Повнопрофільна рендзина на елювії турон-сенонських відкладів писальної крейди, МД3 № 1
“Купичів”, KВ-1 (переліг)
Hca op
0−16
17,98
7,42
PHca п/op
16−32
16,34
7,40
0,938
P(h)ca
32−42
77,63
7,52
Pca
52−62
82,54
7,58
Повнопрофільна рендзина на елювії турон-сенонських відкладів крейдяного мергелю, МД № 2
“Радехів”, РВ-1 (рілля)
Hca op
0−16
35,61
7,68
Hca п/op
16−26
36,83
7,75
HPca
28−38
39,27
7,81
0,874
Phca
48−58
72,69
7,90
Pca
65−75
81,30
7,97
Повнопрофільна рендзина на елювії турон-сенонських відкладів крейдяного мергелю, МД № 2
“Радехів”, РВ-33 (рілля)
Hca op
0−22
23,05
7,65
Hca п/op
23−33
25,83
7,73
HPca
35−45
45,15
7,79
0,967
Phca
50−60
65,10
7,89
Pca
65−75
81,30
7,98
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Продовження табл. 5.5

1
2
3
4
5
Короткопрофільна рендзина на елювії турон-сенонських відкладів крейдяного мергелю, МД № 3
“Радивилів”, РЛ-1 ((рілля))
9,24
Hca
0−10
7,53
10,16
PHca
21−30
7,56
0,993
90,82
Pca
70−80
7,82
Повнопрофільна рендзина на елювії турон-сенонських відкладів крейдяного мергелю, МД № 3
“Радивилів”, РЛ-3 ((рілля))
Hca
0−20
23,17
7,59
Hpca
20−28
30,91
7,61
0,912
Phca
35−45
55,31
7,78
Pca
70−80
90,82
7,84
Повнопрофільна рендзина на елювії турон-сенонських відкладів крейдяного мергелю, МД № 4
“Білий Камінь”, БК-14 (рілля)
(
)
12,35
Hca op
0−25
7,62
13,50
Hca п/op
25−31
7,71
28,51
HPca
32−45
7,82
0,808
37,00
Phca
55−65
7,87
78,90
Pca
70−75
7,96
Повнопрофільна рендзина на елювії турон-сенонських відкладів крейдяного мергелю, МД № 5
“Хватів”, ХВ-4 ((рілля))
Нса ор
0−17
12,26
8,19
Нса п/ор
17−30
13,08
8,37
РНca
32−42
28,60
8,47
0,835
Phca
42−52
30,24
8,64
Pca
65−75
40,04
8,67
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Продовження табл. 5.5
1
2
3
4
5
Антропогенно-порушена рендзина на елювії турон-сенонських відкладів крейдяного мергелю, МД № 6
“Ясенів”, ЯС-5 (переліг)
Нса н.
2−30
12,67
8,29
Нрса н
30−49
15,53
8,34
Нса п.
49−58
13,89
8,35
0,966
НPса
58−68
29,42
8,54
PНса
73−83
30,65
8,49
Pса
90−100
40,08
8,65
Слаборозвинута рендзина на елювії турон-сенонських відкладів крейдяного мергелю, МД № 7
“Біла гора”, БГ-6 (соснове рідколісся)
НРса
0−13
27,62
8,29
37,55
P(h)са
13−20
8,98
0,783
47,82
Pca
40−50
9,02
Короткопрофільна рендзина на елювії турон-сенонських відкладів крейдяного мергелю, МД № 7
“Біла гора”, БГ-4 (переліг)
Нса
0−14
30,72
8,06
РНса
14−28
33,48
8,22
0,861
Phса
28−40
37,24
8,35
Pca
40−50
47,82
8,47
Повнопрофільна рендзина на елювії турон-сенонських відкладів крейдяного мергелю, МД № 8
“Вороняки”, ВК-1 ((переліг))
Нса ор
0−20
31,65
7,28
НРса
30−40
41,00
7,29
0,920
Phса
42−52
59,8
7,32
Pca
60−70
92,51
7,50
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Примітка. 1. Середні значення вмісту CaCO3, % (n = 10); 2. Середні значення рН (n = 10); 3. МД – модальна
ділянка.

1
2
3
4
5
Короткопрофільна середньовилугована рендзина на елювії згусткових вапняків верхнього баденію, МД № 9
“Івано-Франкове”,
р
, ІР-2 (ліс)
( )
Н
4−21
0
5,54
Phса
35−45
31,14
7,62
0,586
Pca
65−75
92,85
,
7,65
,
Повнопрофільна рендзина на елювії згусткових вапняків верхнього баденію, МД №9
“Івано-Франкове”,
р
, ІР-1 (ліс)
( )
Hca
3−19
4,48
7,02
PHca
19−32
32,28
7,13
0,943
Phca
42−52
50,64
7,48
Pca
65−75
92,85
,
7,75
,
Повнопрофільна рендзина на елювії хемогенних вапняків верхнього баденію, МД №10
“Бережани”,
р
, БО-1 (сад,
(
, рілля)
р
)
Hca op
0−17
19,59
7,35
Hca п/op
17−34
23,68
7,43
Hpca
41−51
29,12
7,45
0,920
Phca
55−65
38,55
7,56
Pca
85−95
54,11
,
7,61
,
Повнопрофільна рендзина на елювії літотамнієвих вапняків верхнього баденію, МД №11
“Боришківці”,
р
, ТБП-133 (рілля)
(р
)
Hca op + Hca п/op
0−27
10,21
7,60
Hpca
27−47
20,76
7,68
0,789
Phca
47−62
27,50
7,70
Pca
65−75
57,50
,
7,74
,

Продовження табл. 5.5
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Рис. 5.13. Профільний розподіл значень рН у рендзинах хронорядів території досліджень
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повнопрофільних рендзинах із зростанням потужності генетичних горизонтів і під впливом інтенсивного освоєння
помітно виражена тенденція зміщення реакції ґрунтового середовища в слаболужний та нейтральний бік. Найменшими
значеннями рН характеризуються рендзини, які знаходяться
під лісом і у яких інтенсивно протікають процеси розчинення
і вилуговування карбонатів та зміщується рівновага у карбонатно-кальцієвій системі (ККС).
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ФІЗИЧНІ ПРОЦЕСИ
ТА ЇХНІЙ ВПЛИВ НА ФОРМУВАННЯ
ПРОФІЛЮ І ВЛАСТИВОСТЕЙ РЕНДЗИН

Фізичні властивості конкретного ґрунту є функцією його
речовинного складу та генези. Дисперсність твердої фази
ґрунту, яка зумовлена літологічними і біокліматичними умовами, визначає рівень поверхневої енергії, а відтак сорбційні
властивості ґрунту та його потенційну здатність до агрегації.
Унаслідок біогенних, кліматогенних і антропогенних впливів
ця здатність реалізується, визначаючи той чи інший структурний стан, характер загальних фізичних властивостей на
кожній із онтогенетичних стадій розвитку ґрунту.
Фізичний стан ґрунту є однією з найбільш варіабельних,
анізотропних, інформативних підсистем ґрунту. Інформативність властивостей фізичного стану ґрунтів полягає у тісному
взаємозвязку цих параметрів з іншими підсистемами ґрунту:
органічною, водно-повітряною, фізико-хімічною тощо. Через
призму базових фізичних характеристик виявляються закономірності розвитку та функціонування таких станів ґрунтів,
як гумусовий, фізико-хімічний та ін.
Фізичні властивості значно впливають на швидкість і
напрям розвитку ґрунтотворних процесів, родючість ґрунту й
умови росту та розвитку рослин. Вивченню фізичних властивостей рендзин присвячено чимало праць учених-ґрунтознавців [14; 18; 32; 41; 42; 81; 97; 109; 117; 128; 141; 161; 218 та ін.].
Присутність у генетичному профілі рендзин грубоуламкових окремостей (вміст і розміри яких зростають від верхніх до
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нижніх горизонтів), представлених продуктами елювіогенези
різних за літологічним складом карбонатних ґрунтотворних
порід, відносно значний вміст теригенного матеріалу, високий ступінь глинистості при відсутності диференціації гранулометричного складу по профілю, досить значна водопровідність, велика кількість карбонатів кальцію в дрібноземі,
стійкість агрегатно-структурних окремостей – усе це значною
мірою відображає специфічність характеру і напряму ґрунтоутворних процесів у досліджуваних ґрунтах.
Унаслідок тривалого сільськогосподарського використання в якості орних земель у ґрунтовому профілі досліджуваних
рендзин простежуються тенденції розвитку процесів, які зазвичай призводять до погіршення їхніх фізичних властивостей.
Основні результати вивчення фізичних властивостей рендзин Західного регіону України висвітлено у наукових працях
Г. О. Андрущенка, І. М. Гоголєва, М. Б. Лісового, А. А. Кирильчука і С. П. Позняка, В. Г. Гаськевича, В. Б. Солов’я і В. А. Величко, О. М. Підкови та ін. [14; 18; 55; 81–83; 141; 238; 291].
Останнім часом опубліковано праці, у яких акцентовано
увагу на трансформацію, зокрема фізичних і фізико-механічних властивостей рендзинних ґрунтів в умовах сільськогосподарського освоєння. З’ясовано, що тривале використання
рендзин в умовах інтенсивного землеробства призводить до
зміни основних показників їхніх фізичних властивостей зазвичай до погіршення. Автори пояснюють це тим, що вихідні властивості повнопрофільних цілинних рендзин є досить
сприятливими для прояву деградаційних процесів [31; 109;
141; 207; 209; 247; 285; 337].
Характер, напрям і швидкість цих процесів значною мірою залежать від особливостей ґрунтотворних порід, їхнього
мінералогічного складу, кількості теригенного матеріалу (нерозчинного залишку) у вихідній ґрунтотворній породі і його
гранулометричного складу, специфічності біокліматичних
умов та культури землеробства [51, с. 117].
З метою вивчення особливостей формування гранулометричного складу та його диференціації у профілі рендзин
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хронорядів, організації їх струкутрно-агрегатного стану та
складення у різних літолого-біокліматичних умовах території
досліджень, а також під впливом інтенсивного освоєння, досліджували такі показники: гранулометричний склад, структурний стан та загальні фізичні властивості.

6.1. Процеси гранулометричної
диференціації
Гранулометричний склад ґрунтів значною мірою успадковується від ґрунтотворних порід і у своїх основних рисах
мало змінюється у процесі ґрунтотворення, відображає ґенезу
ґрунтотворних порід, указує на напрям їхньої зміни у процесі ґрунтотворення. Від нього залежать майже всі фізичні,
значною мірою фізико-хімічні й хімічні властивості ґрунтів
і їхні режими.
На щільних гірських породах процеси ґрунтотворення і
вивітрювання протікають одночасно, що зумовлює фізичну
дезінтеграцію породи на гранулометричні елементи різного
розміру. Гранулометричний склад продуктів вивітрювання
(елювію) порід тісно пов’язаний із їхнім мінералогічним складом: кислі породи утворюють під час вивітрювання багато грубодисперсного матеріалу; елювій основних порід збагачений
тонкодисперсними глинистими частинками. Продукти вивітрювання мергелів переважно мають глинистий склад [51; 81].
Під час вивітрювання карбонатних порід відбувається
розчинення і вилуговування карбонатів і виніс їх із кори вивітрювання. У результаті відбувається залишкове накопичення
нерозчинного залишку, який входить до складу мінеральної
частини ґрунтів. Кількість теригенного матеріалу, який накопичується в ґрунтових горизонтах, залежить від його вмісту
в ґрунтотворній породі [51; 53; 54; 280; 281].
Аналіз літературних джерел свідчить, що гранулометричний склад рендзин досліджений більш детально, ніж
гранулометричний склад порід, на яких вони сформувалися.
Результати вивчення гранулометричного складу нерозчин250
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ного залишку карбонатних ґрунтотворних порід наведені в
публікаціях І. М. Гоголєва [81–83], Е. І. Гагаріної [51; 53; 54],
Є. М. Самойлової [281], Р. П. Каска [133], О. М. Підкови [236]
та ін.
Дані гранулометричного складу карбонатних ґрунтотворних порід Малого Полісся і Розточчя, запозичені нами
з літературнних джерел, наведено у таблиці 6.1. Згідно з
авторським поданням гранулометричний склад визначався
методом Н. А. Качинського після попередньої обробки їх 0,2 і
0,05 n НСІ, щоб відокремити гранулометричні частинки між
собою шляхом руйнування карбонатів, які виконують роль
цементуючого матеріалу.
І. М. Гоголєв [83], аналізуючи гранулометричний склад
нерозчинного в 0,05 n HCl залишку крейдяного мергелю,
вказує на значний вміст у ньому дрібнопилуватої фракції
(26−27%) та домінування передколоїдної фракції, вміст якої
становить 40,8−48,0 % (див. табл. 6.1). Автор зазначає, що
особливістю гранулометричного складу нерозчинного залишку крейдяного мергелю є порівняно незначний вміст фракцій
грубого і середнього пилу та майже фактична відсутність у
багатьох випадках фракцій середнього та дрібного піску.
За класифікацією Н. А. Качинського (1965), гранулометричний склад нерозчинного залишку крейдяного мергелю
характеризується як важкоглинистий дрібнопилувато-мулуватий (див. табл. 6.1).
Наведені у табл. 6.1 результати вивчення гранулометричного складу нерозчинного залишку вапняків літотамнієвих
верхнього баденію свідчать про переважання у їхньому складі
пилуватих (13,71−25,76 %) та передколоїдної фракцій (24,16 %).
Згідно з класифікацією Н. А. Качинського, гранулометричний склад нерозчинного залишку даних карбонатних порід
характеризується як середньоглинистий дрібнопилувато-мулуватий.
Подібні результати досліджень гранулометричного складу нерозчинного залишку продуктів елювіогенези писальної
крейди, поширених у Волинському Поліссі, подані у роботі
Г. О. Андрущенка [14].
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Розмір частинок мм, вміст %
Гігроскопічна во1−0,25 0,25−0,05 0,05−0,01 0,01−0,005 0,005−0,001
лога, %
< 0,001

1,3

80−90

0,0

0,0
0,0

0,0
14,2

6,6
19,0

18,4
26,0

27,0

40,8

48,0

0,18

3,43

11,23

21,71

13,71

25,76

-

-

60−70

50−60

0,25

8,88

63,76

66,07

3,12

4,86

4,75

3,46

0,25

3,83

27,87

12,9

24,16

Елювій вапняків згусткових (N1) верхнього баденію (SO1), Розточчя [236]

60−65

Елювій вапняків літотамнієвих (N1) верхнього баденію (SO1), Розточчя [83]

1,2

80−90

92,0

89,3

-

90,5

85,5

Втрати
при обробленні
HCl, %

Таблиця 6.1

Елювій турон-сенонських відкладів крейдяного мергелю (SO2), Мале Полісся [257; 259]

Глибина
відбору
зразка, см

Примітка. Позначення у дужках відповідають ієрархічній класифікації літології порід [278].

ІваноФранкове,
2Р
ІваноФранкове,
3Р

ІваноФранкове,
УчЛГ

Олеська
ДСД
Радехівьска ДСД

Місце
відбору
зразка

Гранулометричний склад нерозчинного залишку карбонатних ґрунтотворних порід
Західного регіону України
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Отже, рендзини, які сформувалися на продуктах елювіогенези турон-сенонських відкладів писальної крейди (К2) і
крейдяних мергелів (SO2), а також вапняків літотамнієвих
(N1) верхнього баденію (SO1) мають відзначатися важким
гранулометричним складом. Відомо, що важкий гранулометричний склад зумовлює підвищену здатність ґрунтотворних
порід до ґрунтотворення та нагромадження органічної речовини, а також є сприятливим чинником стосовно формування
у рендзин акумулятивно-ізогумусового типу органопрофілю.
О. М. Підкова [236] значну увагу у своїх дослідженнях
приділила аналізу гранулометричного складу нерозчинного залишку вапняків згусткових як найбільш поширених
карбонатних ґрунтотворних порід Розточчя (див. табл. 6.1).
Автор відзначає, що у гранулометричному складі нерозчинного залишку вапняків переважають піщані фракції (частинки
розміром 1,00–0,05 мм), їхній вміст становить 63,76−66,07 %.
Серед піщаних фракцій переважає фракція дрібного піску (частинки розміром 0,25–0,05 мм), кількість якої складає 66,07 %. Вміст пилуватих фракцій (частинки розміром
0,05–0,001 мм) є незначним. Вміст мулистої фракції (частинки розміром < 0,001 мм) у нерозчинному залишку вапняків
згусткових змінюється від 12,9 до 27,87%.
За класифікацією Н. А. Качинського (1965), гранулометричний склад нерозчинного залишоку вапняків згусткових є
піщанисто-середньосуглинковий. Відтак і ґрунти (рендзини),
сформовані на ньому, повинні візначатися подібним гранулометричним складом.
Отже, гранулометричний склад нерозчинного залишку
ґрунтотворних порід, на яких сформувалися рендзини, відображає ґенезу цих порід і вказує на напрям їхньої трансформації у процесі ґрунтотворення.
Надзвичайно важливим є те, що гранулометричний склад
визначає структурні рівні організації твердої фази ґрунту і
безпосередньо бере участь у формуванні мікро- і макроструктури, а також значною мірою визначає її структурно-функціональні властивості. Кількісне співвідношення у розподілі
елементарних ґрунтових частинок по фракціях та їхні влас253
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тивості суттєво впливають як на агрегатний рівень, так і на
характер динаміки шпаруватості.
Вивчення гранулометричного складу проводять на підставі польових спостережень і спеціальних аналізів. Зважаючи на те, що тонкі фракції досліджуваних рендзин відрізняються значним вмістом частинок карбонатних порід, а
також на підставі рекомендацій Міжнародного товариства
ґрунтознавців (1970) про необхідність уникнення руйнування
ґрунтових карбонатів обробкою HCl, насичення глини іоном
К+ (або Na+) та застосування у якості пептизуючих сполук
цитрату натрію [338], гранулометричний склад карбонатного
дрібнозему визначали аерометричним методом Касагранде
в модифікації Прошинського [325; 349].
Це дає змогу визначати гранулометричний склад у незмінених ґрунтотворних породах і генетичних горизонтах
рендзин хронорядів, без попереднього руйнування карбонатів хлоридною кислотою, тобто встановлювати кількість і
фракційний склад карбонатного дрібнозему, який за своїми
властивостями максимально наближений до його природного
стану в ґрунтах.
Результати аналітичного вивчення гранулометричного
складу незмінених ґрунтотворних порід і ґрунтів хронорядів наведено у таблиці 6.2 та графічно зображено на рисунках 6.1−6.2 та див. вкл. рис. 8–10. Необхідно зазначити, що
результати представлені згідно з класифікацією гранулометричного складу ґрунтотворних порід і ґрунтів, яка була
прийнята на підставі Міжнародного договору ґрунтознавців
(1926) [112, с. 47−49].
Однією з найхарактерніших особливостей рендзин є
недиференційований або слабодиференційований профільний
розподіл гранулометричного складу [14; 81; 141; 238].
О. А. Роде зазначає, що верхні горизонти рендзин зазвичай мають суглинковий або глинистий гранулометричний
склад, який утворюється за рахунок поступового накопичення
глинистих та інших частинок, що входять до складу карбонатних порід у процесі поступового розчинення і вилуговування
з них вуглекислого кальцію [272, с. 309].
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Таблиця 6.2

Розмір частинок, мм; кількість , %
ГлиСума
Генечасбина
Пісок
Пісок
Пісок
тичні
Пісок
Пісок
Пил
Пил
відбору дуже
середдуже
Мул тинок
дрібний
дрібний
горигрубий
грубий
грубий
ній
зраздрібний
< 0,02
зонти
ків, см 2,0−1,0 1,0−0,5 0,5−0,25 0,25−0,1 0,1−0,05 0,05−0,02 0,02−0,006 0,006−0,002 < 0,002 мм, %
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Незмінена порода – елювій турон-сенонських відкладів писальної крейди, МД №1 “Купичів”, KВ-1
Pca
52−62
0
0
1
2
3
3
22
36
33
91
Повнопрофільна рендзина на елювії турон-сенонських відкладів писальної крейди, МД №1
“Купичів”, KВ-1 (переліг)
Hca op 0−16
0
3
10
11
10
23
17
7
19
43
PHca
16−32
0
3
11
11
8
25
15
8
19
42
п /op
P(h)ca 32−42
0
1
3
4
5
10
18
27
32
77
Незмінена порода – елювій турон-сенонських відкладів крейдяного мергелю, МД №2 “Радехів”, РВ-1
Pca
65−75
0
0
1
1
2
4
22
35
35
92
Повнопрофільна рендзина на елювії турон-сенонських відкладів крейдяного мергелю, МД №2
“Радехів”, РВ-1 (рілля)
Hca op 0−16
1
4
20
15
4
4
11
17
24
52
Hca
16−26
0
4
22
15
5
5
11
16
22
49
п /op
HPca 28−38
0
4
21
15
5
3
10
18
24
52
Phca 48−58
0
1
6
5
3
3
16
31
35
82
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Незмінена порода – елювій турон-сенонських відкладів крейдяного мергелю, МД №4 “Білий Камінь”, БК-14
Pca
70−75
0
0
1
1
3
4
21
34
36
91
Повнопрофільна рендзина на елювії турон-сенонських відкладів крейдяного мергелю, МД №4
“Білий Камінь”, БК-14 (рілля)
Hca op 0−25
1
5
22
15
5
3
10
13
26
49
Hca п
25−31
1
5
22
15
6
4
10
13
24
47
/op
HPca 32−45
0
5
21
14
6
3
9
15
26
50
Phca 55−65
0
1
7
5
4
2
14
28
34
76
Незмінена порода – елювій турон-сенонських відкладів крейдяного мергелю, МД №5 “Хватів”, ХВ-4
Pca
65−75
0
0
0
2
3
5
20
36
34
90
Повнопрофільна рендзина на елювії турон-сенонських відкладів крейдяного мергелю, МД №5
“Хватів”, ХВ-4 (рілля)
Hca op 0−17
1
1
2
5
9
10
18
30
24
72
Hca п
17−30
1
1
1
4
8
9
18
28
30
76
/op
HPca 32−42
0
0
1
2
9
7
19
33
29
81
Phca 42−52
0
0
0
2
5
6
19
34
34
87
Незмінена порода – елювій турон-сенонських відкладів крейдяного мергелю, МД №7 “Біла гора”, БГ-1
Pca
40−50
1
3
3
2
2
5
22
33
29
84
Слаборозвинута рендзина на елювії турон-сенонських відкладів крейдяного мергелю, МД №7
“Біла гора”, БГ-6 (соснове рідколісся)
HPca
0−13
1
2
5
6
5
6
21
29
25
75
P(h)ca 13−20
1
2
3
4
5
5
22
30
28
80
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Примітка. МД – модальна ділянка.

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Короткопрофільна рендзина на елювії турон-сенонських відкладів крейдяного мергелю (SO2), МД №7
“Біла гора”, р. БГ-4 (переліг)
Hca
0−14
1
2
3
5
6
5
20
31
27
78
PHca 14−28
1
4
4
4
3
3
20
33
28
81
Незмінена порода – елювій згусткових вапняків верхнього баденію, МД №9 “Івано-Франкове”, ІР-1
Pca
65−75
4
9
16
33
12
9
10
3
4
17
Повнопрофільна рендзина на елювії згусткових вапняків верхнього баденію, МД №9
“Івано-Франкове”, ІР-1 (ліс)
Hca
3−19
1
4
20
42
17
6
5
3
2
10
PHca 19−32
2
7
18
37
12
6
8
4
6
18
Phca 42−52
2
6
14
36
12
12
6
7
5
18
Незмінена порода – елювій хемогенних вапняків верхнього баденію, МД №10 “Бережани”, БО-1
Pca
85−95
0
3
4
7
24
10
12
13
27
52
Повнопрофільна рендзина на елювії хемогенних вапняків верхнього баденію, МД №10
“Бережани”, БО-1 (сад, рілля)
Hca op 0−17
1
5
5
7
13
17
17
13
22
52
Hca п
17−34
0
5
5
7
12
17
14
12
28
54
/op
Hpca 41−51
1
4
5
6
15
15
14
14
26
54
Phca 55−65
0
4
5
7
17
12
16
12
27
55
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Таку саму думку щодо накопичення глинистого матеріалу
в рендзинах висловлює Е. І. Гагаріна, яка зазначає, що під
час розчинення уламків вихідної карбонатної породи в
ґрунтовому профілі на їхній поверхні і всередині них часто
спостерігається накопичення глини. У випадку розчинення
крейдяного мергелю і мергельних порід утворення глинистого матеріалу пояснюють головно за рахунок накопичення
нерозчинного залишку [51, с. 125].
Аналіз одержаних нами результатів вивчення гранулометричного складу незмінених ґрунтотворних порід свідчить,
що їхня більшість ( окрім ґрунтотворних порід модальної ділянки № 9 “Івано-Франкове”) характеризуються незначним
вмістом піщаних фракцій (0−3 %) та підвищеним вмістом
дрібнопилуватих і мулистої фракцій – 11−36 % і 27−36 %,
відповідно. Це повністю узгоджується з наведеними раніше
результатами вичення гранулометричного складу нерозчинного залишку цих порід за методом Н. А. Качинського.
За міжнародною класифікацією гранулометричного складу
більшість порід діагностуються як тонкопилуваті суглинки,
менше суглинки. Ґрунтотворні породи модальної ділянки
№ 9 “Івано-Франкове” визначаються як глинистий пісок та
характеризуються піщаним гранулометричним складом (див.
табл. 6.2, див. вкл. рис. 8–10).
Згідно з нашими даними та опублікованими у літературних джерелах, у межах території досліджень переважаючими
є піщано-легкосуглинкові і піщано-середньосуглинкові відміни рендзин, яким за міжнародною класифікацією відповідають піщанисто-важкосуглинкові та суглинкові ґрунтотворні породи [19, с. 22; 95, с. 116; 127, с. 49]. Це засвідчує, що
власне ґрунтотворними породами у межах території досліджень очевидно є продукти елювіогенези писальної крейди,
крейдяного мергелю, літотамнієвих і хемогенних вапняків,
які частково змішані зі стороннім матеріалом (переважно
піском). Отже, порівняно значне опіщанення ґрунтової товщі
рендзин зумовлене наявністю у тріщинах і порожнинах вихідної ґрунтотворної породи привнесеного ззовні флювіогляціального піщаного матеріалу. Можливе також навіювання
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такого матеріалу з прилеглих піщаних масивів у посушливий
післяльодовиковий період [84].
Дещо інше пояснення значної опіщаненості пропонує
О. М. Підкова. Автор відзначає, що значна кількість піщаних
фракцій у гранулометричному складі рендзин Розточчя, зумовлена не стільки стороннім матеріалом (піском) привнесеним ззовні, скільки піщаним складом нерозчинного залишку
згусткових вапняків (див. табл. 6.1). Тому наявність піску у
профілі рендзин на переконання автора має автохтонний
характер [236; 238].
Аналіз гранулометричного складу рендзин у межах модальних ділянок вказує на його помітну варіабельність, що
опосередковано може свідчити про різні стадії розвитку досліджуваних ґрунтів. Зокрема, слаборозвинуті і короткопрофільні рендзини модальної ділянки № 7 “Біла гора” і повнопрофільні модальної ділянки №5 “Хватів” характеризуються
суглинковим гранулометричним складом, повнопрофільні
рендзини модальних ділянок № 10 “Бережани”, № 4 “Білий
Камінь”; № 2 “Радехів”, № 1 “Купичів” відзначаються середнім (збалансованим) гранулометричним складом (за класифікацією Качинського відносяться до легкосуглинкових
і середньосуглинкових відмін) і повнопрофільні рендзини
модальної ділянки № 9 “Івано-Франкове” мають піщаний гранулометричний склад (який за класифікацією Качинського
відповідає супіщаному) (див. вкл. рис. 8).
Особливостями гарнулометричного складу є те, що рендзини відзначаються переважно незначним вмістом фракцій
дуже грубого і грубого піску (частинки розміром 2,0−0,5 мм),
відносно значним вмістом фракції середнього піску у верхній
частині профілю (частинки розміром 0,5–0,25 мм) 2–22 % і її
поступовим зменшенням вниз по профілю до ґрунтотворної
породи. У більшості випадків меншим вмістом фракцій
дрібного і дуже дрібного піску (частинки розміром 0,25–0,1
і 0,1−0,05 мм) 2–1 5% і 3−17 %, відповідно, при меншій амплітуді спадання їхнього вмісту в межах ґрунтової товщі. У
повнопрофільних рендзинах Розточчя (модальна ділянка
№ 9) вміст зазначених вище фракцій змінюється так: 14−20,
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36−42 % і 12−17 %, відповідно. Підвищений вміст фракцій
середнього і дрібного піску (частинки розміром 0,5–0,1 мм) є
характерною особливістю гранулометричного складу досліджуваних ґрунтів (див. табл. 6.2, див. вкл. рис. 8).
Переважання піщаної фракції (частинок розміром > 0,05 мм)
зумовлює специфіку загальних фізичних, водно-фізичних
і фізико-механічних властивостей досліджуваних рендзин
[141; 236].
Гранулометричний склад рендзин досліджуваної території харак-теризується переважно незначним вмістом грубопилуватої фракції (частинки розміром 0,05–0,02 мм), профільний розподіл якої загалом повторює характер розподілу
фракцій середнього і дрібного піску. У верхньому гумусовоакумулятивному горизонті її кількість коливається від 3–10 %,
у перехідному гумусовому – 3–7 %. У перехідному гумусованому горизонті вміст фракції грубого пилу дещо збільшується і
становить 3–12 %. Помітно підвищеним вмістом цієї фракції
характеризуються рендзини модальних ділянок № 1 “Купичів”, № 5 “Хватів” і № 10 “Бережани”.
Виявлений характер профільного розподілу піщаних і
грубопилуватої фракцій у гранулометричному складі рендзин території досліджень дає підставу стверджувати, що
досліджувані ґрунти сформувалися на літологічно однорідних
одночленних ґрунтотворних породах, за участі привнесеного ззовні піщаного матеріалу. Проте, зважаючи на значний
вміст піщаних фракцій у нерозчинному залишку згусткових
вапняків, необхідно відзначити, що опіщаненість рендзин
Розточчя є очевидно автохтонною.
Досліджувані рендзини у більшості випадків характеризуються підвищеним вмістом передколоїдної фракції (19−35 %)
і практично не відрізняються за характером профільного
розподілу цієї фракції (див. табл. 6.2, рис. 6.1, 6.2). Згідно з
класифікацією Б. Г. Розанова [277, с. 67] вони відносяться до
групи ґрунтів з профілями акумулятивного типу, визначальною особливістю яких є максимальна акумуляція мулистих
частинок з поверхні ґрунту і поступове зменшення їхньої
кількості з глибиною.
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Рис. 6.1. Профільний розподіл мулу у слаборозвинутих
і короткопрофільних рендзинах

Дещо більші в абсолютному відношенні показники вмісту
мулистої фракції у нижній частині профілю рендзин пояснюються тим, що згідно з міжнародною класифікацією до складу
глини, тобто елементів < 2 мк (< 0,002 мм), входять не тільки
глинисті мінерали, а й тонкодисперсний кварц (у підзолах)
або карбонати (в ґрунтах на карбонатних породах) [112].
Ще одним поясненням незначного зменшення вмісту
мулистої фракції у верхній і середній частинах профілю
рендзин можуть бути висновки Р. П. Каска, який зазначає,
що поряд з нагромадженням глини у процесі вивільнення
теригенного матеріалу із карбонатних порід відбуваються
значні витрати глини карбонатноїї природи [133].
У характері розподілу гранулометричних елементів у
профілі рендзин усіх модальних ділянок простежуються певні
загальні закономірності:
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Рис. 6.2. Профільний розподіл мулу у повнопрофільних рендзинах

•

•

спостерігається значне підвищення опіщаненості у
верхній частині ґрунтового профілю з наступним її
різким зменшенням при переході до материнської породи. Найменша опіщаненість проявляється у слаборозвинутих і короткопрофільних рендзинах ЗахідноПодільської височинної області. Найбільша − у повнопрофільних рендзинах Малого Полісся і Розточчя. В
останньому випадку вона має очевидно автохтонний
характер (див. табл. 6.2);
розподіл у профілі вмісту мулистої фракції (19−35 %) є
майже рівномірним, з незначним підвищення її вмісту у нижньому перехідному горизонті і ґрунтотворній
породі (див. табл. 6.2). Таке підвищення пов’язано
насамперед із зростання у цьому ж напрямі вмісту і
запасів карбонатів.
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За допомогою досліджень Р. П. Каска, Т. С. Звєрєвої та
ін. [121; 133] встановлено, що вміст передколоїдної фракції
у ґрунтовому профілі є однорідний тільки в дерново-карбонатних типових ґрунтах (рендзинах), що підтверджується
нашим висновком.
За допомогою досліджень І. М. Гоголєва встановлено, що
у мінералогічному складі нерозчинного залишку продуктів
елювіогенези крейдяного мергелю переважають мінерали
монтморилонітової групи типу бейделіт [83].
Д. С. Орлов, характеризуючи мінерали типу бейделіт,
відзначає, що для них характерним є високий ступінь
дисперсності, тому ≈ 80 % їхніх частинок входять до складу
мулистої фракції (у тому числі колоїдних частинок близько
60 %) [226]. Отже, значний вміст мінеральних частинок у тонкодисперсних фракціях ґрунтів, з одного боку, надають їм особливих фізичних та фізико-хімічних особливостей, з іншого –
сприяють можливості їхнього вертикального переміщення
у ґрунтовому профілі, особливо в умовах промивного типу
водного режиму.
Про можливість переміщення мулистих частинок у
профілі ґрунтів, які утворилися на ґрунтотворних породах
зі значним вмістом карбонатів, вказує Г. Альтемюллер,
підкреслюючи, що в процесі вилуговування карбонатів у
ґрунті виникає досить легкорухома глиниста речовина, яка
може бути продуктом і не сучасного вивітрювання [317].
За Р. П. Каском, порожнини, які виникають у ґрунтовій
товщі, в процесі вилуговування твердих карбонатних частинок заповнюються алюмосилікатними частинками з
горизонтів, що залягають вище. Отже, розрідження упаковки
твердих частинок унаслідок активного прояву процесу розчинення і вилуговування є однією з причин перерозподілу
глини в ґрунтовій товщі рендзин [133].
Перерозподіл глини у профілі повнопрофільних рендзин
значною мірою зумовлює незначне збільшення глибини залягання нижньої границі перехідного гумусового та перехідного
гумусованого горизонтів у цих ґрунтах.
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Дещо інше пояснення щодо акумуляції силікатно-мулистого резидіуму (нерозчинного залишку) вихідної ґрунтотворної породи у профілі рендзин, а також наявності
кристалічних та аморфних форм сполук заліза, особливо у
верхніх генетичних горизонтах цих ґрунтів, простежується у
працях Ф. Дюшофура та деяких польських учених, зокрема
Б. Добжанського і Р. Турського [323; 324; 326]. Автори зазначають, що визначальним при цьому є процес декальцинації.
Це узгоджується з нашими висновками і підтверджується
даними валового хімічного аналізу.
Отже, нагромадження глини в ґрунтовій товщі рендзин
відбувається головно у формі нерозчинного залишку вихідної
ґрунтотворної породи, а її майже рівномірний розподіл у межах профілю зумовлений сукупністю явищ, головними серед
яких є переміщення, перерозподіл і акумуляція тонкодисперсної частини нерозчинного залишку. Найсуттєвішим процесом при цьому є розчинення і вилуговування карбонатів.

6.2. Процеси організації
структурно-агрегатного стану
Абсолютна більшість елементарних гранулометричних
елементів ґрунтів скріплені між собою, утворюючи структурні окремості (агрегати) різної генези, складності, величини,
форми та водотривкості. Причинами взаємного поєднання
елементів ґрунтової маси є поверхнева енергія дисперсної
системи (енергія кристалічної гратки частинок), наявність у
ґрунті клеючих (гумус, прикореневі виділення), цементуючих
(карбонати кальцію, гідрооксиди заліза) речовин та сили залишкових валентностей. Поділ ґрунтової маси на агрегати
є складним поєднанням комплексу абіотичних та біогенних
процесів, зокрема, об’ємних та фазових змін у ґрунті, діяльності кореневих систем і ґрунтової фауни, а в освоєних – їхній
механічний обробіток. Тому агрегатному структурному рівню
організації речовини ґрунту належить особливе місце серед
показників його структурного стану.
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Структура ґрунту є одним із найважливіших чинників
його родючості. У структурному ґрунті створюються оптимальні умови водного, повітряного і теплового режимів, що
відповідно зумовлює розвиток мікробіологічних процесів, мобілізацію та доступність елементів живлення рослин тощо.
Оцінка структурно-агрегатного стану ґрунту включає визначення загальної кількості макро- і мегаагрегатів (агрегати
10—0,25 і > 10 мм, відповідно), розподіл їх за фракціями, визначення коефіцієнтів структурності та водотривкості тощо.
З агрономічної точки зору до структурних відносять ґрунти,
в структурному складі яких переважають агрегати від 0,25 мм
до 10 мм. Найціннішою в агрономічному відношенні є зерниста і грудкувата структура, механічно стійка і водостійка,
шпарувата.
Роль структури у формуванні водно-повітряного режиму
ґрунтів взагалі і рендзин зокрема відзначена у працях багатьох дослідників [14; 81; 83; 128; 134; 270; 321; 325].
Освоєння рендзин і тривале їхнє використання як орних
земель супроводжується руйнуванням структури, зміною водотривкості структурних агрегатів, утворенням брилуватих
окремостей, особливо в посушливі періоди [14; 83; 97; 133;
270; 279; 299; 305 та ін.].
І. М. Гоголєв відзначає наявність у рендзин добре вираженої структури. Автор пише, що в складі структури рендзин переважають макроагрегати розміром від 0,25 мм до
10 мм. Їхній вміст в орному горизонті становить 75,2 %, у
підорному – 80,0 %. Вміст мегаагрегатів (> 10 мм) і мікроагрегатів (< 0,25 мм) відповідно становить в орному горизонті 20,4 % і 4,4 %, у підорному − 18,1 % і 1,9 %. Водночас
І. М. Гоголєв вказує на утворення брилуватої фракції (18,1–
20,4 %), яка не переважає в ієрархії структури цих горизонтів.
Автор зазначає, що після оранки поверхня поля з рендзинними ґрунтами виглядає як нагромадження невпорядкованих
брил різних розмірів, які важко руйнуються під час обробітку,
але за осінньо-зимовий період повністю розпадаються до грудкувато-зернистого стану [83].
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Ф. Дюшофур [112], характеризуючи різні типи структури
ґрунтів зазначає, що наявий у рендзинах кальцієвий мюль
сприяє утворенню у цих ґрунтах добре вираженої зернистої
структури з переважанням зерен правильної форми.
Аналіз структурного стану вказує на доволі широку варіабельність показників вмісту різних фракцій структурних
агрегатів, у тому числі водостійких, коефіцієнта структурності
та критерію водотривкості у досліджуваних рендзинах. Результати структурно-агрегатного аналізу рендзин наведені
в таблиці 6.3 і графічно зображені на рисунках 6.3, 6.4 та вкл.
рис. 11, 12. Одержані дані структурно-агрегатного аналізу
повністю підтверджують висновки, зроблені на підставі
макроморфологічних досліджень, результати яких подані у
відповідному розділі.
Структурний стан освоєних повнопрофільних рендзин
здебільшого піщано-легкосуглинкового і піщано-середньосуглинкового гранулометричного складу характеризується
наявністю грудкувато-порохуватих агрегатів з переважанням добре виражених брилуватих структурних окремостей.
Водночас структурний стан повнопрофільних рендзин, які
на сьогодні знаходяться під лісом, незважаючи на супіщаний гранулометричний склад, відзначається домінуванням
дрібногрудкувато-зернистої структури з чітко вираженими
зернами правильної форми.
Згідно з одержаними даними в структурному складі освоєних повнопрофільних рендзин території дослідження у більшості випадків переважають мегаагрегати (> 10 мм), частка
яких в орному горизонті становить 37,3–60,1 %, у підорному –
38,1−57,3 % (див. табл. 6.3, див. вкл. рис. 11). Брилувата
фракція утворюється в результаті оранки і складається із
масивних агрегатів неправильної форми, які характеризуються високою щільністю складення. Незважаючи на це,
брилуваті структурні окремості порівняно легко руйнуються
під дією падаючих крапель дощу (особливо зливових дощів)
та ґрунтообробного знаряддя. Загалом за осінньо-зимовий
період більшість з них розпадається до грудкувато-агрегатного стану. Однією із причин, яка призводить до наявності
значної кількості брилуватих структурних окремостей у
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< 0,25

0,5−0,25

2−1

3−2

5−3

7−5

10−7

> 10

Глибина відбору зразків, см

Таблиця 6.3

Коефіцієнт
структурності

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Повнопрофільна рендзина на елювії турон-сенонських відкладів писальної крейди, МД №1
“Купичів”, KВ-1 (переліг)
7,9
10,0
4,9
6,3
2,4
1,9
2,0
Hca op
0−16
53,4 11,0
0,81
1,8
3,0
2,6
5,5
15,3
21,4
50,3
49,7
9,0
11,7
6,2
7,6
2,6
2,2
2,1
PHca п/ор 16−32 46,5 12,3
1,06
2,3
2,2
3,5
7,2
17,8
20,7
46,3
53,7
Повнопрофільна рендзина на елювії турон-сенонських відкладів крейдяного мергелю, МД №2
“Радехів”, РВ-33 (рілля)
3,7
4,4
2,8
4,9
8,1
9,5
2,2
Hca op
0−16
60,1
4,3
0,61
0,7
2,0
1,5
7,5
16,2 26,5 45,6
54,4
5,5
5,8
3,5
5,2
8,1
8,5
1,5
Hca п/op
16−26 55,3
6,6
0,76
2,0
4,2
2,9
12,3
16,7 21,5 40,4
59,6

Генетичні
горизонти

1

1−0,5

Розмір агрегатів, мм; вміст, %
Сума водостійких агрегатів
> 0,25 мм

Структурно-агрегатний склад рендзин Західного регіону України
(чисельник – сухе просіювання; знаменник – мокре просіювання)
Критерій водотривкості %
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244,9

242,6

668,1

839,8
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2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Повнопрофільна рендзина на елювії турон-сенонських відкладів крейдяного мергелю, МД №4
“Білий Камінь”, БК-14 (рілля)
3,4
3,6
2,4
4,7
9,6
10,4
2,5
Hca op
0−25
59,1
4,3
0,62
0,0
0,2
0,2
1,2
5,3
28,1 65,0
35,0
4,1
4,7
2,8
5,5
9,0
9,4
1,6
Hca п/op
25−31 57,3
5,6
0,69
0,0
0,2
0,2
1,9
9,6
29,2 58,9
41,1
Закінчення табл. 6.3
Повнопрофільна рендзина на елювії турон-сенонських відкладів крейдяного мергелю, МД №5
“Хватів”, ХВ-4 (рілля)
3,0
1,6
1,3
5,7
17,1 25,6
1,0
Hca op
0−17
41,6
3,1
1,35
0,0
0,4
0,3
2,6
14,8 23,0 58,9
41,1
2,1
2,4
1,4
4,4
21,6 25,4
1,7
Hca п/op
17−30 38,1
3,9
1,51
0,0
1,4
0,6
2,2
19,2 23,6 53,0
47,0
Повнопрофільна рендзина на елювії згусткових вапняків верхнього баденію, МД №9
“Івано-Франкове”, ІР-1 (ліс)
19,0
7,9
10,3
15,3
8,0
6,5
3,5
Нса
4−21
16,0 13,6
4,06
37,7
10,6
12,5
12,6
7,2
3,5
15,9
84,1
Повнопрофільна рендзина на елювії хемогенних вапняків верхнього баденію, МД №10
“Бережани”, БО-1 (сад, рілля)
3,9
2,4
2,9
6,8
14,7 27,1
1,8
Hca н
0−17
37,3
3,1
1,56
0,0
1,6
2,2
5,8
13,8 24,4 52,2
47,8
2,8
1,2
1,0
3,8
15,8 28,1
1,4
Hca п/ор
17−34 43,2
2,7
1,24
0,0
0,4
0,4
2,0
13,8 27,6 55,8
44,2

1
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94,3

91,4

73,9

91,1

88,5

210,8

167,0

14

Закінчення табл. 6.3
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досліджуваних ґрунтах, є те, що обробіток проводять без належного врахування строків їхньої оптимальної вологості.
Вміст макроагрегатів і мікроагрегатів у гумусово-акумулятивному горизонті, і зокрема в орному і підорному горизонтах досліджуваних рендзин, характеризується як доволі мінливий. Найвищим вмістом структурних агрегатів зазначеного
розміру (10−0,25 і < 0,25 мм) відзначаються повнопрофільні
рендзини Розтоцько-Опільської горбогірної області, які сформувалися на елювії згусткових вапняків верхнього баденію і
донині розвиваються під лісом. У гумусово-акумулятивному
горизонті цих ґрунтів вміст макроагрегатів і мікроагрегатів
становить 80,6 % і 3,5 %. Показник коефіцієнта структурності становить 4,06. За шкалою оцінки структурного стану,
запропонованої С. І. Долговим і П. У. Бахтіним [43], ці ґрунти
характеризуються відмінним структурним станом.
Водночас в освоєних повнопрофільних рендзинах в орному горизонті вміст макроагрегатів і мікроагрегатів змінюється від 37,7−60,9 % і 1,0−2,5 %, у підорному – 41,1−61,2 % і
1,4−2,1 % (див. табл. 6.3, див. вкл. рис. 11).
Показники коефіцієнта структурності в освоєних повнопрофільних рендзинах, які сформувалися на елювії туронсенонських відкладів писальної крейди і крейдяного мергелю
у межах Волинського і Малого Полісся як в орному, так і в
підорному горизонтах < 1 і коливаються від 0,61 до 1,06 (див.
табл. 6.3). За шкалою оцінки структурного стану [43] ці ґрунти характеризуються незадовільним структурним станом в
орному горизонті та задовільним у підорному горизонті (див.
табл. 6.3).
Освоєні повнопрофільні рендзини, які сформувалися як
на елювії турон-сенонських відкладів крейдяного мергелю,
так і на елювії хемогенних вапняків верхнього баденію у
межах Західно-Подільської височинної та Розтоцько-Опільської горбогірної областей відзначаються помітно вищими
показниками коефіцієнта структурності, які і в орному, і в
підорному горизонтах є більшими від одиниці та змінюються
від 1,24 до 1,56. Згідно з зазначеною вище шкалою оцінки
структурного стану досліджувані рендзини характеризуються
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задовільним і добрим структурним станом як в орному, так
і у підорному горизонтах.
На підставі багаторічних досліджень І. Б. Ревут, Н. А. Соколовська доводять, що проведення осінньо-весняних польових робіт, пов’язаних із застосуванням численних
ґрунтообробних знарядь при вологості, яка не відповідає
вологості оптимального структуроутворення, зумовлює не
тільки зниження ефекту структуроутворення, а й призводить
до руйнування макроструктурного складу ґрунту [270].
Подібну думку висловлює В. В. Медведєв, який відзначає,
що внаслідок систематичної оранки та руйнування структурних агрегатів ходовими системами тракторів коефіцієнт
структурності знижується більше ніж удвічі [207, с. 54−60].
Усе це підтверджує зроблені нами висновки.
Важливою агрономічною властивістю ґрунтової структури є її водотривкість, яка проявляється через здатність
структурних агрегатів тривалий час протидіяти руйнуючій
дії води. Стійкість ґрунтових агрегатів залежить не тільки від
якості гумусу та наявності у ґрунті незворотно зкоагульованих органічних і мінеральних колоїдів, які зумовлюють зцементування гранулометричних елементів свіжоосадженими
гуматами Кальцію. Суттєву роль у формуванні водотривкої
структури відіграє склад вбирних основ. У випадку насичення
ґрунтово-вбирного комплексу двовалентними катіонами, що є
характерним для рендзин, утворюється водотривка зерниста
структура.
Найсуттєвіші зміни унаслідок освоєння ґрунтів відбуваються з вмістом водотривких агрегатів. В. В. Медведєв відзначає, що тривале сільськогосподарське використання ґрунтів
як орних земель призводить до значного зменшення вмісту
водостійких агрегатів (> 0,25 мм) і зниження коефіцієнта
водотривкості [207; 210].
Результати вивчення водотривкості структури досліджуваних рендзин представлені у таблиці 6.3 та на рисунках 6.3,
6.4 та вкл. рис. 12.
Найвищими показниками водотривкості структури характеризуються повнопрофільні рендзини модальної ділянки
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№ 9 “Івано-Франкове”. Сума водостійких агрегатів > 0,25 мм
у гумусово-акумулятивному горизонті цих ґрунтів становить
84,1 %. За шкалою, запропонованою І. В. Кузнєцовою [189],
водостійкість агрегатного складу досліджуваних рендзин
оцінюється як відмінна. Критерій водотривкості при цьому
становить 73,9 %.
Водостійкість структури освоєних повнопрофільних рендзин території досліджень порівняно низька. За результатами мокрого просіювання кількість фракції агрегатів розміром
< 0,25 мм у 20−40 разів більша, ніж за сухого (див. табл. 6.3,
див. вкл. рис. 12).
Відтак можна зробити висновок, що структура цих ґрунтів
не є міцною. Однак наявність у повітряно-сухому ґрунті
значно більшої кількості агрегатів–грудок розміром > 1 мм,
ніж після мокрого просіювання, переконливо показує, що ці
ґрунти, висихаючи мають порівняно високу здатність агрегуватися і відновлювати свою структуру (див. табл. 6.3).
Це можна пояснити достатньо високим вмістом у
досліджуваних рендзинах передколоїдної фракції (частинки
розміром <0,002 мм).
А. Д. Воронін, А. Ф. Вадюніна відзначають, що найбільший вплив на структуру і властивості ґрунту мають мулиста
і дрібнопилувата фракції (частинки розміром <0,006 мм),
тобто відносний вміст так званої плазми [30; 48]. За співвідношенням плазми і скелетних (частинки розміром <0,006 мм)
елементарних ґрунтових частинок (у карбонатному дрібноземі) рендзини характеризуються плазмово-піщаним підтипом
плазмово-скелетного типу структури, для якого характерні агрегованість і значна залежність властивостей ґрунту
від вмісту плазми [48]. Крім того, здатність агрегуватися
і відновлювати структуру під час висихання зумовлена в
рендзинах утворенням так званих істинних агрегатів [30].
Н. А. Качинський зазначає, що роль цементу у процесі утворення істинних агрегатів у багатьох випадках відіграє CaCO3
з утворенням його унаслідок осадження бікарбонату кальцію
(Ca (HCO3)2) [135, с. 249].
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Отже, наявність у рендзинах відносно значної кількості
плазми та карбонатів кальцію, які виконують роль цементу
агрегатів, є однаково сприятливими чинниками для їхнього
агрегування і відновлення структури переважно в умовах
найменшого зволоження.
Аналіз агрегатного складу свідчить про суттєву відмінність характеру розподілу фракцій водостійких агрегатів у
верхніх горизонтах неосвоєних та освоєних досліджуваних
рендзин, що значною мірою відображає інтенсивність їхнього
агровиробничого використання (див. вкл. рис. 12). Якщо для
рендзин у природному стані (під лісом) найменш водостійкими є структурні окремості розміром 0,5−0,25 і < 0,25 мм, а найбільш стійкими – 7−5 мм, то для освоєних аналогів найменш
водостійкими є структурні окремості розміром понад 2 мм,
а найбільш − 0,25 і < 0,25 мм. Виявлено, що в орному горизонті рендзин вміст водостійких агрегатів розміром < 0,5 мм
майже у всіх випадках більший, ніж у підорному горизонті
(див. табл. 6.3). Це вказує на збільшення розпиленості структури в орному горизонті насамперед за рахунок її механічного
руйнування.
Серед освоєних повнопрофільних рендзин кращою водостійкістю структури гумусово-акумулятивного горизонту
(орного і підорного горизонтів) за даними агрегатного аналізу,
характеризуються рендзини Радехівського-Бродівського природного району Малого Полісся. Сума водостійких агрегатів
> 0,25 мм в орному горизонті становить 54,4 %, в підорному –
59,6 %. За шкалою оцінки І. В. Кузнєцової [189] водостійкість їхньої структури оцінюється як добра. Це закономірно
пов’язано із більшим вмістом у цих ґрунтах загального гумусу
та вищою карбонатністю.
Виявлену залежність підтверджено поліномом четвертого
ступеня з величинами достовірності апроксимації R2 = 0,99 − 1,0
та проілюстровано на рис. 6.3 і 6.4, де достатньо вагомим
є зростання коефіцієнтів структурності та критеріїв водотривкості у гумусово-акумулятивному (орному і підорному)
горизонтах у рендзинах хронорядів з вищими показниками
вмісту гумусу і карбонатності.
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1 − МД №9 «Івано-Франкове», р.ІР-1 (ліс); 2 − МД №5
«Хватів», р.ХВ-4 (рілля); 3 − МД №10 «Бережани»,
р.БО-1 (сад, рілля); 4 − МД №4 «Білий Камінь», р.БК14 (рілля); 5 − МД №2 «Радехів», р.РВ-33 (рілля);
6 − МД №1 «Купичів», р.КВ-1 (переліг).

Рис. 6.3. Розподіл коефіцієнтів структурності і критеріїв водотривкості у гумусовоакумулятивному (орному) горизонті рендзин хронорядів

1 − МД №2 «Радехів», р.РВ-33 (рілля); 2 − МД №4
«Білий Камінь», р.БК-14 (рілля); 3 − МД №1
«Купичів», р.КВ-1 (переліг); 4 − МД №5 «Хватів»,
р.ХВ-4 (рілля); 5 − МД №10 «Бережани», р.БО-1 (сад,
рілля); 6 − МД №9 «Івано-Франкове», р.ІР-1 (ліс).
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1 − МД №5 «Хватів», р.ХВ-4 (рілля); 2 − МД №10
«Бережани», р.БО-1 (сад, рілля); 3 − МД №4 «Білий
Камінь», р.БК-14 (рілля); 4 − МД №2 «Радехів», р.РВ33 (рілля); 5 − МД №1 «Купичів», р.КВ-1 (переліг);

Рис. 6.4. Розподіл коефіцієнтів структурності і критеріїв водотривкості у гумусовоакумулятивному (підорному) горизонті рендзин хронорядів

1 − МД №4 «Білий Камінь», р.БК-14 (рілля); 2 − МД
№2 «Радехів», р.РВ-33 (рілля); 3 − МД №1 «Купичів»,
р.КВ-1 (переліг); 4 − МД №10 «Бережани», р.БО-1
(сад, рілля); 5 − МД №5 «Хватів», р.ХВ-4 (рілля).
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Аналіз результатів вивчення агрегатного складу рендзин
території досліджень дає підстави стверджувати, що в процесі
освоєння спостерігається чітко виражена тенденція до погіршення водотривкості структури. Однією з причин зниження
водотривкості структури досліджуваних рендзин є механічне
руйнування грубих фракцій водостійких агрегатів унаслідок
тривалого і систематичного їхнього обробітку.
Загалом результати вивчення показників структурногоагрегатного складу досліджуваних рендзин відображають
зміни під час агрегатоутворення, спричинені глибинними
ґрунтовими процесами, серед яких головну роль відіграють
дегуміфікація, вилуговування і знекарбоначування верхніх
горизонтів цих ґрунтів.

6.3. Складення і процеси його формування
Ґрунт, як будь-яке природне тіло, характеризується низкою фізичних властивостей, варіабельність яких може бути
зумовлена особливостями складу ґрунтотворних порід, віком
ґрунтотворення, інтенсивністю та характером використання
ґрунтів у господарській діяльності. До природних чинників
диференціації загальних фізичних властивостей належать:
вміст та якісний склад мінеральної й органічної речовини
ґрунтів, структурний стан, рослинний покрив тощо. Сукупність
антропогенних чинників диференціації загальних фізичних
властивостей, що визначають їхній культурний стан, зводиться
до таких, як обробіток ґрунтів, внесення органічних і мінеральних добрив, меліоративні заходи тощо. Зовнішнім вираженням
щільності і шпаруватості ґрунту є складення (зложення) ґрунту. До інтегральних показників, які визначають складення
ґрунту, відносять: щільність твердої фази, щільність будови,
загальну шпаруватість і шпаруватість аерації.
Щільність твердої фази ґрунту залежить від його хімічного і мінералогічного складу і визначається середньою величиною щільності речовин, які складають ґрунт, а також
їхнім співвідношенням у ґрунтовій масі [30].
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Щільність твердої фази є достатньо стабільною величиною, що майже не змінюється у часі [135].
Середні значення показників щільності твердої фази рендзин і результати їхнього статистичного опрацювання наведені у таблиці 6.4 та графічно зображені на рисунках 6.5, 6.6.
Гумусово-акумулятивний і дерновий процеси ґрунтоутворення деякою мірою позначилися на показниках твердої
фази, що відображається у характері їхнього профільного
розподілу.
Щільність твердої фази досліджуваних ґрунтів коливається у вузькому діапазоні величин і закономірно зростає вниз
по профілю. Це зумовлено тим, що рендзини відзначаються:
• наявністю тісного зв’язку зі складом вихідної ґрунтотворної породи, а також поступовим характером переходу до неї;
• недиференційованим або слабо диференційованим
профілем за гранулометричним складом;
• відсутністю будь-яких ознак шаруватості у профілі та
незначним привнесенням ззовні аллохтонного матеріалу;
• рівномірним розподілом у профілі теригенного
матеріалу автохтонного походження;
• зменшенням з глибиною органічної частини ґрунтової
маси.
У гумусово-акумулятивному горизонті щільність є найменшою, становить 2,54−2,70 г/см3 і поступово зростає до
2,58−2,75 г/см3 у перехідному гумусовому горизонті, досягаючи максимальних значень 2,65−2,75 г/см3 у перехідному
гумусованому горизонті (див. табл. 6.4).
Збільшення вниз по профілю щільності твердої фази ґрунту корелює із зменшенням кількості гумусу у тому ж напрямі
та рівномірним зростанням теригенного матеріалу. Особливо
чітко це виявляється при переході від гумусово-акумулятивного до перехідного гумусового горизонту та в нижній частині
ґрунтового профілю у перехідному гумусованому горизонті
(рис. 6.5, 6.6).
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28−38

HPca

2,64

2,60
1,42

1,55

46,21

40,38

23,36

22,24

23−33

35−45

50−60

Hca п/op

HPca

Phca

2,73

2,68

2,63

1,30

1,43

1,48

53,58

48,25

43,73

24,71

17,60

15,52

Phca
48−58
2,68
1,30
51,49
27,56
Повнопрофільна рендзина на елювії турон-сенонських відкладів крейдяного мергелю, МД № 2
“Радехів”, РВ-33 (рілля)
Hca op
0−22
2,63
1,50
42,86
15,32

16−26

Hca п/op

Шпаруватість, %
Генетичні гориГлибина відбору Щільність твердої Щільність будови,
зразків, см
г/см3
зонти
фази, г/см3
загальна
аерації
1
2
3
4
5
6
Повнопрофільна рендзина на елювії турон-сенонських відкладів писальної крейди, МД2 № 1
“Купичів”, KВ-1 (переліг)
Hca op
0−16
2,64
1,34
49,24
15,93
PHca п/op
16−32
2,65
1,48
42,64
20,83
P(h)ca
32−42
2,67
1,36
49,06
24,47
Повнопрофільна рендзина на елювії турон-сенонських відкладів крейдяного мергелю, МД № 2
“Радехів”, РВ-1 (рілля)
Hca op
0−16
2,59
1,26
51,35
19,20

Загальні фізичні властивості рендзин Західного регіону України1
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0−10

2,69

1,37

49,00

15,34

PHca
21−30
2,75
1,52
44,00
14,02
Повнопрофільна рендзина на елювії турон-сенонських відкладів крейдяного мергелю, МД № 3 “Радивилів”,
РЛ-3 (рілля)
Hca
0−20
2,65
1,31
42,36
15,86
Hpca
20−28
2,67
1,48
44,25
16,31
Phca
35−45
2,72
1,51
48,93
22,58
Повнопрофільна рендзина на елювії турон-сенонських відкладів крейдяного мергелю, МД № 4
“Білий Камінь”, БК-14 (рілля)
Hca op
0−25
2,62
1,52
39,70
13,09
Hca п/op
25−31
2,63
1,57
40,30
16,17
HPca
32−45
2,66
1,53
42,29
20,38
Phca
55−65
2,70
1,45
44,50
24,36
Повнопрофільна рендзина на елювії турон-сенонських відкладів крейдяного мергелю, МД № 5
“Хватів”, ХВ-4 (рілля)
Нса ор
0−17
2,62
1,23
53,05
17,99
Нса п/ор
17−30
2,64
1,38
47,73
13,77
РНк
32−42
2,69
1,42
47,21
13,08
Phk
42−52
2,71
1,36
49,82
15,12

Hca

1
2
3
4
5
6
Короткопрофільна рендзина на елювії турон-сенонських відкладів крейдяного мергелю, МД № 3
“Радивилів”, РЛ-1 (рілля)
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73−83

2,68

1,48

44,78

14,56
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30−40

42−52

НРса

Phса

2,69

2,67

1,32

1,45

50,93

45,69

26,56

23,51

РНса
14−28
2,65
1,34
49,43
11,86
Повнопрофільна рендзина на елювії турон-сенонських відкладів крейдяного мергелю, МД № 8 “Вороняки”,
ВК-1 (переліг)
Нса ор
0−20
2,66
1,35
49,25
25,27

P(h)са
13−20
2,70
1,31
51,48
9,84
Короткопрофільна рендзина на елювії турон-сенонських відкладів крейдяного мергелю, МД № 7 “Біла гора”,
БГ-4 (переліг)
Нса
0−14
2,63
1,11
57,79
13,25

Слаборозвинута рендзина на елювії турон-сенонських відкладів крейдяного мергелю, МД № 7 “Біла гора”,
БГ-6 (соснове рідколісся)
НРса
0−13
2,65
1,01
61,89
10,44

PНса

1
2
3
4
5
6
Антропогенно-порушена рендзина на елювії турон-сенонських відкладів крейдяного мергелю, МД № 6
“Ясенів”, ЯС-5 (переліг)
Нса н.
2−30
2,63
1,23
53,23
23,14
Нрса н
30−49
2,64
1,36
48,49
17,83
Нса п.
49−58
2,63
1,35
48,67
20,03
НPса
58−68
2,65
1,27
52,08
19,39

Продовження табл. 6.4
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19−32

2,58

1,19

53,88

28,51
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41−51

Hpca

2,65

2,55
1,30

1,36

50,94

46,76

17,76

18,88

47−62

Phca

2,75

2,73

1,40

1,34

49,09

50,92

18,78

20,31

Примітка. 1. – Наведено середні дані загальних фізичних властивостей (n=5−10); 2. – МД – модальна ділянка.

27−47

Hpca

Phca
55−65
2,68
1,38
48,51
17,91
Повнопрофільна рендзина на елювії літотамнієвих вапняків верхнього баденію, МД №11 “Боришківці”,
ТБП-133 (рілля)
Hca op + Hca п/op
0−27
2,70
0,95
64,81
25,85

17−34

Hca п/op

Phca
42−52
2,62
1,36
48,09
28,73
Повнопрофільна рендзина на елювії хемогенних вапняків верхнього баденію, МД № 10 “Бережани”, БО-1
(сад, рілля)
Hca op
0−17
2,54
1,12
55,91
20,24

PHca

Phса
35−45
2,62
1,32
49,62
35,39
Повнопрофільна рендзина на елювії згусткових вапняків верхнього баденію, МД № 9 “Івано-Франкове”, ІР-1
(ліс)
Hca
3−19
2,56
1,01
60,55
30,01

1
2
3
4
5
6
Короткопрофільна середньовилугована рендзина на елювії згусткових вапняків верхнього баденію, МД № 9
“Івано-Франкове”, ІР-2 (ліс)
Н
4−21
2,58
1,02
60,47
36,64
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Рис. 6.5. Щільність твердої фази слаборозвинутих
і короткопрофільних рендзин хронорядів

Проведені дослідження показали, що порівняно з повнопрофільними рендзинами хронорядів, слаборозвинуті і короткопрофільні рендзини загалом мають вищі середні значення
щільності твердої фази. Пояснюється це тим, що ґрунти з
менш розвинутим профілем відзначаються зниженим вмістом
і запасами гумусу, а відтак переважанням у ґрунтовій масі
мінеральної складової.
Л. О. Карпачевський (1983 рік ) зазначає, що утворення
рендзинних ґрунтів у верхній частині уламкової кори звітрювання прискорює процеси вивітрювання материнської
породи. Це відбувається унаслідок тіснішого контакту дрібноземистої частини ґрунту, яка добре утримує вологу, з уламками вихідної ґрунтотворної породи. У результаті цього відбувається їхнє інтенсивне руйнування та значне вивільнення
мінерального теригенного матеріалу [131].
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Рис. 6.6. Щільність твердої фази
повнопрофільних рендзин хронорядів

Мінливість варіаційного ряду показників щільності твердої
фази у межах ґрунтового профілю слаборозвинутих і короткопрофільних рендзин коливається від 0,41 до 1,18 %, водночас у
повнопрофільних рендзин – 0,42 – 2,32 %.
Це опосередковано вказує на несуттєвість різниць середніх
величин цього показника у межах території дослідження.
Встановлено, що найменшими показниками мінливості
варіаційного ряду щільності твердої фази у межах ґрунтового
профілю характеризуються короткопрофільні рендзини модальної ділянки № 7 “Біла гора” (0,41 %) та повнопрофільні
рендзини модальних ділянок № 8 “Вороняки” (0,48 %), № 2
“Купичів” (0,52 %) і № 6 “Ясенів” (0,53 %). В останньому випадку мова йде про мінливість показників щільності твердої
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фази у межах ґрунтового профілю антропогенно-порушених
рендзин. Загалом необхідно відзначити, що помітної залежності мінливості показників щільності твердої фази у межах профілю рендзин з різним ступенем його розвитку не виявлено.
Водночас порівняльний аналіз показників мінливості
щільності твердої фази у межах ґрунтового профілю досліджуваних рендзин, які сформувалися на продуктах елювіогенези
різних ґрунтотворних порід, вказує на те, що найвищі показники (2,32 %) характерні для ґрунтів, які утворилися на елювії хемогенних вапняків, а найнижчі – на елювії крейдяних
мергелів (0,41 %). Однією з головних причин виявленої залежності є очевидно літологічний склад ґрунтотворних порід.
Результати статистичного опрацювання свідчать, що будьяких значних змін щільності твердої фази рендзин у процесі
освоєння не відбувається. Такий висновок закономірний,
оскільки аналіз результатів гранулометричного складу не
виявив будь-який суттєвий перерозподіл мулистої та інших
фракцій.
Це узгоджується з висновками багатьох дослідників, які
відзначають, що порівняно з іншими фізичними величинами
показники щільності твердої фази коливаються у вузьких межах і найменше піддаються динаміці у часі [30; 55; 135; 141].
Щільність будови є однією із найважливіших фізичних характеристик ґрунтів, яка зумовлює їхній водний, повітряний
і тепловий режими, а також певною мірою біологічну
активність. За величиною щільності будови оцінюють ступінь
окультуреності ґрунтів [30, с. 98]. Однак у наукових працях
багатьох учених вона не є визначальним показником трактування генетико-географічних особливостей ґрунтів.
Щільність будови ґрунту залежить від гранулометричного складу, структури, її водотривкості і механічної міцності, шпаруватості, вологості ґрунту, складу увібраних основ,
вмісту та якісного складу гумусу. Вона надзвичайно мінлива
у просторі й часі, особливо у верхніх горизонтах ґрунту, які
зазнають інтенсивної дії діагенетичних чинників довкілля.
За даними М. І. Полупана, в дерново-карбонатних суглинкових ґрунтах (рендзинах) як освоєних, так і
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цілинних показники щільності будови змінюються у межах
1,3−1,4 г/см3 [247].
Результати вивчення щільності будови і її статистичного
опрацювання подано у таблиці 6.4 і графічно зображено на
рисунках 6.7−6.8.
Кількісно ступінь ущільнення ґрунту характеризується
величиною щільності будови. За класифікацією Н. А. Качинського, щільність будови гумусового горизонту ґрунтів характеризується такими показниками, г/см3: менше за 1,00 – дуже
пухкий або збагачений органічними речовинами; 1,00−1,20 –
пухкий; 1,20−1,40 − середньоущільнений; 1,40−1,50 – щільний; понад 1,50 – дуже щільний [135].
Дослідження показали, що середні величини щільності
будови у гумусово-акумулятивному горизонті слаборозвинутих і короткопрофільних рендзин змінюються від 1,01 до
1,37 г/см3. Водночас середні величини щільності будови повнопрофільних рендзин у гумусово-акумулятивному горизонті змінюються від 0,95 до 1,55 г/см3 (див. табл. 6.4). Це
опосередковано вказує на різні стадії онтогенетичного розвитку цих ґрунтів.
Зіставлення даних оцінки щільності будови ґрунтів
Н. А. Качинського з даними, які визначили ми, засвідчує, що
досліджувані рендзини, які сформувалися на елювії згусткових, хемогенних і літотамнієвих вапняків і знаходяться під
багаторічними насадженнями або під лісом, а також частково
під ріллею відзначаються найменшими середніми величинами щільності будови (0,95−1,12 г/см3), а відтак дуже пухким і
пухким складенням. Зауважимо, що серед них найменшими
середніми величинами щільності будови характеризуються
повнопрофільні рендзини модальної ділянки № 11 “Боришківці”, які утворилися на елювії літотамнієвих вапняків.
Для більшості культурних рослин оптимальною є величина щільності будови, яка становить 1,0−1,2 г/см3 [210; 248;
270]. Отже, згідно з отриманими даними, гумусовий горизонт зазначених рендзин характеризується щільністю будови,
близькою до оптимальної.
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За допомогою досліджень виявлено, що унаслідок освоєння ущільнюється не тільки орний горизонт рендзин, а й
значною мірою підорний горизонт цих ґрунтів.
Максимальні значення показників щільності будови як
у 1950 і 1995 рр., так і у 2013 р. спостерігаються у нижній
частині орного горизонту і верхній – підорного (див. табл. 6.4).
Як справедливо відзначає І. М. Гоголєв, систематична оранка на одну і ту ж глибину, зумовлює утворення у рендзинах
дуже щільного підорного горизонту з чітко вираженою у його
верхній частині підплужною підошвою. Цьому сприяє порівняно пухке вихідне складення рендзин і їхнє добре виражене
оструктурення, що, з одного боку, є генетичною особливістю
цих ґрунтів, а з іншого − сприятливою умовою до деформації
[83, с. 32−33]. З глибиною щільність будови переважно зменшується, досягаючи в перехідному гумусованому горизонті
мінімальних абсолютних значень у межах ґрунтового профілю − 1,30 г/см3 (див. табл. 6.4, див. рис. 6.7–6.8).

Рис. 6.7. Щільність будови слаборозвинутих
і короткопрофільних рендзин хронорядів
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Отже, тривале інтенсивне освоєння рендзин і обробіток
із застосуванням важкої сільськогосподарської техніки дуже
часто в періоди неоптимальної вологості значно знизив їхній
опір механічному навантаженню. Це спричинило перегрупування в упакуванні ґрунтової маси і зміну щільності будови
практично у межах усього профілю цих ґрунтів.
Мінливість варіаційного ряду показників щільності будови у межах профілю слаборозвинутих та короткопрофільних рендзин в абсолютному відношенні є вищою порівняно
з показниками щільності твердої фази і коливається від
5,59 до 14,54 %, водночас у повнопрофільних рендзин –
2,62 – 18,06 %. Це опосередковано вказує на суттєву різницю
середніх величин цього показника в межах території досліджень.

Рис. 6.8. Щільність будови повнопрофільних рендзин хронорядів
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Найменшими показниками мінливості варіаційного ряду
щільності будови у межах ґрунтового профілю характеризуються повнопрофільні рендзини модальної ділянки № 4
“Білий Камінь” (2,62 %) та модальної ділянки № 8 “Вороняки” (3,91%). Мінливість показників щільності твердої фази у
межах ґрунтового профілю антропогенно-порушених рендзин
також не є високою і складає 4,85 %. Загалом, виявлено у
більшості випадків, зниження мінливості показників щільності будови у межах профілю від слаборозвинутих до повнопрофільних рендзин.
Порівняльний аналіз показників мінливості щільності будови у межах ґрунтового профілю досліджуваних рендзин, які
сформувалися на продуктах елювіогенези різних ґрунтотворних порід засвідчує, що найвищими показниками (18,06 %)
відзначаються рендзини, які утворилися на елювії літотамнієвих вапняків, а найнижчі – на елювії крейдяних мергелів
(2,61 %). Виявлену залежність можна пояснити насамперед
підвищеним вмістом глинистої складової у теригенному матеріалі продуктів елювіогенези крейдяного мергелю, а також
більшим хараткерним часом формування даних ґрунтів.
Шпаруватість ґрунту залежить від гранулометричного
складу, структурно-агрегатного стану, діяльності ґрунтової
фауни, вмісту і розподілу органічних речовин, а в орних ґрунтах – від обробітку та застосування різноманітних прийомів
меліорації.
Шпаровий простір ґрунту має велике значення, оскільки
саме у шпарах твердої фази розміщуються газоподібна, рідка
і жива фази ґрунту. Загальна кількість шпар, їхні розміри і
форма є визначальними для кількісного співвідношення фаз
та умов переміщення ґрунтових розчинів, повітря, тепла, живих організмів та коренів рослин. Тому шпаруватість ґрунту
опосередковано впливає на його водні і теплові властивості,
а також водно-повітряний, тепловий, окисно-відновний і поживний режими.
Детальний аналіз опублікованих матеріалів стосовно
формування шпарового простору та аерації засвідчує, що
287

Розділ 6

рендзини характеризуються порівняно високими показниками загальної шпаруватості і шпаруватості аерації.
За даними М. Б. Лісового, опублікованими в “Атласе почв
Украинской ССР”, показники загальної шпаруватості рендзин коливаються у межах 40−50 %, причому здебільшого –
> 50 %. [18, с. 34].
Польські автори, зокрема Б. Добжаньський, Х. Домжал,
Р. Турський, К. Конецька-Бетлей, А. Мусієрович відзначають,
що величина загальної шпаруватості в рендзинах змінюється
від 40 до 60 %, але найчастіше становить близько 50 %. За
допомогою досліджень Р. Турського встановлено, що найкращою шпаруватістю відзначаються рендзини, сформовані на
елювії крейдяних порід [324; 325; 342; 349].
Результати досліджень П. М. Владіміра засвідчують, що
загальна шпаруватість рендзин може змінюватися у межах
від 47 до 65 %. Максимальні значення загальної шпаруватості спостерігаються в горизонтах А (Нса) і В (НРса), хоча
загалом значення загальної шпаруватості досить високі у
межах усього профілю. Автор зазначає, що освоєння рендзин
і використання їх як природних пасовищ призводить до зниження показників загальної шпаруватості у верхній частині
ґрунтового профілю [41; 42].
Відомо, що у рендзинах однорідного гранулометричного
складу шпаруватість є функцією від їхньої щільності будови.
Тому разом зі збільшенням щільності будови під час їхнього
освоєння та інтенсивного сільськогосподарського використання в ґрунтах закономірно і відповідно зменшується загальна
шпаруватість.
Результати обчислення загальної шпаруватості і шпаруватості аерації подано у таблиці 6.4 та зображено на рисунках
6.9−6.12.
Як видно з таблиці 6.4, варіабельність загальної шпаруватості в гумусово-акумулятивному горизонті слаборозвинутих
і короткопрофільних рендзин достатньо звужена і становить
49,0−61,89 %. Вниз по профілю вона різко зменшується, що
пояснюється зменшенням вмісту загального гумусу у цьому
ж напрямі та дисперсності (див. табл. 6.4, рис. 6.9).
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Рис. 6.9. Загальна шпаруватість слаборозвинутих
і короткопрофільних рендзин хронорядів

Н. А. Качинський [135] запропонував шкалу оцінки загальної шпаруватості ґрунтів, яка виражає кількісний та
якісний стан шпаруватості для верхніх горизонтів природних
і антропогенно видозмінених ґрунтів: відмінна – 65–55 %;
задовільна для орного шару – 50–55 %; незадовільна для
орного шару – < 50 %; надмірно низька – 25–40 %.
За класифікацією Н. А. Качинського [135], короткопрофільні рендзини характеризуються задовільною і відмінною
для орного горизонту шпаруватістю.
У гумусово-акумулятивному горизонті повнопрофільних
рендзин, який технологічно поділений на орний та підорний
горизонти, діапазон коливань загальної шпаруватості помітно зростає і становить 39,7–64,81 і 40,30−64,81%, відповідно. Вниз по профілю до перехідного гумусованого горизонту
загальна шпаруватість у більшості випадків зменшується,
що пояснюється поступовим зменшенням вмісту загального
гумусу у цьому ж напрямку і дисперсності. Мінімальні зна289
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Рис. 6.10. Загальна шпаруватість повнопрофільних рендзин хронорядів

чення загальної шпаруватості виявлені у верхній частині підорного горизонту, де вони приурочені до підплужної підошви
і коливаються у межах 40,30–46,76 % (див. табл. 6.4, рис. 6.10).
За класифікацією Н. А. Качинського [135], повнопрофільні рендзини в орному горизонті відзначаються незадовільною і задовільною для орного горизонту шпаруватістю,
у підорному – незадовільною. Такі величини шпаруватості
рендзин не забезпечують оптимального водно-повітряного
режиму ґрунту, не сприяють добрій фільтраційній здатності,
що спричиняє надлишковий застій води у ґрунтовій товщі.
Це відповідно може зумовлювати інтенсифікацію руйнування
уламкового карбонатного матеріалу і прискорення процесів
внутріґрунтового вивітрювання.
Відомо, що у разі ущільнення ґрунту головні зміни відбуваються з об’ємом грубих шпар. Водночас зменшення об’єму
дрібних шпар у ґрунті зазвичай зумовлене руйнуванням макроагрегатів ґрунту [270; 279].
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На підставі цього можемо зробити висновок, що встановлені величини загальної шпаруватості у досліджуваних ґрунтах
зумовлені передусім процесом ущільнення і руйнуванням унаслідок тривалого обробітку структурних агрегатів агрономічно цінного розміру (10−0,25 мм). Зменшення кількості шпар,
на що вказує зниження показників загальної шпаруватості,
очевидно, як великих, так і малих розмірів в умовах ріллі викликає зменшення показників шпаруватості аерації ґрунтів.
Згідно з даними багатьох дослідників, повітроємність
(шпаруватість аерації) ґрунтів не повинна бути нижчою, ніж
10–15 %, оскільки при цьому порушується газообмін між ґрунтовим і атмосферним повітрям, зростає частка CO2 у ґрунтовому повітрі та домінують анаеробні процеси [270].
Найбільші величини шпаруватості аерації притаманні
досліджуваним рендзинам під лісом, де у гумусово-акумулятивному горизонті показники шпаруватості становлять понад
30−36 %. Достатньо високими вони залишаються і у межах
всього профілю цих ґрунтів (див. табл. 6.4).
Найменші величини шпаруватості аерації спостерігаються у слаборозвинутих і короткопрофільних рендзинах і
складають 9,84−10,44 та 11,86−13,25 %, відповідно. Насамперед це зумовлено низьким вмістом і запасами гумусу у цих
ґрунтах (рис. 6.11).
Повнопрофільні рендзини території досліджень відзначаються задовільною аерацією у межах усього ґрунтового
профілю. У разі польової вологості 13,58−25,95 % шпари
аерації займають менш ніж половину загального об’єму шпар.
Найменшими величинами шпаруватості аерації у більшості
випадків характеризується гумусово-акумулятивний горизонт, що закономірно зумовлено найбільшим ущільненням
і погіршенням структурно-агрегатного стану цього горизонту
(див. табл. 6.4, рис. 6.12).
Необхідно відзначити, що агрогенно видозмінені (освоєні)
рендзини характеризуються зазвичай рівномірним зростанням показників шпаруватості аерації у профільному вимірі.
Антропогенно-порушені рендзини відзначаються нерівномірним їх профільним розподілом (рис. 6.12).
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Рис. 6.11. Шпаруватість аерації слаборозвинутих
і короткопрофільних рендзин хронорядів

Рис. 6.12. Шпаруватість аерації повнопрофільних рендзин хронорядів
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Ґрунт як природно-історичне тіло не є статичним. У процесі ґрунтотворення він зазнає постійних змін, що відображаються у змінах морфологічних ознак, фізичних і фізико-хімічних властивостей, а також у змінах його валового
хімічного складу. На основі даних валового хімічного складу
мінеральної частини ґрунту можна простежити зміни вмісту
хімічних елементів у межах ґрунтового профілю порівняно з
незміненою материнською породою і встановити ґенезу ґрунту. Водночас результати аналізу дають можливість встановити запаси тих чи інших елементів у генетичних горизонтах ґрунтового профілю та виявити характер змін валового
хімічного складу, спричинених інтенсивним сільськогосподарським використанням ґрунтів упродовж тривалого часу
[15; 20; 47; 298].
Відомо, що мінеральна частина ґрунту відзначається
значною консервативністю, відтак на підставі вивчення результатів валового аналізу його генетичного профілю можна
стверджувати про тенденцію розвитку елементарних ґрунтотворних процесів, які відбуваються у профілі ґрунту, причому
як реліктових, так і сучасних [15; 224; 246; 249; 273; 298].
Для аналізу даних валового хімічного складу ґрунту використовують різні перерахунки і коефіцієнти, які дають
змогу оцінити генетичні процеси, безпосередньо пов’язані з
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абсолютною і відносною зміною хімічного складу мінеральної
частини ґрунтів в аспекті їхньої ґенези та антропогенного
впливу.

7.1. Особливості валового хімічного складу
Головним завданням генетичного вивчення мінеральної
частини твердої фази ґрунту є встановлення змін її хімічного
складу під впливом ґрунтотворного процесу, тому зіставлення одержаних даних, виражених у відсотках від ваги сухого
ґрунту, не дає істинного уявлення про зміни мінеральної
частини ґрунту, оскільки на кількості кожного оксиду відбивається величина вмісту гумусу і хімічно зв’язаної води
у кожному генетичному горизонті. Відтак величини гумусу
і хімічно зв’язаної води необхідно вилучити зі складу ґрунту. Це можливо у випадку перерахунку даних, виражених
у відсотках від ваги сухого ґрунту, у величини, виражені у
відсотках від мінеральної маси ґрунту, тобто у відсотках від
прожареного ґрунту [15; 240].
Більшість дослідників рекомендують використовувати
перерахунок на прожарений ґрунт для характеристики розподілу оксидів у профілі ґрунту, обчислення їхніх мольних
відношень, балансу речовин, коефіцієнтів вилуговування,
визначення загального ступеня диференціації профілю тощо.
Автори зазначають, що оскільки CO2 карбонатів і Сорг. входять
до складу втрати від прожарювання, то це дає можливість
частково елімінувати вплив карбонатів і органічної речовини на елементний або валовий хімічний склад ґрунту та
у більшості випадків встановити його реальну профільну
диференціацію [15, с. 260−269; 47, с. 68−70; 217, с. 52−53].
Результати вивчення валового хімічного складу рендзин
Західного регіону України виражені у відсотках від прожареного ґрунту наведені у таблицях 7.1−7.3 і додатку Е.
Одержані нами результати валового хімічного аналізу
рендзин території досліджень суттєво не відрізняються від
результатів, наведених у літературних джерелах [14; 18; 83].
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Г. О. Андрущенко у монографії “Ґрунти західних областей України” (1970) дає розгорнуту характеристику валового
хімічного складу рендзин та його профільного розподілу.
Автор відзначає, що рендзини за валовим хімічним складом
переважно змінюються зверху донизу: зменшуються молекулярні відношення SiO2 : Al2O3 та SiO2 : Fe2O3 і, водночас,
збільшуються у тому ж напрямі кількості CaO. Такий перерозподіл у профілі названих півтораоксидів є характерним
для ґрунтотворного процесу під деревною рослинністю, який
відбувається у напрямі до опідзолення [14].
Г. О. Андрущенко припускає, що водночас із розчиненням
та винесенням з верхніх горизонтів CaСO3 підлягають виносу
також і елементи силікатного комплексу − залізо і алюміній, більша ж частина SiO2 залишається на місці − у верхніх
горизонтах [14, с. 66]. Отже, наведені аргументи свідчать
про те, що на формування і зміни валового хімічного складу
рендзин та його профільного розподілу мають найбільший
вплив розчинення, а також винесення карбонатів кальцію
з кори вивітрювання і ґрунту. У цьому випадку йдеться про
процес розчинення і вилуговування карбонатів, наслідком
якого є знекарбоначування рендзин та збіднення їх на основи
в результаті виходу останніх з кристалічної ґратки мінералів
або органічних сполук, розчинення і подальшого винесення
за межі ґрунтового профілю.
І. М. Гоголєв [81–83] у серії наукових праць, аргументуючи лісове походження рендзин Розточчя, наводить результати
вивчення валового хімічного складу мулистої фракції цих
ґрунтів. Порівнюючи профільний розподіл оксидів і оптичні
константи передколоїдної фракції у вилугованій рендзині
під лісом та карбонатній рендзині під ріллею, автор робить
висновок, що “… валовий хімічний склад і оптичні константи
мулистої фракції верхніх горизонтів різновікових рендзин є
різними, проте змінюються вони в одному напрямку. Відтак
це вказує на єдиний генетичний шлях цих ґрунтів і формування у подібних умовах”.
Отже, по-перше, унаслідок розвитку процесу знекарбоначування відбуваються зміни валового хімічного складу
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мулистої фракції рендзин, по-друге, ці зміни протікають в
одному напрямку, формуючи єдиний хроноряд цих ґрунтів.
Особливістю валового хімічного складу переважної більшості рендзин Західного регіону України є високий вміст
оксидів Cиліцію (SiO2) і Кальцію (CaO) та підвищений вміст
оксидів Алюмінію (Al2O3) і Феруму (Fe2O3) практично у межах усієї дрібноземистої частини генетичного профілю цих
ґрунтів (дод. Е). Незважаючи на достатньо велику площу
досліджуваної території, а відтак літологічні і біокліматичні
відмінності в умовах формування досліджуваних рендзин,
сумарний вміст зазначених оксидів змінюється у вузьких
межах 91,42–98,97 %. Це опосередковано може свідчити про
доволі подібний генетичний шлях рендзин Західного регіону
України, який вони пройшли упродовж голоцену.
Просторова і часова диференціація елементного складу рендзин проявляється, якщо обчислити сумарний вміст
оксидів Силіцію (SiO2), Кальцію (CaO), Алюмінію (Al2O3) та
Феруму (Fe2O3) без відсоткового вмісту оксиду Кальцію (СаО).
У цьому випадку їхній вміст коливається у достатньо широких межах: 38,45–90,17 % − у повнопрофільних рендзинах
області Волинського Полісся, 33,49–86,95 % − у короткопрофільних і повнопрофільних рендзинах області Малого Полісся, 30,18–86,97 % − у повнопрофільних і антропогенно-порушених рендзинах Західно-Подільської височинної області
і 48,68–97,27 % − у короткопрофільних і повнопрофільних
рендзинах Розтоцько-Опільської горбогірної області. Водночас максимальний сумарний вміст зазначених оксидів (без
СаО) виявлено у короткопрофільних середньовилугованих
рендзинах модальної ділянки № 9 “Івано-Франкове”, де він
становить 94,42–97,27 % (дод. Е). Очевидно, у цьому випадку,
це є додатковою діагностичною ознакою, яка підтверджує, що
інтенсивний розвиток процесу розчинення і вилуговування
карбонатів у ґрунтах під лісом призводить до винесення їх
з профілю та сприяє формуванню рендзин різного ступеня
вилугованості.
Відносне накопичення кварцу (SiO2) у верхній та середній частинах профілю досліджуваних рендзин є наслідком
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фізичної дезінтеграції карбонатних порід. У результаті вивітрювання карбонатний цемент руйнується і вимивається,
а SiO2 акумулюється. Підтвердженням цього є дані гранулометричний складу досліджуваних рендзин, які представлені
у попередньому розділі (див. табл. 6.2).
Дослідженнями виявлено добре виражену тенденцію
збагачення ґрунтової товщі досліджуваних рендзин кремнеземом (SiO2). Його відносний валовий вміст послідовно
збільшується, у порівнянні з незміненою ґрунтотворною
породою, у верхній і середній частинах профілю слаборозвинутих, короткопрофільних і повнопрофільних рендзин.
Найменшою амплітудою зростання відзначаються слаборозвинуті та короткопрофільні рендзини, які сформувалися на
елювії турон-сенонських відкладів крейдяного мергелю у
межах модальної ділянки № 7 “Біла гора” (від 6,64 у породі
до 7,24−9,43 у профілі). Найбільшою – повнопрофільні рендзини, які сформувалися на елювії літотамнієвих вапняків
верхнього баденію модальної ділянки № 11 “Боришківці” (від
25,18 у породі до 43,42−70,21 % у профілі), а також короткопрофільні середньовилуговані та повнопрофільні рендзини,
які сформувалися на елювії згусткових вапняків верхнього
баденію модальної ділянки № 9 “Івано-Франкове” (від 74,35
у породі до 83,34−92,85 % у профілі) (дод. Е).
Подібні результати вивчення валового хімічного складу
рендзин наведено у науковій праці Р. П. Каска, в якій автор відзначає, що в процесі вилуговування карбонатів Ca2+
і Mg2+ одночасно із змінами у мінералогічному складі твердих частинок ґрунтової маси спостерігаються також зміни
її хімічного складу. Зменшення вмісту Кальцію і Магнію
та лужноземельних основ є цілком закономірним. Водночас
збільшується відносний вміст інших елементів, які входять до
складу карбонатної породи. Кількість теригенного матеріалу,
який накопичується у ґрунтових горизонтах, залежить від
його вмісту у ґрунтотворній породі [133, с. 19].
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7.2. Процеси трансформації
валового хімічного складу
Відомо, що зміни валового хімічного складу дрібнозему
більшості ґрунтів відбуваються у міру становлення і розвитку
профілю, тобто на різних стадіях їхнього онтогенезу. Кількісні
параметри таких змін можна оцінити шляхом порівняння
різновікових ґрунтів кожного хроноряду з вихідною породою,
за яку приймають незмінену ґрунтотворну породу у межах
ключових (модальних) ділянок [58].
Насамперед необхідно зауважити, що у межах усіх визначених хронорядів 11 модальних ділянок спостерігаємо
помітні зміни у характері диференціації профілю рендзин
за вмістом Силіцію, Кальцію, Алюмінію, Феруму, Титану.
Особливо чітко проявляється послідовно прогресуюче по відношенню до незміненої породи і у міру становлення профілю
збагачення рендзин оксидами Титану (особливо верхніх горизонтів). Як зазначає у своїх працях О. М. Геннадієв [58–60]
збагачення верхніх горизонтів ґрунтів Титаном відповідає
уявленням про залишкове накопичення цього елемента у
складі стійких до вивітрювання мінералів і може свідчити
на користь правомірності об’єднання досліджуваних об’єктів
в один віковий генетичний ряд. Власне тому вибір і виділення нами хронорядів незмінених порід та рендзин з різним
ступенем розвитку генетичного профілю у межах модальних
ділянок є правомірним.
Найвищим вмістом сесквіоксидів R2O3 відзначаються повнопрофільні рендзини модальних ділянок № 3 “Радивилів”
(11,75 – 13,45) та № 10 “Бережани” (10,49 – 13,44). У складі
півтораоксидів (R2O3) досліджуваних рендзин за відсотковим
вмістом переважає Al2O3. Серед лужноземельних елементів
більшим відносним вмістом відзначається оксид Калію (K2O)
– дещо меншим оксид Натрію (Na2O). Рівномірно-акумулятивний характер профільного розподілу цих оксидів і, особливо K2O ймовірно викликаний біологічним перехопленням
у періоди вегетації рослин, що компенсує їхнє кліматогенне
винесення. Кількість оксидів Мангану (MnO), Фосфору (P2O5)
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і Сульфуру (SO3) у досліджуваних рендзинах є незначною.
Водночас зростання відносного валового вмісту MnO, P2O5,
і SO3, яке спостерігається у процесі дозрівання ґрунту, а також акумулятивний характер їхнього розподілу по профілю
очевидно мають біогенну природу і зв’язані з концентрацією
цих елементів у складі органічних решток (дод. Е).
Зазначимо, що процес внутріґрунтового вивітрювання
первинних і вторинних мінералів через мобілізацію і винесення основ і заліза та відносне накопичення в оглиненому
горизонті кремнезему й алюмінію з подальшою їх трансформацією у вторинну глину сіалітного складу називають сіалітизацією. Відомо також, що сіалітизація відноситься до групи
метаморфічних ґрунтових процесів трансформації первинних
породотвірних мінералів у вторинні in situ без елювіальноілювіального перерозподілу компонентів у ґрунтовому профілі [240, с. 80–81].
За допомогою досліджень виявлено, що при переході від
незміненої ґрунтотворної породи до рендзин із різним ступенем розвинутості профілю, кількість Al2O3 переважно зростає.
Це особливо добре помітно у верхній частині генетичного профілю, де водночас спостерігається відносна акумуляція SiO2.
Отже, на підставі одержаних результатів можемо говорити
про тенденцію розвитку у профілі досліджуваних рендзин
процесу сіалітизації, який краще проявляється у повнопрофільних відмінах цих ґрунтів.
З метою одержання детальнішої інформації про неоднорідність валового хімічного складу мінеральної частини
досліджуваних рендзин і виявлення диференціації їхнього
профілю нами обчислено мольні відношення різних оксидів
(табл. 7.1). Відомо, що мольні відношення, обчислені для
генетичних горизонтів ґрунтів, вказують на виніс або накопичення елементів, що є основним для оцінки напряму
ґрунтотворного процесу [217; 249; 273; 298].
Мольні відношення SiO2 : Al2O3, SiO2 : Fe2O3, SiO2 : R2O3 і
Al2O3 : Fe2O3, з одного боку, характеризують розподіл оксиду
Силіцію та сесквіоксидів у профілі ґрунтів, з іншого – відносну втрату або накопичення оксидів Алюмінію і Феруму.
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Таблиця 7.1

Генетичні горизонти

Глибина відбору
зразків, см

Мольні відношення
SiO2 :
SiO2 :
SiO2 :
Al2O3 :
CaO :
SiO2 :
Al2O3
Fe2O3
R2O3
Fe2O3
SiO2
CaO
1
2
3
4
5
6
7
8
Незмінена порода – елювій турон-сенонських відкладів писальної крейди, МД №1 “Купичів”, KВ-1
Рса
52−62
15,91
14,55
7,6
0,91
27,37
0,04
Повнопрофільна рендзина на елювії турон-сенонських відкладів писальної крейди, МД №1
“Купичів”, KВ-1 (переліг)
Hca op
0−16
26,84
85,45
20,46
3,18
0,08
12,40
PHca п/op
16−32
25,80
83,05
19,54
3,21
0,08
11,85
P(h)ca
32−42
27,03
39,67
16,20
1,47
1,85
0,54
Незмінена порода – елювій турон-сенонських відкладів крейдяного мергелю, МД №2 “Радехів”, РВ-1
Pca
65−75
24,88
24,62
12,19
0,99
7,66
0,13
Повнопрофільна рендзина на елювії турон-сенонських відкладів крейдяного мергелю, МД №2
“Радехів”, РВ-1 (рілля)
Hca op
0−16
29,79
89,83
22,22
2,93
0,37
2,71
Hca п/op
16−26
36,26
70,04
24,28
1,93
0,37
2,68
HPca
28−38
27,66
75,08
20,13
2,71
0,41
2,44
Phca
48−58
42,32
62,59
5,45
1,48
1,73
0,58
Повнопрофільна рендзина на елювії турон-сенонських відкладів крейдяного мергелю, МД №2
“Радехів”, РВ-33 (рілля)
Hca op
0−22
22,63
85,85
17,89
3,79
0,37
2,73
Hca п/op
23−33
24,47
86,72
21,98
3,54
0,40
2,48
HPca
35−45
22,55
71,42
16,98
3,16
0,95
1,05

Показники диференціації профілю рендзин Західного регіону України
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1
2
3
4
5
6
7
8
Phca
50−60
12,63
55,17
10,13
4,36
2,43
0,41
Незмінена порода – елювій турон-сенонських відкладів крейдяного мергелю, МД №3 “Радивилів”, РЛ-3
Pca
70−80
5,14
17,70
3,94
3,44
2,74
0,36
Короткопрофільна рендзина на елювії турон-сенонських відкладів крейдяного мергелю, МД №3
“Радивилів”, РЛ-1 (рілля)
Hca
0−10
22,84
119,28
19,12
5,22
0,16
6,24
PHca
21−30
23,53
132,83
20,15
5,64
0,16
6,16
Повнопрофільна рендзина на елювії турон-сенонських відкладів крейдяного мергелю, МД №3
“Радивилів”, РЛ-3 (рілля)
Hca op
0−20
13,13
39,41
9,80
3,0
0,23
4,30
Hpca
20−28
14,32
36,61
10,30
2,55
0,31
3,21
Phca
35−45
11,42
33,57
8,49
2,94
0,68
1,46
Незмінена порода – елювій турон-сенонських відкладів крейдяного мергелю, МД №4 “Білий Камінь”, БК-14
Pca
70−75
5,21
20,6
4,16
3,95
4,98
0,20
Повнопрофільна рендзина на елювії турон-сенонських відкладів крейдяного мергелю, МД №4
“Білий Камінь”, БК-14 (рілля)
Hca op
0−25
22,71
86,72
17,85
3,81
0,19
5,38
Hca п/op
25−31
24,37
86,29
18,94
3,54
0,21
4,72
HPca
32−45
22,85
75,86
17,70
3,32
0,42
2,39
Phca
55−65
17,92
54,23
13,48
3,02
0,82
1,22
Незмінена порода – елювій турон-сенонських відкладів крейдяного мергелю, МД №5 “Хватів”, ХВ-4
Pca
65−75
9,79
24,50
7,09
2,50
3,27
0,31

Продовження табл. 7.1
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1
2
3
4
5
6
7
8
Повнопрофільна рендзина на елювії турон-сенонських відкладів крейдяного мергелю, МД №5
“Хватів”, ХВ-4 (рілля)
Нса ор
0−17
6,17
33,57
5,17
5,44
2,23
0,45
Нса п/ор
17−30
7,06
13,85
4,66
1,96
2,01
0,50
РНк
32−42
6,78
22,55
5,18
3,32
2,69
0,37
Phk
42−52
8,36
11,20
4,77
1,34
2,85
0,35
Незмінена порода – елювій турон-сенонських відкладів крейдяного мергелю, МД №6 “Ясенів”, ЯС-5
Pca
90−100
9,79
24,48
7,00
2,5
3,13
0,32
Антропогенно-порушена рендзина на елювії турон-сенонських відкладів крейдяного мергелю, МД №6
“Ясенів”, ЯС-5 (переліг)
Нса н.
2−30
6,50
23,99
5,10
3,68
1,62
0,62
Нрса н
30−49
8,39
15,84
5,48
1,88
1,83
0,55
Нса п.
49−58
8,82
16,23
5,67
1,84
1,62
0,62
НPса
58−68
8,10
15,28
5,29
1,88
1,88
0,53
PНса
73−83
8,19
29,73
6,44
3,62
2,13
0,47
Незмінена порода – елювій турон-сенонських відкладів крейдяного мергелю, МД №7 “Біла гора”, БГ-6
Pca
40−50
26,25
16,26
10,09
0,62
14,37
0,07
Слаборозвинута рендзина на елювії турон-сенонських відкладів крейдяного мергелю, МД №7
“Біла гора”, БГ-6 (соснове рідколісся)
НРса
0−13
80,16
14,64
12,08
0,18
9,75
0,10
P(h)са
13−20
61,13
20,52
16,56
0,34
10,35
0,10
Короткопрофільна рендзина на елювії турон-сенонських відкладів крейдяного мергелю, МД №7
“Біла гора”, БГ-4 (переліг)
Нса
0−14
20,51
7,38
5,50
0,36
12,91
0,08
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1
2
3
4
5
6
7
8
РНса
14−28
15,13
5,40
3,88
0,36
15,58
0,06
Незмінена порода – елювій турон-сенонських відкладів крейдяного мергелю, МД №8 “Вороняки”, ВК-1
Pca
60−70
7,11
15,87
4,90
2,23
3,54
0,28
Повнопрофільна рендзина на елювії турон-сенонських відкладів крейдяного мергелю, МД №8 “Вороняки”,
ВК-1 (переліг)
Нса
0−20
6,59
21,23
5,00
3,22
2,50
0,40
НРса
30−40
7,40
15,07
4,94
2,04
3,06
0,33
Phса
42−52
9,69
8,66
4,58
0,89
3,24
0,31
Незмінена порода – елювій згусткових вапняків верхнього баденію, МД №9 “Івано-Франкове”, ІР-1
Pca
65−75
229,81
185,53
103,25
0,81
0,32
3,15
Короткопрофільна середньовилугована рендзина на елювії згусткових вапняків верхнього баденію, МД №9
“Івано-Франкове”, ІР-2 (ліс)
Нса
4−21
32,86
113,39
25,56
3,45
0,003
337,72
Phса
35−45
35,87
148,83
28,96
4,14
0,05
21,88
Повнопрофільна рендзина на елювії згусткових вапняків верхнього баденію, МД №9 “Івано-Франкове”, ІР-1
(ліс)
Hca
3−19
202,37
154,94
86,00
0,76
0,03
30,84
PHca
19−32
157,77
158,31
79,06
1,0
0,14
7,41
Phca
42−52
505,99
244,53
154,33
0,48
0,19
5,39
Незмінена порода – елювій хемогенних вапняків верхнього баденію, МД №10 “Бережани”, БО-1
Pca
85−95
7,96
21,24
5,80
2,67
1,92
0,52
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Примітка. МД – модальна ділянка.

2
3
4
5
6
7
8
Повнопрофільна рендзина на елювії хемогенних вапняків верхнього баденію, МД №10
“Бережани”, БО-1 (сад, рілля)
Hca op
0−17
9,89
33,69
7,66
3,40
0,60
1,65
Закінчення табл. 7.1
Hca п/op
17−34
8,92
30,40
6,88
3,40
0,75
1,34
Hpca
41−51
8,87
29,74
6,82
3,35
0,94
1,06
Phca
55−65
9,29
29,13
7,00
3,13
1,33
0,75
Незмінена порода – елювій хемогенних вапняків верхнього баденію, МД №10 “Боришківці ”, ТБП-133
Pca
65−75
12,09
23,18
7,92
1,91
2,82
0,35
Повнопрофільна рендзина на елювії літотамнієвих вапняків верхнього баденію, МД №11
“Боришківці”, ТБП-133 (рілля)
Hca op +
0−27
10,68
33,60
8,07
3,14
0,11
9,31
Hca п/op
Hpca
27-47
9,66
15,17
7,65
3,83
0,14
7,15
Phca
47-62
9,99
34,00
7,78
3,40
1,01
0,99

1
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Аналіз величин мольних відношень засвідчує, що більшість
повнопрофільних рендзин і деякі короткопрофільні рендзини
досліджуваної території відзначаються розширеними показниками мольних відношень в профілі, у порівняні з незміненою породою. Це вказує на акумулятивний характер розподілу оксиду Силіцію (особливо у верхній і середній частинах
профілю) та відносну втрату оксидів Алюмінію і Феруму.
Водночас величини мольного відношення Al2O3 : Fe2O3 засвідчують кількісну перевагу Алюмінію у межах всього профілю
досліджуваних рендзин.
Звуження мольних відношень SiO2 та півтораоксидів і
відносне накопичення Al2O3 та Fe2O3 порівняно з незміненою
ґрунтотворною породою спостерігається переважно у слаборозвинутих і деяких короткопрофільних рендзинах у межах
усього профілю та у деяких повнопрофільних рендзин – тільки у нижній частині профілю. Отже, результати порівняльного аналізу мольних відношень підтверджують висновок
про слабо виражену тенденцію розвитку у профілі рендзин
процесу сіалітизації.
Е. І. Гагаріна [51–53] дослідила, що оглинювання карбонатних уламків, яке спостерігається у ґрунтовій масі рендзин,
відбувається не за рахунок глинистого матеріалу, що у них
міститься. Причина інша. Карбонатні частинки у ґрунті є
центрами осадження речовин, що переносяться ґрунтовими
розчинами і суспензіями, у результаті чого у міру розчинення
карбонатів відбувається метасоматичне заміщення частинок
глинисто-залізистим матеріалом. Це підтверджує зроблені
нами висновки.
Відомо також, що оксиди і гідрооксиди Феруму належать
до найважливіших мінеральних пігментів, які визначають
забарвлення генетичних горизонтів ґрунтів [135; 277]. Бурого
кольору або бурого (буруватого) відтінку ґрунтам надають, зокрема, суміші оксидів Феруму, які характеризуються різним
ступенем гідратації [238].
Макроморфологічними дослідженнями встановлено, що
виразніше буруватий і бурий відтінки виявляються у короткопрофільних та повнопрофільних рендзинах областей
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Волинського і Малого Полісся та північної частини ЗахідноПодільської височинної області, причому з чіткою тенденцією
до насичення відтінку вниз по профілю до ґрунтотворної породи [154; 335]. Це узгоджується із добре помітним зростанням
відносного вмісту F2O3 у межах всього профілю досліджуваних
рендзин (див. табл. 7.1).
Для карбонатних ґрунтів, окрім мольних відношень сесквіоксидів, важливе інформативне значення мають обчислені нами мольні відношення оксидів Кальцію і Силіцію
(CaO : SiO2 і SiO2 : CaO), тим більше, що вони складають
основу валового хімічного складу досліджуваних рендзин.
Величини мольних відношень CaO : SiO2 і SiO2 : CaO
опосередковано вказують на відносний вміст у ґрунтах оксидів Кальцію і Силіцію. Це взаємно обернені показники, відтак – чим більше значення CaO : SiO2 і, відповідно, менше
значення SiO2 : CaO, тим більша кількість оксиду Кальцію і
менша оксиду Силіцію є у мінеральній частині ґрунтів. Необхідно відзначити, що в генетичному профілі усіх без винятку
рендзин території досліджень спостерігається помітне звуження величин мольного відношення CaO : SiO2 порівняно з
незміненою ґрунтотворною породою (див. табл. 7.1). Особливо
чітко це проявляється у короткопрофільних і повнопрофільних рендзинах, які сформувалися на продуктах елювіогенези згусткових вапняків і знаходяться під лісом. Найменш
помітною ця тенденція є у слаборозвинутих рендзинах, які
сформувалися на елювії крейдяних мергелів під сосновим
рідколіссям. Отже, у досліджуваних ґрунтах інтенсивно розвивається процес розчинення і вилуговування карбонатів,
унаслідок чого відбувається їхнє знекарбоначування.
Уперше метод молекулярних відношень, який характеризує відносну втрату або накопичення речовин у генетичних горизонтах ґрунту порівняно з ґрунтотворною породою
запропонував професор Герассовіц. Відзначаючи відносну
нерухомість глинозему (Al2O3) під час вивітрювання і ґрунтотворення, автор рекомендує проводити розрахунок ступеня
вивітрілості та диференціації кори вивітрювання і ґрунту
за відношенням між рухомими компонентами і глиноземом
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та обґрунтовує певні індекси для характеристики кори вивітрювання і ґрунту [цит. за 277].
Знайдено мольні відношення для лужноземельних металів (K2O, Na2O, CaO, MgO) у досліджуваних рендзинах і на
підставі їхніх величин, обчислено “фактор вилуговування”
(β), запропонований Йенні [328] (табл. 7.2).
Одержані показники вказують на вилуговування Ca2+
і Mg2+ відносно Al2O3 у межах всієї дрібноземистої частини
ґрунтового профілю короткопрофільних і повнопрофільних
рендзин території досліджень.
Найменшими абсолютними величинами фактора вилуговування Ca2+ і Mg2+ (у верхній і середній частинах профілю) відзначаються повнопрофільні рендзини областей
Волинського і Малого Полісся, південної частини ЗахідноПодільської височинної області (Товтри), а також короткопрофільні рендзини Розтоцько-Опільської горбогірної області.
Це зумовлено насамперед літологічними (стійкість порід до
вивітрювання), кліматогенними (більша кількість опадів)
та біогенними (домінування лісової чи лучної рослинності) особливостями вказаних частин досліджуваної території.
Оскільки перші дві особливості (літологічна і кліматогенна)
проаналізовані у попередніх розділах, акцентуємо увагу на
останній (біогенній), тобто визначальній ролі рослинних асоціацій. Підтвердженням особливої ролі рослинності є результати досліджень, проведені О. М. Геннадієвим, які показують,
що на початкових стадіях ґрунтотворення елювіальні явища
відносно інтенсивніше виражені у ґрунтах під лісом, водночас
на наступних стадіях розвитку підвищена елювійованість
ґрунту проявляється під лучною рослинністю [58–60].
З’ясовано, що абсолютні величини показників фактора
вилуговування зменшуються у напрямі до поверхні ґрунту,
що свідчить про інтенсивніший розвиток процесів внутріґрунтового вивітрювання у верхній і середній частинах генетичного профілю короткопрофільних і повнопрофільних рендзин,
одним із наслідків якого є процес розчинення і вилуговування
карбонатів. Це підтверджує раніше наведені висновки.
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Таблиця 7.2

Генетичні
горизонти

Мольні відношення
Глибина
Фактор вилугоФактор вилугоNa2O+K2O
CaO+MgO
g
відбору MgO+CaO+Na
вування
вування
g
O+K2O
2
Al2O3
Al2O3
зразків,
Al2O3 (ba)
ba1гор.р
ba2гор.р
(ba1)
(ba2)
см
ba1пор.
ba2пор.
1
2
3
4
5
6
7
Незмінена порода – елювій турон-сенонських відкладів писальної крейди, МД № 1 “Купичів”, KВ-1
Рса
52−62
447,16
1,17
445,99
Повнопрофільна рендзина на елювії турон-сенонських відкладів писальної крейди, МД № 1
“Купичів”, KВ-1 (переліг)
Hca op
0−16
3,26
0,57
0,49
2,69
0,01
PHca п/
16−32
3,06
0,52
0,44
2,54
0,01
op
P(h)ca
32−42
52,27
0,69
0,58
51,58
0,12
Незмінена порода – елювій турон-сенонських відкладів крейдяного мергелю, МД №2 “Радехів”, РВ-1
Pca
65−75
197,09
1,02
196,07
Повнопрофільна рендзина на елювії турон-сенонських відкладів крейдяного мергелю, МД № 2
“Радехів”, РВ-1 (рілля)
Hca op
0−16
12,22
0,35
0,34
11,87
0,06
Hca п/
16−26
14,53
0,36
0,35
14,17
0,07
op
HPca
28−38
13,11
0,31
0,31
12,80
0,07
Phca
48−58
76,75
0,57
0,56
76,18
0,39

Фактор вилуговування рендзин Західного регіону України
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2
3
4
5
6
7
Повнопрофільна рендзина на елювії турон-сенонських відкладів крейдяного мергелю, МД № 2
“Радехів”, РВ-33 (рілля)
Hca op
0−22
9,16
0,27
0,26
8,89
0,05
Hca п/
23−33
10,68
0,26
0,26
10,42
0,05
op
HPca
35−45
22,12
0,27
0,27
21,85
0,11
Phca
50−60
31,33
0,21
0,21
31,11
0,16
Незмінена порода – елювій турон-сенонських відкладів крейдяного мергелю, МД № 3 “Радивилів”, РЛ-3
Pca
70−80
15,46
0,12
15,34
Короткопрофільна рендзина на елювії турон-сенонських відкладів крейдяного мергелю, МД № 3 “Радивилів”, РЛ-1 (рілля)
Hca
0−10
4,48
0,31
2,51
4,17
0,27
PHca
21−30
4,49
0,31
2,55
4,17
0,27
Повнопрофільна рендзина на елювії турон-сенонських відкладів крейдяного мергелю, МД № 3
“Радивилів”, РЛ-3
Hca op
0−20
3,75
0,10
0,82
3,65
0,24
Hpca
20−28
5,55
0,12
0,98
5,43
0,35
Phca
35−45
8,92
0,11
0,88
8,81
0,57
Незмінена порода – елювій турон-сенонських відкладів крейдяного мергелю, МД № 4 “Білий Камінь”, БК-14
Pca
70−75
26,65
0,26
26,39
Повнопрофільна рендзина на елювії турон-сенонських відкладів крейдяного мергелю, МД № 4
“Білий Камінь”, БК-14 (рілля)
Hca op
0−25
4,72
0,21
0,80
4,51
0,17

1
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1
2
3
4
5
6
7
Hca п/
25−31
5,67
0,23
0,87
5,44
0,21
op
HPca
32−45
10,10
0,25
0,96
9,84
0,37
Phca
55−65
15,44
0,25
0,94
15,20
0,58
Незмінена порода – елювій турон-сенонських відкладів крейдяного мергелю, МД № 5 “Хватів”, ХВ-4
Pca
65−75
32,76
0,42
32,34
Повнопрофільна рендзина на елювії турон-сенонських відкладів крейдяного мергелю, МД № 5
“Хватів”, ХВ-4 (рілля)
Нса ор
0−17
15,26
0,25
0,59
15,01
0,46
Нса п/
17−30
15,07
0,29
0,68
14,78
0,46
ор
РНк
32−42
21,45
0,30
0,71
21,15
0,65
Phk
42−52
25,57
0,35
0,83
25,22
0,78
Незмінена порода – елювій турон-сенонських відкладів крейдяного мергелю, МД № 6 “Ясенів”, ЯС-5
Pca
90−100
31,36
0,42
30,93
Антропогенно-порушена рендзина на елювії турон-сенонських відкладів крейдяного мергелю, МД № 6
“Ясенів”, ЯС-5 (переліг)
Нса н.
2−30
12,22
0,26
0,62
11,96
0,39
Нрса н 30−49
17,60
0,35
0,82
17,25
0,56
Нса п.
49−58
16,43
0,40
0,95
16,02
0,52
НPса
58−68
17,45
0,32
0,76
17,13
0,55
PНса
73−83
18,74
0,33
0,79
18,41
0,60

Продовження табл.7.2
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1
2
3
4
5
6
7
Незмінена порода – елювій турон-сенонських відкладів крейдяного мергелю, МД № 7 “Біла гора”, БГ-6
Pca
40−50
385,00
1,26
383,75
Слаборозвинута рендзина на елювії турон-сенонських відкладів крейдяного мергелю, МД № 7 “Біла гора”,
БГ-6 (соснове рідколісся)
НРса
0−13
801,72
4,01
3,19
797,71
2,08
P(h)са
13−20
646,84
2,93
2,33
643,91
1,68
Короткопрофільна рендзина на елювії турон-сенонських відкладів крейдяного мергелю, МД №7
“Біла гора”, БГ-4 (переліг)
Нса
0−14
271,80
2,14
1,71
269,66
0,70
РНса
14−28
241,78
1,89
1,50
239,89
0,63
Незмінена порода – елювій турон-сенонських відкладів крейдяного мергелю, МД №8 “Вороняки”, ВК-1
Pca
60−70
25,75
0,34
25,41
Повнопрофільна рендзина на елювії турон-сенонських відкладів крейдяного мергелю, МД №8
“Вороняки”, ВК-1 (переліг)
Нса
0−20
18,27
0,29
0,86
17,98
0,71
НРса
30−40
26,50
0,36
1,08
26,14
1,03
Phса
42−52
33,60
0,45
1,33
33,15
1,30
Незмінена порода – елювій згусткових вапняків верхнього баденію, МД №9 “Івано-Франкове”, ІР-1
Pca
65−75
80,72
0,63
80,08
Короткопрофільна середньовилугована рендзина на елювії згусткових вапняків верхнього баденію, МД №9
“Івано-Франкове”, ІР-2 (ліс)
Нса
4−21
0,78
0,29
0,46
0,49
0,01
Phса
35−45
2,09
0,29
0,45
1,81
0,02

Продовження табл.7.2
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Примітка. МД – модальна ділянка.

2
3
4
5
6
7
Повнопрофільна рендзина на елювії згусткових вапняків верхнього баденію, МД №9
“Івано-Франкове”, ІР-1 (ліс)
Hca
3−19
11,10
1,60
2,52
9,50
0,12
PHca
19−32
24,62
0,43
0,68
24,19
0,30
Phca
42−52
101,07
1,03
1,63
100,04
1,25
Незмінена порода – елювій хемогенних вапняків верхнього баденію, МД №10 “Бережани”, БО-1
Pca
85−95
15,98
0,31
15,67
Повнопрофільна рендзина на елювії хемогенних вапняків верхнього баденію, МД №10
“Бережани”, БО-1 (сад, рілля)
Hca op
0−17
6,87
0,35
1,15
6,52
0,42
Hca п/
17−34
7,46
0,32
1,04
7,14
0,46
op
Hpca
41−51
8,95
0,32
1,06
8,63
0,55
Phca
55−65
13,23
0,33
1,08
12,90
0,82
Незмінена порода – елювій хемогенних вапняків верхнього баденію, МД №10 “Боришківці ”, ТБП-133
Pca
65−75
35,07
0,37
34,70
Повнопрофільна рендзина на елювії літотамнієвих вапняків верхнього баденію, МД №11
“Боришківці”, ТБП-133 (рілля)
Hca
op +
0−27
1,94
0,39
1,06
1,55
0,04
Hca п/
op
Hpca
27-47
2,24
0,34
0,93
1,89
0,05
Phca
47-62
11,12
0,56
1,52
10,56
0,30
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ВАЛОВИЙ ХІМІЧНИЙ СКЛАД РЕНДЗИН
І ПРОЦЕСИ ЙОГО ТРАНСФОРМАЦІЇ

Аналіз показників фактора вилуговування Ca2+ і Mg2+, а
також лужноземельних металів у межах дрібноземистої частини ґрунтового профілю слаборозвинутих рендзин свідчить
про фактичну відсутність ознак вилуговування як Ca2+ і Mg2+,
так і лужноземельних металів (див. табл. 7.2). Причиною цього може бути те, що на початкових стадіях ґрунтотворення в
умовах пухкого складення дрібнозему головну роль у міграції
речовин відіграє суспензійне перенесення, однак тільки за
умов слабкокислої або нейтральної реакції середовища та
відсутності речовини, яка цементує ґрунтову масу. У нашому
випадку реакція середовища слабколужна і сильнолужна, а
цементуючою речовиною є Ca(HCO3)2 під час його осадження.
Подібні висновки висвітлено у наукових працях О. М. Геннадієва та Е. І. Гагаріної [51–54; 58–60].
У разі вивчення загальних макропроцесів у ґрунті надзвичайно продуктивним прийомом опрацювання аналітичних даних є обчислення балансу речовини, який можна застосовувати насамперед до валового хімічного складу. Побудова балансу окремих оксидів ґрунтується на тих самих
припущеннях, на яких ґрунтується застосування порівняльно-аналітичного методу. Для порівняння балансу необхідно,
щоб будь-яка складова ґрунту у процесі ґрунтотворення залишалася нерухомою, тобто не зазнавала ніяких перетворень
ні привнесення у ґрунт, ні виносу з нього, а якщо і зазнавала,
то у дуже незначних кількостях. Вибір “свідка” здійснюється
за принципом відносного ( порівняно з іншими складовими
частинами) найбільшого накопичення у ґрунті – зазвичай у
верхніх його горизонтах, де явища виносу можуть бути виражені найбільше. Найчастіше за “свідка” використовують
кварц (SiO2), однак і цей мінерал не можна вважати повністю
стійким, оскільки найдрібніші його частинки можуть виноситися механічно. Інколи у ролі свідків можуть виступати інші
мінерали, зокрема циркон, турмалін і гранат [273].
Для обчислення балансу валового хімічного складу досліджуваних рендзин використали визначені нами показники
щільності будови у генетичних горизонтах та вміст у цих
горизонтах вищих оксидів, зокрема і “свідка”. Крім цього,
313
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використовували показники щільності будови “незмінених
ґрунтотворних порід” запозичені з літературних джерел [32;
66; 128; 281; 307]. Відтак, обчислили запаси оксидів у кожному горизонті на його потужність і на довільно вибрану
площу – 1 м2. Виходячи з положення про нерухомість “свідка”,
розрахували вихідний запас кожного оксиду – у кожному
горизонті за методичними рекомендаціями і формулою запропонованою О. А. Роде і П. Кундлером [273, с. 294–295]:

Ⱥ1

Ⱥ0

Q1
Q0

,

(3.1)

де А1 – вихідний запас оксиду в горизонті, А0 – його запас в
шарі ґрунтотворної породи довільної потужності, Q0 – запас
“свідка” у такому ж шарі ґрунтотворної породи і Q1 – запас
“свідка” у горизонті, для якого проводиться розрахунок.
Віднімаючи від обчисленої величини А1 визначений фактично запас оксиду у горизонті, знайшли величини його накопичення (+) або втрати (–).
Результати обчислення валових запасів вищих оксидів у
рендзинах Західного регіону України подано у таблиці 7.3.
Насамперед зауважимо, що зазначені раніше висновки
про тенденції розвитку внутріґрунтового вивітрювання, яке
проявляється через сіалітизацію і знекарбоначування досліджуваних рендзин повністю підтверджуються і за результатами балансової оцінки запасів вищих оксидів.
Переважна більшість рендзин Західного регіону України
залежно від ступеня розвинутості профілю характеризуються
такими основними рисами диференціації профілю за запасами оксидів:
• майже рівномірним, проте інколи не витриманим з
глибиною, зменшенням у межах генетичного профілю запасів Al2O3, Fe2O3, TiO2, СаО, MgO, K2O, Na2O і
меншою мірою SO3 відносно їх вихідних запасів;
• слабо вираженим відносним зростанням (порівняно
з вихідними) запасів таких оксидів як Al2O3, Fe2O3,
TiO2, MgO і частково K2O, Na2O у слаборозвинутих і
короткопрофільних рендзинах, а також антропогенно314
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Phca

Генетичні
горизонти

50−60

0

+2,44

-2,21

-0,25

-179,58

-4,63

+1,43

-0,76

-0,42

-3,20
-1,42
-0,89

-1,85
-1,51
-1,26
-0,60

-4,92
-3,51
-1,24
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SNa2O

Таблиця 7.3

Глибина
Величини виносу (−) або накопичення (+) компонента (S), кг/м2
відбору
SSiO2
SAl2O3
SFe2O3
STiO2
SCaO
SMgO
SSO3
SK2O
зразків, см
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Повнопрофільна рендзина на елювії турон-сенонських відкладів
писальної крейди, МД № 1 “Купичів”, KВ-1 (переліг)
Hca op
0−16
0
-7,67
-26,86
-1,56 -4491,47 -75,49
-1,91
-7,06
PHca п/op
16−32
0
-4,98
-18,40
-1,07 -3095,13 -52,47
-1,32
-4,92
P(h)ca
32−42
0
-2,03
-5,38
-0,25 -1101,84 -18,72
-0,49
-1,63
Повнопрофільна рендзина на елювії турон-сенонських відкладів крейдяного мергелю, МД № 2
“Радехів”, РВ-1 (рілля)
Hca op
0−16
0
-1,54
-10,67
-1,22
-932,42 -17,49
-0,07
-3,48
Hca п/op
16−26
0
-2,28
-7,47
-0,96
-721,69 -14,35
-0,17
-2,89
Hpca
28−38
0
-0,64
-6,75
-0,83
-626,75 -10,38
-0,10
-2,41
Phca
48−58
0
-1,32
-3,09
-0,33
-259,62
-4,78
+0,08
-1,12
Повнопрофільна рендзина на елювії турон-сенонських відкладів крейдяного мергелю, МД № 2
“Радехів”, РВ-33 (рілля)
Hca op
0−22
0
+1,49 -16,99
-1,88 -1495,07 -28,37 +3,85
-5,21
Hca п/op
23−33
0
+0,11
-7,58
-0,88
-660,80 -12,88 +0,23
-2,48
Hpca
35−45
0
+0,50
-4,98
-0,59
-438,11
-9,55
+1,02
-1,82

Баланс валових запасів оксидів у рендзинах Західного регіону України
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Короткопрофільна рендзина на елювії турон-сенонських відкладів крейдяного мергелю, МД № 3
“Радивилів”, РЛ-1 (рілля)
Hca
0−10
0
-27,46 -13,75
-1,31
-257,88 -15,82
-0,18
-1,00
-0,49
Phca
21−30
0
-31,28 -15,81
-1,58
-291,08 -18,48
-0,21
-1,22
-0,52
Повнопрофільна рендзина на елювії турон-сенонських відкладів крейдяного мергелю, МД №3
“Радивилів”, РЛ-3 (рілля)
Hca op
0−20
0
-35,97 -14,84
-1,90
-418,22 -23,61
-0,09
-2,49
-1,35
Hpca
20−28
0
-20,36
-7,47
-0,90
-217,58 -11,29
-0,06
-1,25
-0,72
Phca
35−45
0
-14,12
-5,53
-0,75
-148,97
-8,12
-0,07
-0,98
-0,51
Повнопрофільна рендзина на елювії турон-сенонських відкладів крейдяного мергелю, МД №4
“Білий Камінь”, БК-14 (рілля)
Hca op
0−25
0
-72,69 -28,54
-3,09 -1293,33 -13,86 -27,54 -11,06
-5,07
Hca п/op
25−31
0
-30,23 -11,62
-1,29
-524,34
-5,75
-11,35
-4,54
-2,03
Hpca
32−45
0
-24,99
-9,36
-1,08
-422,31
-4,82
-9,54
-3,71
-1,60
Phca
55−65
0
-16,85
-5,85
-0,64
-282,61
-2,84
-4,42
-2,51
-1,12
Повнопрофільна рендзина на елювії турон-сенонських відкладів крейдяного мергелю, МД №5
“Хватів”, ХВ-4 (рілля)
Нса ор
0−17
0
+5,82
-1,68
-0,11
-55,55
+6,58
-0,37
-0,23
-0,01
Нса п/ор
17−30
0
+2,66
+3,33
-0,11
-46,85
+1,38
+0,02
-0,15
+0,01
РНк
32−42
0
+2,59
+0,32
-0,03
-18,26
+8,90
+0,02
-0,06
+0,09
Phk
42−52
0
+0,94
+4,08
-0,05
-12,27
+2,77
-0,54
-0,03
-0,01
Антропогенно-порушена рендзина на елювії турон-сенонських відкладів крейдяного мергелю, МД №6
“Ясенів”, ЯС-5 (переліг)
Нса н.
2−30
0
+9,98
+0,26
-0,35
-160,56 +14,30 -1,51
-0,50
+0,02

Продовження табл. 7.3
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Нрса н
30−49
0
+1,21
+2,50
-0,12
-50,83
+5,35
-1,02
-0,08
-0,02
Нса п.
49−58
0
+0,84
+2,44
-0,13
-62,09
+4,86
-0,90
+0,03
+0,09
НPса
58−68
0
+1,39
+2,52
-0,11
-44,62
+5,20
-0,73
-0,21
-0,002
PНса
73−83
0
+1,49
-0,85
-0,10
-40,93
+2,45
-0,70
-0,19
+0,01
Слаборозвинута рендзина на елювії турон-сенонських відкладів крейдяного мергелю, МД №7 “Біла гора”,
БГ-6 (соснове рідколісся)
Нрса
0−13
0
-0,54
+0,23
+0,05
-53,38
-0,39
-2,01
+0,08
-0,03
P(h)са
13−20
0
-0,44
-0,40
+0,04
-44,16
-0,53
+0,10
-0,05
+0,03
Короткопрофільна рендзина на елювії турон-сенонських відкладів крейдяного мергелю, МД №7
“Біла гора”, БГ-4 (переліг)
Нса
0−14
0
+0,19
+2,07
+0,08
-14,18
-0,13
-1,79
+0,68
+0,16
Рнса
14−28
0
+0,39
+2,68
+0,06
+9,20
+0,15
-1,36
+0,68
+0,20
Повнопрофільна рендзина на елювії турон-сенонських відкладів крейдяного мергелю, МД №8
“Вороняки”, ВК-1 (переліг)
Нса
0−20
0
+1,28
-2,89
-0,16
-65,64
+8,47
-0,51
-0,34
-0,03
Нрса
30−40
0
-0,29
+0,28
-0,03
-13,91
+9,09
+0,02
-0,06
+0,09
Phса
42−52
0
-1,78
+3,91
-0,05
-7,78
+2,69
-0,53
-0,03
-0,02
Короткопрофільна середньовилугована рендзина на елювії згусткових вапняків верхнього баденію, МД №9
“Івано-Франкове”, ІР-2 (ліс)
Нса
4−21
0
+6,96
+1,44
+0,07
-46,07
-1,98
+0,35
+0,72
+0,52
Phса
35−45
0
+4,68
+0,42
+0,10
-29,69
-2,04
+0,25
+0,47
+0,32
Повнопрофільна рендзина на елювії згусткових вапняків верхнього баденію, МД №9
“Івано-Франкове”, ІР-1 (ліс)
Hca
3−19
0
+0,15
+0,43
+0,01
-39,94
-1,63
-0,05
+0,09
+0,74

Продовження табл. 7.3
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+0,23
+2,04

+0,30

-0,08
-0,06
-0,04
-0,06

11
-0,01
-0,03

Примітка. 1. − Баланс обчислено за методичними рекомендаціями О. А. Роде (1939) і П. Кундлера (1959);
2. – за “свідка” використовували відсотковий вміст SiO2; 3. – знак (+) показує на скільки збільшився запас компонента стосовно вихідного запасу в кг/м2; 4. – знак (-) показує на скільки зменшився запас компонента стосовно
вихідного запасу в кг/м2.

2
3
4
5
6
7
8
9
10
19−32
0
+0,34
+0,25
-0,04
-17,31
-0,85
-0,05
+0,01
42−52
0
-0,46
-0,39
-0,06
-13,96
-1,42
-0,04
-0,08
Повнопрофільна рендзина на елювії хемогенних вапняків верхнього баденію, МД №10
“Бережани”, БО-1 (сад, рілля)
Hca op
0−17
0
-4,16
-4,63
-0,66
-122,07
+0,10
+0,04
-0,32
Hca п/op
17−34
0
-1,51
-2,49
-0,29
-71,67
+0,06
+0,05
-0,21
Hpca
41−51
0
-1,27
-2,08
-0,18
-52,77
-0,79
+0,09
-0,12
Phca
55−65
0
-1,61
-1,79
-0,15
-28,80
+0,19
+0,08
-0,14
Повнопрофільна рендзина на елювії літотамнієвих вапняків верхнього баденію, МД №11
“Боришківці”, ТБП-133 (рілля)
Hca op +
0−27
0
+3,36
-6,43
+0,15
-455,48
-1,81
-0,06
+1,26
Hca п/op
Hpca
27-47
0
+6,45
-7,85
-0,21
-454,67
+0,45
-0,08
+1,12
Phca
47-62
0
+2,70
-3,34
+0,01
-154,02
-0,18
+0,12
+0,55

1
Phca
Phca

Закінчення табл. 7.3

Розділ 7

ВАЛОВИЙ ХІМІЧНИЙ СКЛАД РЕНДЗИН
І ПРОЦЕСИ ЙОГО ТРАНСФОРМАЦІЇ

порушених і повнопрофільних рендзинах переважно
у межах Західно-Подільської височинної області. Це
може бути свідченням того, що ці ґрунти є порівняно
молодими.
Як зазначає О. М. Геннадієв, свідченням відносної “молодості” ґрунтів водночас може бути як підвищений додатній
баланс речовин, так і підвищений від’ємний баланс речовин
цих ґрунтів [59];
• добре помітним відносним зростанням (найбільшим
в абсолютному відношенні) запасів Al2O3, Fe2O3, TiO2,
MgO, K2O і Na2O у короткопрофільних і повнопрофільних рендзинах Розтоцько-Опільської горбогірної
області, які донині знаходяться під лісом. Визначальними умовами такого підвищеного запасу оксидів і їх
профільного розподілу у досліджуваних рендзинах є
особливості літології та лісова рослинність;
• найбільшими абсолютними величинами виносу (–)
компонентів у профілі досліджуваних рендзин відзначається СаО, найменшими – SO3;
• найбільшими абсолютними величинами накопичення
(+) компонентів у профілі досліджуваних рендзин відзначаються – Al2O3 і Fe2O3, найменшими – Na2O.
Отже, на підставі аналізу валового хімічного складу рендзин території досліджень виявлено добре виражену його
диференціацію у ґрунтах з різним ступенем розвинутості
профілю та залежно від інтенсивності прояву визначальних
ґрунтових процесів і умов формування.
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Морфологічні ознаки профілю ґрунту є стійкою зовнішньою характеристикою і відображають найважливіші його
властивості, особливості походження і розвитку. Власне тому
вивчення морфологічних ознак є одним з перших і необхідних методів дослідження ґрунтів. Речовинний склад ґрунту і
характер режимів, які визначають як реліктові, так і сучасні
процеси ґрунтотворення, можливо встановити лише на підставі аналізу зовнішніх і внутрішніх особливостей генетичних
горизонтів: потужності, забарвлення, структури, складення,
глибини гумусованості профілю, наявності та форми карбонатних новоутворень і включень тощо.
Відомо, що генетичний профіль ґрунту утворюється у
результаті диференціації вихідної материнської породи на
морфологічні горизонти під впливом конкретного комплексу
загальних і елементарних ґрунтових процесів як природних,
так і антропогенних. Вивчення морфологічної будови слаборозвинутих ґрунтів упродовж ініціальної стадії ґрунтотворення дає змогу виявити виникнення і розвиток ґрунтових
горизонтів, тобто спостерігати початок процесу виокремлення
ґрунтового тіла від ґрунтотворної породи. Водночас на підставі аналізу морфометричних показників короткопрофільних
і повнопрофільних ґрунтів можна зробити висновки про особливості формування їхнього профілю залежно від характе-
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ру і напряму прояву процесів, які беруть активну участь в
утворенні тих чи інших генетичних горизонтів [172, с. 300].
Макроморфологічні особливості рендзин вивчені достатньо добре, і накопичений значний фактичний матеріал узагальнений у багатьох наукових працях [14; 18; 20; 41; 42; 90;
95; 141; 192; 196; 237; 271; 323; 343; 346; 350].
Найхарактернішими особливостями морфологічної будови рендзин є: слаборозвинутий профіль, потужність якого
коливається від 10 до 50 см; велика кількість вапнякового
щебеню, вміст і розміри якого зростають з глибиною до горизонту Сса (Рса) [166, с. 36–43].
Морфологічними особливостями перегнійно-карбонатних
лісових ґрунтів (синонім рендзини), за І. А. Крупеніковим і
співав. є: відсутність будь-яких ознак опідзолення, а головне –
недорозвиненість або абсолютна відсутність ілювіально-метаморфічного горизонту. У типі перегнійно-карбонатних ґрунтів
виділяють два підтипи: типові і вилуговані. Типові високо
закипають (0−40 см) від соляної кислоти, мають чорне або
темно-сіре забарвлення гумусово-акумулятивного горизонту
А (Нса) потужністю до 80−100 см; ілювіально-метаморфічний
горизонт відсутній. Нижче залягає перехідний гумусово-дрібноземисто-скелетний горизонт А/С (НРса), який переходить
у вивітрену або щільну карбонатну породу – Сса (Рса) [186].
Д. І. Ковалишин, досліджуючи рендзини у межах Волинського Полісся, встановила, що потужність гумусового
профілю змінюється від 25 до 100 см. Профіль поділяється
на гумусовий і перехідний горизонти: гумусовий – темносірого кольору, карбонатний, потужністю від 20 до 40 см;
перехідний – білувато-сірого кольору, потужністю до 35 см,
який поступово переходить спочатку в елювій крейдяно-мергелевих порід, а глибше – в щільну карбонатну породу. Автор
акцентує увагу на тому, що потужність горизонтів залежить
від розвинутості профілю [168].
Морфологічні особливості рендзин Західного регіону
України вивчалися упродовж тривалого часу і детально описані в наукових працях [14; 18; 81–84; 95; 141; 168; 222; 238;
291; 339; 340; 342].
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У профілі “темнозабарвлених” ґрунтів (рендзин)
І. М. Гоголєв виділяє наступні генетичні горизонти: гумусовий –
А1 (Нса) – темно-сірого кольору, карбонатний, з уламками
породи часто із значним їхнім вмістом, зернисто-порохуватої,
зернисто-грудкуватої, а інколи і брилуватої структури, потужність якого в середньому ≈ 30 см, змінюючись по елементах
мікрорельєфу від 21 до 38 см, перехід у наступний горизонт
поступовий. Нижче сформувався гумусовий перехідний –
АВ (НРса) – сірого кольору з білуватим відтінком, інтенсивність якого в нижній частині зростає за рахунок збільшення
кількості уламків породи та аморфних продуктів вивітрювання, чітко вираженої дрібнозернистої або зернисто-грудкуватої
структури, нижня границя якого залягає на глибині близько
50 см, змінюючись від 45 до 56 см (в окремих випадках – до
60 см), перехід в горизонт – В (Рhса) поступовий, має затічний
характер. Перехідний гумусований горизонт – В (Рhк) – білувато-сірого кольору, складений із уламків породи розміром
5х3 см і менше, простір між якими заповнений гумусовоглинистим матеріалом, глибина нижньої границі якого в
середньому становить близько 60 см, коливаючись від 53 до
68 см (інколи – до 75 см). Поступово переходить спочатку в
детрит крейдяного мергелю, складений уламками різного
розміру, простір між якими заповнений аморфними продуктами вивітрювання. З глибиною розмір уламків збільшується,
щільність їхня зростає. Нижче залягає суцільна плита крейдяного мергелю (інколи тріщинувата, розбита на структурні
блоки) [81–83].
Подібні результати вивчення морфологічної будови рендзинних ґрунтів у межах Західного Полісся висвітлює у своїй
праці Г. О. Андрущенко [14].
Відмінності у характеристиці морфологічної будови
рендзин полягають у тому, що Г. О. Андрущенко не виділяє перехідний гумусований горизонт (Рhса), у нижній частині профілю цих ґрунтів. За результатами досліджень
І. М. Гоголєва, на формування цього горизонту у профілі
вказують як морфологічні ознаки (сірувато-білий колір, різке
збільшення кількості і розміру уламків крейдяного мергелю),
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так і чітко виражене, різке зменшення вмісту гумусу. Утворення відносно потужного (до 10 см) перехідного горизонту
(Рhса) професор Гоголєв пов’язує з інтенсивнішим промиванням ґрунту у результаті рівнинного характеру рельєфу
території і слабким стоком поверхневих вод. Це призводить,
на думку автора, до інтенсивніших процесів вилуговування
ґрунтотворної породи і формування дещо потужнішого гумусованого профілю рендзин [83].
Результати узагальнення та аналізу даних морфологічної
будови рендзин, одержані нами при проведенні ґрунтовогеографічних досліджень у 2010−2013 рр. і дещо раніше у
1994−2009 рр., наведено у таблицях 8.1−8.2 та додатку Є. Крім
цього, для морфологічної характеристики рендзин частково
були використані матеріали великомасштабних ґрунтових
обстежень 1985−1986 рр. Львівської філії інституту землеустрою УААН та матеріали коректування ґрунтів, які проводились у 1995−1997 рр. співробітниками науково-дослідної
лабораторії НДЛ−50 за участі автора, у межах досліджуваної
території.
Для позначення генетичних горизонтів досліджуваних рендзин використана система індексів, запропонована
О. Н. Соколовським (1956) з доповненнями автора [136; 139;
146; 290].
На підставі вивчення будови ґрунтових профілів рендзин
визначених нами хронорядів, відзначимо низку морфологічних особливостей досліджуваних ґрунтів (дод. Є):
• у непорушених рендзинах, які донині знаходяться
під лісом на поверхні формується різної потужності
(від 2 до 6 см) і шаруватості лісова підстилка (Н0). За
інтенсивністю мікробіологічних процесів і складом,
у ній виділяється переважно два шари: перший потужністю до 0−2 (3) см – минулорічний опад, мало
змінений або напіврозкладений, який не втратив своєї анатомічної будови і другий – потужністю 2 (3) –
4 (6) см – шар ферментації або сильнорозкладений
лісовий опад бурого або темно-бурого забарвлення.
Виявлена шаруватість лісової підстилки зумовлена
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насамперед домінуванням грибного процесу її розкладу. І. М. Гоголєв [83] зазначає, що наявність у лісовому
опаді токсичних для бактеріальної мікрофлори дубильних речовин і смол, визначає виключно грибний
процес його розкладу;
у цілинних рендзинах, які сформувалися під покривом лісу з добре розвинутою трав’янистою рослинністю
та рендзинах, які тривалий час знаходяться під перелогами, де панує лучно-степова рослинність, формується незначної потужності (до 2–3 см) дерновинний
гумусово-акумулятивний горизонт (Hd);
у профілі слаборозвинутих рендзин виділяють такі генетичні горизонти: добре виражений гумусово-акумулятивний (Нса) і слабо виражений, інколи невитриманий з глибиною, перехідний гумусований (Phca), потужність яких у середньому складає 8,70 і 5,18 см, відповідно
(табл. 8.1). Їх формування є наслідком інтенсивного
прояву процесів гумусоутворення і гумусонакопичення на початкових (ініціальних) стадіях ґрунтотворення. Як зазначає О. М. Геннадієв, надзвичайно інтенсивно накопичення органічної речовини відбувається
упродовж перших сотень років формування профілю,
коли унаслідок сукцесійного розвитку спостерігаються
найбільші темпи приросту живої біомаси рослинного
покриву [59];
у короткопрофільних відмінах рендзин виділяють:
чітко виражений гумусово-акумулятивний (Нса),
добре помітний, однак відносно розтягнутий перехідний гумусовий (НРса або РНса) і найменш виражений перехідний гумусований або слабогумусований (Phca або P(h)ca) горизонти, середня потужність
яких становить – 13,15, 15,25 і 10,53 см, відповідно
(табл. 8.1). Генетичний профіль короткопрофільних
рендзин, на відміну від слаборозвинутих ґрунтів, формується під фітоценозами (у тому числі, агроценозами) в умовах зростання витрат гумусу та зрівноваженого балансу, тільки у верхніх горизонтах цих ґрунтів.
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Такий стан відповідає перфектній стадії онтогенезу
рендзин;
• найкраще виражені та мають найбільшу потужність генетичні горизонти у повнопрофільних рендзинах, у яких виділяють: гумусово-акумулятивний
(Нса), перехідний гумусовий (переважно НРса, інколи РНса) та перехідний гумусований (переважно
Phca, інколи P(h)ca) горизонти, середня потужність
яких становить – 27,70, 17,88 і 13,42 см, відповідно
(табл. 8.1). Співвідношення середніх потужностей
генетичних горизонтів повнопрофільних рендзин
свідчить про розтягування гумусового профілю, стабілізацію вмісту органічних речовин та зрівноваження
їхнього балансу практично у межах усього профілю. Це
характеризує перманентну стадію онтогенезу рендзин,
тривалість якої очевидно залежить від літологічних
особливостей ґрунтотворної породи і насамперед її
карбонатності;
• величини показників морфометрії рендзин засвідчують, що потужність гумусованого профілю залежить
від ступеня розвинутості профілю і складає у середньому для слаборозвинутих рендзин – 13,9, короткопрофільних – 38,6 і повнопрофільних – 59,0 см;
• статистичний аналіз показників морфометрії рендзин
у межах території дослідження вказує на суттєву різницю потужностей генетичних горизонтів у досліджуваних ґрунтах з різним ступенем розвинутості їхнього профілю. Це у всіх випадках підтверджується на
95 % рівні достовірності, оскільки величини tф > t05
(див. табл. 8.1).
За допомогою досліджень встановлено, що значна частина гумусованого профілю припадає на гумусово-акумулятивний горизонт (Hса), причому відношення його
середньої потужності до середньої потужності усього профілю у рендзинах з різним ступенем розвинутості профілю є неоднаковою. Зокрема, для слаборозвинутих рендзин величина відношення у відсотках складає 63 %,
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-

5,18

Перехідний
гумусовий,
НРса (РНса)

Перехідний
гумусований,
Phca (P(h)ca)
10,53

15,25

13,15

+5,35

-

+4,45

10,43

-

4,71

tф

10,53

15,25

13,15

13,42

17,88

27,70

Потужність генетичних горизонтів рендзин, см
КороткопроПовнопрофільні
фільні

+2,89

+2,63

2,88

2,02

11,66

tф

Таблиця 8.1

+14,55

Різниця

Примітка. Кількість визначень у межах Західного регіону України: слаборозвинуті – 20; короткопрофільні
– 20; повнопрофільні – 30 (n=70). Критерій істотності теоретичний – t05=2,02 (ν=38); t05= 2,01 (ν=48).

8,70

Потужність генетичних горизонтів рендзин, см
СлаборозвиКороткопронуті
фільні

Гумусово-акумулятивний,
Нса

Генетичний
горизонт

Різниця
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короткопрофільних – 34 % і повнопрофільних – 47 %.
Визначення діапазону коливань величин зазначеного відношення для рендзин з різним ступенем розвинутості профілю потребують подальших досліджень. Однак наведені
нами величини відношень можуть бути рекомендовані як
додатковий діагностичний критерій при визначенні не тільки
ступеня розвинутості профілю рендзин, а й віднесення їх до
тієї чи іншої стадії онтогенезу.
Морфологічні особливості будови генетичного профілю
рендзин Західного регіону України наведено у таблиці 8.2.
Як видно з таблиці 8.2 більшість повнопрофільних і короткопрофільних рендзин відзначаються темно-сірим з різною інтенсивністю буруватого відтінку (10 YR 3/1−10 YR 4/1)
забарвленням гумусово-акумулятивного горизонту. Зазначимо, що інтенсивність буруватого і бурого відтінків зростає
у досліджуваних ґрунтах з підвищеним вмістом Fe2O3 та
гуматно-фульватним типом гумусу. Слаборозвинуті відміни
рендзин характеризуються неоднорідним сірим з буруватим
і білуватим відтінками забарвленням (10 YR 5/1) гумусовоакумулятивного горизонту, що свідчить про його невпорядкованість і відносну молодість.
Виявлено, що структура у гумусово-акумулятивному
горизонті більшості короткопрофільних і повнопрофільних
ґрунтів брилувато-грудкувато-порохувата, порохувато-дрібногрудкувато-брилувата, дрібногрудкувато-порохувата тощо. Це
свідчить про те, що у результаті тривалого сільськогосподарського освоєння відбулася уніфікація структурної організації
верхніх генетичних горизонтів досліджуваних ґрунтів. Зерниста і грудкувато-зерниста структура трапляється досить
рідко і зазвичай у цілинних ґрунтах або з незначним періодом
сільськогосподарського освоєння (див. табл. 8.2).
Надзвичайно інформативним є вивчення морфології новоутворень і включень у генетичному профілі рендзин. За
допомогою досліджень встановлено, що домінуючою формою
залишкових карбонатних новоутворень у профілі досліджуваних ґрунтів є тонкодисперсні карбонати не виражені морфологічно у дрібноземі (карбонатне просочування), залишкові
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Таблиця 8.2

Генетичні ГлибиЗабарвлення
Структура
Новоутворення
Включення
горизонти на, см
за шкалою Мансела
1
2
3
4
5
6
Повнопрофільна рендзина на елювії турон-сенонських відкладів писальної крейди, МД № 1 “Купичів”, KВ-1 (переліг)
10 YR 4/1 (темно-сірий з брилувато-грудЗалишкові карбонати у морфолоУламки породи d=
Hca op
0−16
добре помітним бурувакувато-порохугічно не вираженій формі
10−20 мм
тим відтінком)
вата
Залишкові аморфні карбонати у
10 YR 4/2 (темно-сірий з
Уламки породи d=
вигляді борошнистої присипки
PHca п/op 16−32 інтенсивним бурим відгрудкувата
10−20 мм і окремості
у дрібноземі та морфологічно не
тінком)
кременю d=30−50 мм
вираженій формі
Залишкові аморфні карбонати у
10 YR 6/1−6/2 (сірий
дрібнозем
вигляді борошнистої присипки
Багато уламків пороP(h)ca
32−42
бурувато-білуватий)
безструктурний
змішаної з гумусово-глинистим
ди d= 20−50 мм
матеріалом
Повнопрофільна рендзина на елювії турон-сенонських відкладів крейдяного мергелю, МД № 2 “Радехів”, РВ-1 (рілля)
10 YR 3/1 (темно-сірий з порохувато-дрібЗалишкові карбонати у морфоло- Зрідка уламки породи
Hca op
0−16
ледь помітним буруваногрудкуватогічно не вираженій формі
d= 5 − 10 мм
тим відтінком)
брилувата
10 YR 3/1 (темно-сірий з
дрібногрудкува- Залишкові карбонати у морфоло- Уламки породи d= 20
Hca п/op 16−26
ледь помітним бурувато-брилувата
гічно не вираженій формі
− 5 мм і менше
тим відтінком)
Залишкові аморфні карбонати у Багато уламків породи
10 YR 5/1 (сірий з бурудрібногрудкувигляді борошнистої присипки
d= 50 − 20 мм і менше,
HPca
26−40
ватим і білуватим відвата
у дрібноземі та морфологічно не
кількість у нижній
тінками)
вираженій формі
частині зростає
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2

3

4

5
6
Залишкові аморфні карбонати у
10 YR 7/1−6/1 (білуватодрібнозем
вигляді борошнистої присипки
Дуже багато
Phca
40−65
сірий з буруватим відбезструктурний
уламків породи
змішаної з гумусово-глинистим
тінком)
матеріалом
Повнопрофільна рендзина на елювії турон-сенонських відкладів крейдяного мергелю, МД № 2 “Радехів”, РВ-33 (рілля)
10 YR 3/1 (темно-сірий з порохувато-дрібЗалишкові карбонати у морфоло- Зрідка уламки породи
Hca op
0−22
ледь помітним буруваногрудкуватогічно не вираженій формі
d= 5−20 мм
тим відтінком)
брилувата
10 YR 3/1 (темно-сірий з
дрібногрудкува- Залишкові карбонати у морфоло- Зрідка уламки породи
Hca п/op 23−34
ледь помітним бурувато-брилувата
гічно не вираженій формі
d= 20−10 мм і менше
тим відтінком)
Залишкові аморфні карбонати у
10 YR 5/1 (сірий з буруБагато уламків подрібногрудкувигляді борошнистої присипки
HPca
35−50
ватим і білуватим відроди d= 50−30 мм і
вата
у дрібноземі та морфологічно не
тінками)
менше
вираженій формі
Залишкові аморфні карбонати у
10 YR 7/1−6/1 (білуватодрібнозем
вигляді борошнистої присипки
Дуже багато уламків
Phca
50−60
сірий з буруватим відбезструктурний
змішаної з гумусово-глинистим
породи
тінком)
матеріалом
Короткопрофільна рендзина на елювії турон-сенонських відкладів крейдяного мергелю, МД № 3 “Радивилів”, РЛ-1 (рілля)
Залишкові карбонати у морфоло- Гравійні та щебенюваHca ор
0−10
10 YR 3/1 (темно-сірий)
зерниста
гічно не вираженій формі
ті уламки породи
Залишкові аморфні карбонати у
Багато гравійних та
10 YR 5/1−7/1 (сірий з
дрібногрудкувигляді борошнистої присипки
PHca п/ор 11−40
щебенюватих уламків
білуватим відтінком)
вата
у дрібноземі.Іржаво-бурі плями
породи
сезонного оглеєння

1
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1
2
3
4
5
6
Повнопрофільна рендзина на елювії турон-сенонських відкладів крейдяного мергелю, МД № 3 “Радивилів”, РЛ-3
10 YR 4/1 (сірий з поміт- грудкувато-зер- Залишкові карбонати у морфоло- Гравійні та щебенюваHca op
0−20
ним бурим відтінком)
ниста
гічно не вираженій формі
ті уламки породи
10 YR 4/1 (сірий з бурим
дрібногрудкуЗалишкові карбонати у морфоло- Гравійні та щебенюваHpca п/ор 20−28
відтінком)
вата
гічно не вираженій формі
ті уламки породи
Залишкові аморфні карбонати у
Багато гравійних та
10 YR 5/1−7/1 (сірий з
невиразно дрібвигляді борошнистої присипки
НPca
28−50
щебенюватих уламків
білуватим відтінком)
ногрудкувата
у дрібноземі.Іржаво-бурі плями
породи
сезонного оглеєння
Повнопрофільна рендзина на елювії турон-сенонських відкладів крейдяного мергелю, МД № 4
“Білий Камінь”, БК-14 (рілля)
Залишкові аморфні карбонати у
брилувато-грудвигляді борошнистої присипки
Уламки породи
10 YR 3/2 (темно-сірий з
Hca op
0−25
кувато-порохуна гранях структурних агрегатів
d= 20−7 мм і менше,
буруватим відтінком)
вата
та морфологічно не вираженій
зерна кварцу (1−3 мм)
формі
Залишкові аморфні карбонати у
вигляді борошнистої присипки
10 YR 3/2 (темно-сірий з брилувато-грудУламки породи, зерна
Hca п/op 25−31
на гранях структурних агрегатів
буруватим відтінком)
кувата
кварцу
та морфологічно не вираженій
формі
Залишкові аморфні карбонати у
10 YR 5/1−7/1 (сірий з
Багато уламків понетривко-грудвигляді борошнистої присипки
HPca
31−52
бурим і білуватим відроди, d= 7−20 (рідко
кувата
у дрібноземі та морфологічно не
тінками)
40) мм
вираженій формі
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2

3

4

5
6
Залишкові аморфні карбонати у
10 YR 6/1−7/1 (білуватоДуже багато уламків
дрібнозем
вигляді борошнистої присипки
Phca
52−68 сірого кольору з бурувапороди, d= від 20 до
змішаної з гумусово-глинистим
безструктурний
тим відтінком)
50−70 мм і більше
матеріалом
Повнопрофільна рендзина на елювії турон-сенонських відкладів крейдяного мергелю, МД № 5 “Хватів”, ХВ-4 (рілля)
брилувато-груд10 YR 5/1−5/2 (сірий з
Залишкові карбонати у морфоло- Уламки вихідної поНса ор
0−17
кувато-порохубуруватим відтінком)
гічно не вираженій формі
роди
вата
10 YR 5/1−5/2 (сірий з
брилувато-груд- Залишкові карбонати у морфоло- Уламки вихідної поНса п/ор 17−30
буруватим відтінком)
кувата
гічно не вираженій формі
роди
10 YR 7/1−6/1 (брудноЗалишкові аморфні карбонати у
білий з сіруватими плявигляді борошнистої присипки
нетривко-дрібноБагато уламків пороРНк
30−42
мами)
у дрібноземі та морфологічно не
грудкувата
ди ≈ 60 % від маси
10 YR 7/8−8/8 (жовтувавираженій формі.
то-бурі плями)
Скупчення лімоніту
Залишкові аморфні карбонати у Дуже багато уламків
10 YR 7/1 (бруднуватодрібнозем
Phk
42−65
вигляді борошнистої присипки
породи ≈
білий)
безструктурний
змішаної з дрібноземом
80 % від маси
Антропогенно-порушена рендзина на елювії турон-сенонських відкладів крейдяного мергелю, МД № 6
“Ясенів”, ЯС-5 (переліг)
брилувато-груд- Залишкові карбонати у морфоло- Збагачений уламками
Нса н.
2−30
10 YR 5/2 (сірий)
кувата
гічно не вираженій формі
породи
10 YR 5/2−7/1 (сірий з
≈ 10−20 % від маси
грудкувато-зер- Залишкові карбонати у морфолоНрса н
30−49 брудно-білуватими плядуже звітрених уламниста
гічно не вираженій формі
мами)
ків породи
грудкувато-плит- Залишкові карбонати у морфоло- Збагачений уламками
Нса п.
49−58 10 YR 3/1 (темно-сірий)
часта
гічно не вираженій формі
породи

1
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РНса

Нса

Hd

P(h)са

НРса

Н0

PНса

НPса

1

3
10 YR 6/1−7/1 (бруднобілувато-сірий)

4
дрібнозем
безструктурний

5
6
Залишкові карбонати у морфоло≈ 20−30 % від маси
58−73
уламки породи
гічно не вираженій формі
Залишкові аморфні карбонати у
дрібнозем
≈ 60−70 % від маси
73−95 10 YR 7/1 (брудно-білий)
вигляді борошнистої присипки
безструктурний
уламки породи
змішаної з дрібноземом
Слаборозвинута рендзина на елювії турон-сенонських відкладів крейдяного мергелю, МД № 7
“Біла гора”, БГ-6 (соснове рідколісся)
0−2
10 YR 5/1 (сірий з буЗалишкові аморфні карбонати у
≈ 10−30 % від маси
нетривко дрібно2−13
руватим та білуватим
вигляді борошнистої присипки у дуже звітрених уламзерниста
відтінками)
дрібноземі
ків породи
10 YR 7/1 (білий з ледь
Залишкові аморфні карбонати у
дрібнозем
≈ 60−80 % від маси
13−20 помітним сіруватим відвигляді борошнистої присипки
безструктурний
уламки породи
тінком)
змішаної з дрібноземом
Короткопрофільна рендзина на елювії турон-сенонських відкладів крейдяного мергелю, МД № 7
“Біла гора”, БГ-4 (переліг)
0−1
Залишкові аморфні карбонати у
10 YR 4/2 (сірий з добре
вигляді борошнистої присипки
грудкувато-дрібЗрідка уламки породи
1−14
помітним бурим відна гранях структурних агрегатів
нозерниста
d= 30−20 мм і менше
тінком)
та морфологічно не вираженій
формі
10 YR 5/1−7/1 (сірий з
Залишкові аморфні карбонати у
невиразно дрібУламки вихідної по14−28
бурим і білуватим відвигляді борошнистої присипки у
ногрудкувата
роди
тінками)
дрібноземі

2
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2

3
4
5
6
10 YR 7/1-6/2 (брудно
Залишкові аморфні карбонати у
білий з ледь помітним
дрібнозем
Уламки вихідної
Phса
28−40
вигляді борошнистої присипки у
буруватим і сіруватим
безструктурний
породи
дрібноземі
відтінками)
Повнопрофільна рендзина на елювії турон-сенонських відкладів крейдяного мергелю, МД № 8 “Вороняки”, ВК-1 (переліг)
10 YR 3/2 (темно-сірий
грудкувато-бри- Залишкові карбонати у морфоло- Зрідка уламки породи
Нса
0−20
з добре помітним бурим
лувата
гічно не вираженій формі
d= 30−10 мм і менше
відтінком)
Залишкові аморфні карбонати у
10 YR 3/2 (темно-сірий з грудкувато-бривигляді борошнистої присипки
Уламки вихідної
НРса
20−42
бурим відтінком)
лувата
у дрібноземі та морфологічно не
породи
вираженій формі
10 YR 6/1−7/1 (світлоЗалишкові аморфні карбонати у
дрібнозем
Уламки вихідної
Phса
42−60
сірий з білуватим відвигляді борошнистої присипки
безструктурний
породи
тінком)
змішаної з дрібноземом
Короткопрофільна середньовилугована рендзина на елювії згусткових вапняків верхнього баденію, МД № 9
“Івано-Франкове”, ІР-2 (ліс)
Н0
0−4
нетривко грудН
4−21
10 YR 4/1 (темно-сірий)
кувата
Залишкові аморфні карбонати у
10 YR 5/2 (сірий з бурим
дрібнозем
Щебенюваті уламки
Phса
21−45
вигляді борошнистої присипки у
відтінком)
безструктурний
вихідної породи
дрібноземі
Повнопрофільна рендзина на елювії згусткових вапняків верхнього баденію, МД № 9 “Івано-Франкове”, ІР-1 (ліс)
Н0
0−3
-

1
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2

3

4

5

6
Гравійні і щебенюваті
нетривко груд- Залишкові карбонати у морфолоHca
3−19
10 YR 4/1 (темно-сірий)
уламки вихідної покувата
гічно не вираженій формі
роди
Залишкові аморфні карбонати у
Гравійні і щебенюваті
10 YR 5/1−5/2 (сірий з
дрібнозем
вигляді борошнистої присипки
PHca
19−32
уламки вихідної побурим відтінком)
безструктурний у дрібноземі та морфологічно не
роди
вираженій формі
Залишкові аморфні карбонати у
10 YR 5/2 (сірий з бурим
дрібнозем
Щебенюваті уламки
Phca
32−50
вигляді борошнистої присипки у
відтінком)
безструктурний
вихідної породи
дрібноземі
Повнопрофільна рендзина на елювії хемогенних вапняків верхнього баденію, МД № 10 “Бережани”, БО-1 (сад, рілля)
Гравійні і щебенюваті
10 YR 4/2 (темно-сірий з брилувато-груд- Залишкові карбонати у морфолоHca op
0−17
уламки вихідної побурим відтінком)
кувато-зерниста
гічно не вираженій формі
роди
Гравійні і щебенюваті
10 YR 4/2 (темно-сірий
грудкувато-зер- Залишкові карбонати у морфолоHca п/op 17−34
уламки вихідної побурим відтінком)
ниста
гічно не вираженій формі
роди
Залишкові аморфні карбонати у
≈ 10−30 % від маси
10 YR 5/1−7/1 (сірий з
невиразно дрібвигляді борошнистої присипки
Hpca
34−51
звітрених уламків
білуватим відтінком)
ногрудкувата
у дрібноземі та морфологічно не
породи
вираженій формі
10 YR 6/1−5/2 (брудно
Залишкові аморфні карбонати у
≈ 30−40 % від маси
білого кольору з ледь
дрібнозем
Phca
51−65
вигляді пастоподібного вивітрезвітрених уламків
помітним буруватим і
безструктурний
ного матеріалу
породи
сіруватим відтінками)

1
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Закінчення табл. 8.2

1
2
3
4
5
6
Повнопрофільна рендзина на елювії літотамнієвих вапняків верхнього баденію, МД № 11 “Боришківці”, ТБП-133 (рілля)
порохувато-грудЗалишкові карбонати у морфоло- Зрідка уламки породи
Hca op
0−14
10 YR 3/1 (темно-сірий)
кувато-брилугічно не вираженій формі
d= 40−30 мм і менше
вата
10 YR 3/2 (темно-сірий з грудкувато-бри- Залишкові карбонати у морфолоУламки породи d=
Hca п/op 14−27
буруватим відтінком)
лувата
гічно не вираженій формі
40−30 мм і менше
Залишкові аморфні карбонати у
10 YR 3/1−6/1 (темногрудкувато-бривигляді борошнистої присипки
Уламки вихідної
Hpca
27−47 сірий з бурувато-білувалувата
у дрібноземі та морфологічно не
породи
тим відтінком)
вираженій формі
Залишкові аморфні карбонати у
10 YR 4/1−4/2 (сіруватодрібногрудкувигляді борошнистої присипки
Уламки вихідної
НРса
47−62
білуватий з бурим відвата
у дрібноземі та морфологічно не
породи
тінком)
вираженій формі
10 YR 6/1−7/1 (світлоЗалишкові аморфні карбонати у
дрібнозем
Уламки вихідної
Phca
62−68
сірого з білуватим відвигляді борошнистої присипки у
безструктурний
породи
тінком)
дрібноземі
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аморфні карбонати у вигляді борошнистої присипки на гранях структурних агрегатів та залишкові аморфні карбонати
у вигляді борошнистої присипки змішаної з піщано-глинистогумусовим матеріалом (див. табл. 8.2).
Характерною особливістю рендзин є наявність у профілі
і на поверхні гравійних, щебенюватих і кам’янистих уламків
вихідної ґрунтотворної породи. Кількість і розмір карбонатних включень у верхніх генетичних горизонтах корелює зі
ступенем розвинутості профілю, зокрема у слаборозвинутих
і короткопрофільних рендзинах карбонатних уламків у гумусово-акумулятивному горизонті значно більше, ніж у повнопрофільних відмінах (див. табл. 8.2).
Більшість короткопрофільних і повнопрофільних рендзин за ступенем щебенюватості поверхні відносяться до
поверхнево-слабощебенюватих (< 10 %) і поверхнево-середньощебенюватих (10−20 % проективного покриття).
Наведені особливості морфологічної будови рендзин з
різним ступенем розвинутості їхнього генетичного профілю
загалом відображають специфіку їхнього формування на різних стадіях онтогенезу та підтверджують висновки стосовно
характеру і напряму розвитку ґрунтових процесів, які беруть
участь у формуванні генетичного профілю цих ґрунтів, які
ми зробили на підставі аналітичних даних.
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АГРОГЕННА ТРАСФОРМАЦІЯ
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І ШЛЯХИ ЇЇ РЕГУЛЮВАННЯ

Західний регіон України у сільськогосподарському відношенні освоєний давно. Ступінь освоєння і сільськогосподарського використання пов’язаний з наявністю значних площ
родючих ґрунтів, їхньою доступністю, рельєфом, який створює
передумови до панування дрібноконтурності земельних ділянок і спонукає до різного їхнього використання та історико-географічними особливостями досліджуваної території.
У структурі сільськогосподарських угідь переважають орні
землі. Розораність – 79,5 %.
Для встановлення характеру і напряму змін морфогенетичних властивостей рендзин Західного регіону України
під впливом сучасних процесів агрогенної трансформації в
умовах інтенсивного землеробства проведений порівняльний аналіз величин мольних відношень, показників фактора
вилуговування (β), вмісту конституційної води і величини
зміни силікатної частини ґрунту, які ми обчислили за даними
різних періодів досліджень.
Дослідження охоплюють модальну ділянку № 4 “Білий
Камінь” (у межах Білокаменської ДСД) та модальну ділянку № 2 “Радехів” (у межах полів колишнього Радехівського
ДДГ), які відзначаються значними за площею ареалами суцільного поширення повнопрофільних рендзин на елювії
турон-сенонських відкладів крейдяного мергелю, а згадані
вище Білокаменська ДСД та Радехівське ДДГ знаходяться
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у межах цих ареалів і займають найтиповіші в ґрунтовому
відношенні частини ареалів. Окрім цього, у межах модальних
ділянок № 2 “Радехів” і № 4 “Білий Камінь” у 1949–1951 роках були проведені великомасштабні ґрунтові обстеження
І. М. Гоголєвим, що дає можливість порівняти результати
наших досліджень з вихідними (1949−1951 рр.) та результатами великомасштабних досліджень (1965−1966 рр., 1985−
1986 рр.), проведених співробітниками Львівського інституту
землеустрою УААН. З огляду на те, що спеціалізація і технології вирощування сільськогосподарських культур на ДСД
і ДДГ – типові зональні (дев’ятипільна система сівозміни),
сучасний стан повнопрофільних рендзин залежить від зміни
окремих чинників ґрунтотворення і насамперед від інтенсивності агрогенного навантаження. Види і дози добрив, які вносили на ДСД і ДДГ упродовж 50 років, сільськогосподарські
культури, які на них вирощуються, система обробітку ґрунту
наведені у таблиці 9.1.
Щебенюватість на поверхні ґрунту визначали візуально, підраховуючи кількість уламків (одиниць) крейдяного
мергелю в квадраті S=900 см2; у профілі кількість видимих
візуально уламків (одиниць) крейдяного мергелю підраховували в суцільній колонці завширшки 10 см від поверхні
ґрунту до нижньої границі верхнього перехідного горизонту,
по генетичних горизонтах.
У процесі встановлення кількісних показників наявності
карбонатних включень (уламків вихідної карбонатної породи)
як на поверхні ґрунту, так і в ґрунтовому профілі, водночас
визначали їхні розміри і форму, що давало можливість детальніше охарактеризувати морфологічну будову рендзин.
Гранулометричний склад визначали за Н. А. Качинським, з підготовкою за Н. А. Качинським для того, щоб
можна було порівняти одержані результати з матеріалами
вихідних досліджень.
Морфологічна будова повнопрофільних рендзин на модальних ділянках № 2 “Радехів” і № 4 “Білий Камінь” характеризується такими особливостями:

338

339

Еспарцет
Озима пшениця
Цукровий буряк
Ярий ячмінь
Кукурудза на силос
Озима пшениця
Зернобобові
Озима пшениця
Ярий ячмінь
з підсівом еспарцету

Культура

20

–
30
40
–
20
30
–
30

N

40

–
40
60
30
40
40
40
40

P

60

–
80
80
40
60
80
40
80

K

–

40

70

80

Терміни внесення добрив
Посівне
(рядкове) 2
на фоні
N
P
K
гною
–
–
–
–
–
20
40
40
40·103
90
90
120
–
80
60
60
40·103
80
60
80
–
20
40
40
–
50
40
80
20·103
20
40
40
–

–
50
70
–
40
50
–
50

N

–

–
40
60
–
40
40
–
40

P

–

–
50
60
–
60
50
–
50

K

Післяпосівне
(підживлення) 3

Таблиця 9.1

Примітка. 1 – використовується плуг з передплужником; 2 – застосовують комбіновані сіялки; 3 – застосовують
машини СТН-2,8 і РТТ-4,2.

9

1
2
3
4
5
6
7
8

№№
полів

Основне
(передпосівне) 1

Система удобрення у сівозмінах Білокаменської ДСД і Радехівського ДДГ
(кількість добрив, в кг д. р. на 1 га)
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•
•

•

•

•

потужність гумусованого профілю рендзин у межах
вододілів становить у середньому 66 см;
значна частина гумусованого профілю припадає на гумусово-акумулятивний горизонт (Hса) агрогетерогенний, залишково-карбонатний потужністю в середньому – 35 см. Темно-сірий з буруватим відтінком (10 YR
3/1−3/2). Досліджено, що 80−90 % уламків крейдяного
мергелю мають ефективний діаметр (d) від 20 до 7 мм;
20−10 % припадає на уламки з d < 7 мм. Структура –
брилувато-грудкувато-порохувата і порохувато-дрібногрудкувато-брилувата. Брилуваті окремості спостерігаються з глибини 4−5 см (або з поверхні). У нижній
частині (з глибини 20−25 см) – агропереущільнений
(рівноважна щільність будови – 1,63 г/см3);
перехідний гумусовий горизонт (НРса) залишковокарбонатний, потужністю ≈ 17 см. Сірий з буруватим
і білуватим відтінками (10 YR 5/1−7/1). Відзначається
збільшенням кількості і розмірів уламків крейдяного
мергелю, 70−80 % з яких мають ефективний діаметр
> 20 мм, 30−20% – від 20 до 7 мм і менше. Структура
дрібноземистої частини – дрібногрудкувата або нетривко грудкувата. Кількісні показники наявності
уламків крейдового мергелю в колонці завширшки
10 см обидвох горизонтів наведено у табл. 9.2;
перехідний гумусований горизонт (Рhса) на дві третини складається з грубоуламкового елювіально-скелетного матеріалу (діаметр уламків крейдяного мергелю – від 30−50 до 70 мм) і на третину – з дрібнозему, представленого глинисто-гумусовим матеріалом,
змішаним з аморфними продуктами вивітрювання
крейдяного мергелю. Його потужність ≈ 14 см. Дрібноземиста частина – безструктурна;
за ступенем щебенюватості поверхні досліджувані
ґрунти відносяться до поверхнево-слабощебенюватих
(< 10 %) і поверхнево-середньощебенюватих (10−20 %
проективного покриття). Згідно з методичними рекомендаціями запропонованих у “Руководстве по опи340
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санию почв” [278], кількість уламкового матеріалу на
поверхні досліджуваних ґрунтів характеризується як
середня (С) – 5−15 % і висока (М) – 15−40 %. Переважає середній гравій (М) – 0,6−2 см (табл. 9.2);
Зіставлення морфометричних показників повнопрофільних рендзин модальних ділянок № 4 “Білий Камінь” і № 2
“Радехів” за більше, ніж п’ятидесятирічний період їхнього
інтенсивного використання як орних земель для вирощування зернових, зернобобових і технічних культур показує,
що (табл. 9.3):
• збільшилася потужність гумусово-акумулятивного
агрогетерогенного, залишково-карбонатного горизонту Нса у середньому на 4−5 см;
• зменшилася потужність перехідного гумусового горизонту НPса унаслідок приорювання його верхньої
частини, що є прямим результатом агрогенного перетворення ґрунту;
• незначно збільшилася потужність перехідного гумусованого горизонту Phса, у середньому на 2−3 см. Це
зумовлено агрогенною трансформацією і пов’язано
зі зміною умов зволоження ґрунтів, що на фоні підвищеного вмісту фракцій середнього і дрібного піску
(35−45 %), вирівняного характеру рельєфу вододілів
і систематичної оранки на глибину від 25 до 35 см
(залежно від сівозміни), сприяє інтенсивнішому промиванню ґрунтів;
• змінилося забарвлення гумусово-акумулятивного
агрогетерогенного, залишково-карбонатного горизонту Нса, у якому спостерігається інтенсифікація бурого
відтінку, що опосередковано свідчить про деяку акумуляцію у ньому оксидів Fe2O3 унаслідок їхнього виходу
із кристалічних ґраток за умови пришвидшеного розчинення і вилуговування карбонатів;
• змінився характер переходів між генетичними горизонтами; вони краще виражені за забарвленням, щільністю складення, а також за вмістом і розмірами залишкового елювіально-скелетного матеріалу;
341

342
42
27
15

42
27
15

42
27
15

n

21,40
23,96
16,80

20,69
23,26
16,07

55,04
66,88
43,20

M

18,78
9,72
8,18

20,44
12,36
5,50

21,72
6,71
5,76

Sx

0,62
0,45
0,35

0,65
0,55
0,23

3,48
1,59
1,11

Sx,%

2,90
1,87
2,11

3,16
2,37
1,41

5,98
2,37
2,57

V,%

12,56

12,06

6,30

tф

Таблиця 9.2

Примітка. M – середнє арифметичне, Sx – стандартне відхилення; tф – критерій Стьюдента фактичний,
t0,05 – критерій Стьюдента на 95 % рівні достовірності – 2,02. 1 – середнє значення; 2 – модальна ділянка № 4
“Білий Камінь”; 3 – модальна ділянка № 2 “Радехів”.

1
2
3

1
2
3

Кількість уламків крейдяного мергелю
(d=> 7–20 мм) у колонці 10 см,
горизонтів Нса ор +Нса п/ор, одиниць

Кількість уламків крейдяного мергелю
(d=> 7–20 мм) у колонці 10 см,
горизонту НPса, одиниць

1
2
3

Модальна ділянка

Кількість уламків крейдяного мергелю
(d=>7–20 мм) на поверхні ґрунту,
в квадраті S=900 см2, одиниць

Морфометричні показники

Результати статистичного опрацювання показників
морфометрії рендзин території досліджень
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67,19
,
14,63

60,56
,
11,23

Phса

+6,63
,
+3,40

+3,23
,
+1,71

+1,52

Різниця

4,52
,
2,25

2,45
,
1,53

2,42

tф

58,87
,
11,94

46,93
,
19,73

27,20

64,33
,
13,66

50,67
,
15,60

35,07

1949–1950 1995–2013
рр.
рр.

M

+5,46
,
+1,72

+3,74
,
–4,13

+7,87

Різниця

4,12
,
0,94

2,98
,
3,69

8,19

tф

Модальна ділянка № 2 “Радехів”

Примітка. M – середнє арифметичне; tф – критерій Стьюдента фактичний, t0,05=2,02.

52,56
,
18,41

34,15

1995–
2013 рр.

49,33
,
16,70

32,63

1949–1950
рр.

M

НPса

Нса

Генетичний
горизонт

Модальна ділянка № 4 “Білий Камінь”

Таблиця 9.3
Зіставлення середніх значень (М) показників морфометрії рендзин території досліджень
(чисельник – глибина залягання нижньої границі горизонтів, см; знаменник – потужність горизонтів, см)
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•

загалом щільність будови у всіх горизонтах профілю
збільшилася, водночас максимальне ущільнення спостерігається в області підплужної підошви (1,63 г/см3).
Під впливом інтенсивного землеробства відбулися зміни
в структурній організації всього генетичного профілю, що відобразилося на розтягнутості гумусового профілю повнопрофільних рендзин (≈ 5−6 см), переміщенні вниз по профілю
гумусових речовин (зокрема, завдяки агрогенно зумовленому
вертикальному розтріскуванню) і, як результат, утворенні потужнішого перехідного гумусованого горизонту Phса та прояві
профільної диференціації рендзин за залишковими карбонатними новоутвореннями (табл. 9.4–9.5).
Агрогенна трансформація структурного стану ґрунтів
відбувається унаслідок цілеспрямованої зміни процесів, які
впливають на утворення структури: накопичення гумусу,
розчинення і вилуговування карбонатів, трансформації мінералогічного і хімічного складу ґрунту тощо, і які проявляються через періодично повторювані цикли фрагментації
(набухання і стискання глинистих мінералів під впливом
сезонної і внутрісезонної ритміки зволоження-висушування,
промерзання-танення, обробітку ґрунту тощо) [197].
Узагальнюючими параметрами таких змін є: коефіцієнт
структурності (Кс) і показник водотривкості (Пв), вміст і запаси
гумусу і CaCO3, коефіцієнт диференціації профілю (Sk) за
CaCO3, мольні відношення лужноземельних елементів і коефіцієнт зміни силікатної частини ґрунту (див. табл. 9.4−9.5).
Під впливом тривалого агрогенного впливу змінилася структура гумусово-акумулятивного горизонту Нса. У
1949−1950 рр. в структурному складі досліджуваних ґрунтів
переважали зернисто-грудкуваті і порохуваті окремості, а
брилуваті окремості спостерігалися рідко з глибини 10−12 см.
Показники коефіцієнта структурності в орному горизонті
3,1, в підорному – 4,0 (див. табл. 9.4). У 1995−2000 рр. було
встановлено переважання у цьому горизонті брилувато-грудкувато-порохуватої і дрібногрудкувато-порохувато-брилуватої
структури. Брилуваті окремості зустрічаються як з поверхні
ґрунту, так і з глибини 4−5 см. Показники коефіцієнта струк344
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59,6

54,4

41,1

35,0

67,9

57,7

∑

0,76

0,61

0,69

0,62

4,00

3,05

244,9

242,6

210,8

167,0

257,3

211,0

К с , % Пв , %

Таблиця 9.4

Примітка. Нса ор – орний гумусово-акумулятивний горизонт; Нса п/ор – підорний гумусово-акумулятивний
горизонт; ∑ – сума водотривких агрегатів >0,25 мм; Кс – коефіцієнт структурності, %; Пв – показник водотривкості, %.

Нса п/ор

Нса ор

Нса п/ор

Нса ор

Нса п/ор

Нса ор

Генетичні горизонти

Структурна організація рендзин території досліджень
(чисельник – сухе просіювання; знаменник – мокре просіювання)
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Глибина, см
Гумус, %
Сгк / Сфк
Вміст СаCO3, %
Коефіцієнт диференціації
профілю (Sk) за вмістом
СаCO3 (Phса / Нса)
Мольне відношення
CaO+MgO / Al2O3
Фактор вилуговування (β)
Конституційна вода, %
Мольна кількість H2O
Коефіцієнт зміни силікатної
частини

Показник

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

2,93

346
1,05

0,17
4,61
256

4,20

2,67

1,06

0,35
4,65
258

11,7

Модальна ділянка № 4 “Білий Камінь”
1949–1950 рр.
1995–2013 рр.
0–20
20–40
0–20
20–40
4,32
2,71
3,26
2,18
Не визн.
1,3 – 1,4
15,6
25,3
12,4
19,9

0,70

0,21
7,56
420

3,23

2,38

0,77

0,53
8,35
464

8,07

0,98

0,16
4,56
253

8,89

2,33

1,12

0,29
5,22
290

16,18

Модальна ділянка № 2 “Радехів”
1949–1950 рр.
1995–2013 рр.
0–20
20–40
0–20
20–40
6,60
3,77
4,80
3,55
Не визн.
1,01 – 1,08
26,7
35,9
23,1
30,2

Таблиця 9.5
Зміни властивостей рендзин Західного регіону України в умовах інтенсивного землеробства
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турності, як в орному, так і підорному горизонтах < 1. Структурний стан оцінюють як незадовільний [136; 152].
Оскільки мінеральна частина ґрунту відзначається значною консервативністю, то на підставі результатів валового
профільного аналізу можна стверджувати про тенденцію
розвитку елементарних ґрунтотворних процесів (ЕГП), які
відбуваються в профілі ґрунту, причому як реліктових, так і
сучасних [121; 246; 249].
Довготривале використання повнопрофільних рендзин
в умовах інтенсивного землеробства призводить до інтенсифікації процесів внутріґрунтового вивітрювання, одним із
наслідків якого є процес розчинення і вилуговування карбонатів. Агрогенна трансформація досліджуваних рендзин
водночас із змінами морфологічної будови відобразилася
і на величині мольних відношень та показниках фактора
вилуговування (β), обчислених за даними різних періодів
досліджень у межах усього генетичного профілю [328]. Це
проявляється у розширенні показників мольних відношень
фактично у межах усієї дрібноземистої частини профілю досліджуваних ґрунтів (див. табл. 9.5).
Виявлені тенденції зміни валового хімічного складу агрогенно-перетворених повнопрофільних рендзин під впливом
інтенсивного їх використання переважно як орних земель не
відображають повною мірою характер процесів диференціації елементного складу мінерального профілю цих ґрунтів.
Сутність гіпергенних процесів і, зокрема, вивітрювання мінералів, полягає у протолізі, тобто проникненні іонів Гідрогену
у кристалічні ґратки первинних мінералів. У результаті цих
процесів вміст конституційної води у силікатній частині профілю збільшується. За дослідженнями І. М. Гоголєва [80], її
кількість у продуктах вивітрювання андезиту збільшується
у 330−350 разів порівняно з невивітрілою породою.
Вміст конституційної води обчислювали за різницею між
втратою під час прожарювання і відсотковим вмістом гумусу та СО2 карбонатів і перерахували у мольну кількість. За
відношенням вмісту конституційної води у тому чи іншому
347
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горизонті ґрунту до її вмісту у ґрунтотворній породі розрахували показник зміни силікатної частини.
Із наведених у табл. 9.5 даних видно, що вміст конституційної води у мінеральному профілі досліджуваних ґрунтів
дещо змінюється у верхній і, особливо, у середній його частині. Коефіцієнт зміни силікатної частини у гумусово-акумулятивному горизонті повнопрофільних рендзин двох модальних
ділянок коливається від 0,98 до 1,05. Водночас у перехідному
горизонті його величини дещо зростають.
Незважаючи на те, що в абсолютному відношенні різниця
у значенні коефіцієнтів невелика, вона свідчить про тенденцію інтенсифікації процесів внутріґрунтового вивітрювання і,
відповідно, процесу розчинення і вилуговування карбонатів
у середній частині профілю повнопрофільних рендзин обох
модальних ділянок. Наслідком таких процесів є вбирання
іонів Гідрогену, що і призводить до підвищеного вмісту конституційної води.
За допомогою досліджень Т. С. Звєрєвої, С. П. Позняка
встановлено, що у верхній частині профілю ґрунтів і, особливо, в орному горизонті в результаті періодичного зволоження
та висушування відбуваються активні процеси кристалізації,
зокрема оксидів заліза та алюмінію, пов’язані з вивільненням конституційної води [121; 243]. Цим пояснюється, що
коефіцієнт зміни силікатної частини в орному горизонті повнопрофільних рендзин модальної ділянки № 2 “Радехів” є
меншим від одиниці і становить 0,98. У підорному, особливо
перехідному гумусовому горизонтах досліджуваних ґрунтів,
гідротермічні умови, зокрема умови зволоження, є більш стабільними, що й викликає інтенсивніший розвиток процесів
сучасного внутріґрунтового вивітрювання. Вниз по профілю
значення коефіцієнтів зміни силікатної частини дещо зменшуються. Це свідчить про сповільнення процесів гідратації і
гідролізу у нижній частині профілю досліджуваних рендзин.
Підтвердженням вищезазначеного є результати польових
стаціонарних досліджень М. І. Полупана. Автор акцентує
увагу на тому, що гідротермічні умови освоєних ґрунтів, які
тривалий час використовуються як орні землі, помітно від348
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різняються від цілинних. Виражається це у більшій динаміці
температури орних земель, які влітку краще прогріваються
(на 2−3º С), а взимку більше охолоджуються і промерзають
на 30−50 см глибше [247].
Переконливі аргументи стосовно агрогенно зумовленої специфіки формування ґрунтового клімату за умови
тривалого землеробського використання наведені у статті
Ф. М. Лисецького. Автор зазначає, що на ріллі порівняно з
цілиною є вищою водопроникливість, більшою глибина весняного промочування, континентальніший тепловий режим
та інтенсивніше розтріскування, що у сукупності створює
передумови для глибокого промочування ґрунтів. Вказані
зміни клімату ґрунту сприяють також прискоренню деяких
ЕҐП [197].
Загалом процеси внутріґрунтового вивітрювання у мінеральному профілі рендзин території дослідження малоінтенсивні і проявляються тільки у верхній і, особливо, в середній
частинах генетичного профілю. Це підтверджують зроблені
нами висновки стосовно відповідності повнопрофільних рендзин Західного регіону України перманентній стадії їхнього
онтогенетичного розвитку.
Порівняльний аналіз показників вмісту конституційної
води і значень коефіцієнта зміни силікатної частини за даними різних періодів досліджень вказує на помітно виражену
тенденцію інтенсифікації процесів сучасного внутріґрунтового вивітрювання практично у межах усього генетичного
профілю досліджуваних повнопрофільних рендзин. Особливо
чітко це виявляється у верхній і середній частинах профілю
ґрунтів з більшим терміном землеробського використання
(див. табл. 9.5).
Отже, залучення рендзин в аграрне виробництво і тривале інтенсивне їхнє використання як орних земель призводить
до агродеградації, яка виявляється у зниженні вмісту гумусу
(дегуміфікації), інтенсифікації внутріґрунтового вивітрювання і знекарбоначуванні (хімічній деградації), обезструктурюванні орного і підорного горизонтів, переущільненні та
помітному погіршенні водно-повітряного режиму (фізичній
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деградації), зміні морфологічної організації ґрунтів, ускладненні структури ґрунтового покриву за рахунок просторово
нерівномірного розвитку названих процесів (географічній
деградації). Це свідчить про незворотність агрогенної трансформації досліджуваних ґрунтів та необхідності визначення
їхнього особливого положення у ґрунтовій таксономії. Очевидно, що прояв ознак агрогенеза у повнопрофільних рендзинах
Західного регіону України надзвичайно тісно переплетено з
проблемою їх класифікації та діагностики, особливо у районах довготривалого землеробського освоєння.
Встановлено, що унаслідок тривалого землеробського використання повнопрофільних рендзин відбуваються переважно кількісні зміни їхніх властивостей: в орних ґрунтах
погіршується структурно-агрегатний стан, спостерігається
суттєве ущільнення верхніх генетичних горизонтів, значно
зменшується вміст гумусу і помітно знижується ємність катіонного обміну, що призводить до погіршення ґрунтово-екологічних умов цих ґрунтів. Достатньо помітно тенденції до змін
спостерігаються останніми десятиріччями, що є наслідком порушення балансу органічної речовини рендзин, погіршення
умов її розкладу унаслідок зміни ґрунтово-екологічних умов
загалом, збільшення у структурі сівозмін частки просапних
культур, тривалого внесення високих доз фізіологічно кислих
мінеральних добрив, застосування різноманітних агротехнічних прийомів тощо.
Фактичні врожаї сільськогосподарських культур у господарствах різної форми власності, землі яких розміщені на
цих ґрунтах, є відносно низькими (25−30 ц/га). Це, з одного
боку, зумовлено недостатньо глибоким вивченням генетичних і агровиробничих особливостей рендзин, а з іншого − нераціональним їхнім використанням. Власне тому питання
оптимізації подальшого використання рендзин як одних із
найродючіших у Західному регіоні України, підвищення їхньої продуктивності, розроблення шляхів регулювання негативних процесів та охорона є актуальними.
Процеси управління родючістю ґрунтів − це складно
функціонуюча єдина система. Вона скерована на максималь350
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но можливе усунення чи обмеження негативної дії на ґрунтово-рослинний покрив некерованих природно-кліматичних
чинників, а також на високу віддачу (у вигляді біопродукції)
засобів, що виділяються на інтенсифікацію землеробства.
Кінцевою метою системи управління родючістю ґрунтів є
стабільні темпи приросту біопродукції на одиницю матеріальних і енергетичних затрат. Для досягнення остаточної
мети необхідно розв’язати першочергове завдання системи
управління родючістю − оптимізацію ґрунтових процесів і
режимів відповідно до фізіологічних ритмів вирощуваних
культур. У системі управління родючістю ґрунтів велике
значення має вивчення особливостей елементарних ґрунтових процесів, формування головних ґрунтових режимів, що
становлять основу функціональної частини ґрунту. Поряд
з регулюванням режимів і процесів не менш важливою є
оптимізація складу і властивостей ґрунтів. Спираючись на
принципи системного підходу, лише комплексне регулювання як функціональних, так і структурних частин ґрунтів дає
можливість забезпечити нарощування ефективної родючості
при збереженні та розширенні потенційної родючості ґрунтів
[34; 86; 87; 136; 141; 190; 194; 197; 207; 208; 221; 260; 305].
Надзвичайно важливою проблемою у процесі освоєння
ґрунтів та інтенсифікації землеробства є гумусовий стан. Результати досліджень свідчать, що тривале землеробське використання рендзин переважно як орних земель не стимулює
їхньої біологічної активності, погіршує умови процесів гумусоутворення і гумусонакопичення, особливо у межах діяльного
шару цих ґрунтів. Унаслідок цього вміст і запаси гумусу у
верхній частині до глибини 30 (35) см суттєво зменшилися. Такі негативні і з генетичного, і водночас агрономічного
поглядів зміни не можуть не впливати на продуктивність
освоєних повнопрофільних рендзин. М. М. Кононова встановила, що ґрунти з-під лісу в разі їхнього використання в
умовах інтенсивного землеробства втрачають більше гумусу,
ніж ґрунти з-під трав’янистої рослинності [176]. Подібну думку
висловлюють В. В. Пономарьова і А. М. Мяснікова. Автори
відзначають, що порівняно з дерново-підзолистими ґрунтами
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рендзини в процесі розорювання швидше втрачають гумус,
що особливо чітко проявляється у гумусово-акумулятивному
горизонті досліджуваних ґрунтів [253, с. 134–145].
Багато дослідників, зокрема Г. І. Григор’єв, А. І. Горіна,
А. С. Коновалова [90], виявили, що тривале освоєння рендзин
здебільшого призводить до кількісних змін їхніх властивостей: в орних ґрунтах значно зменшуються вміст гумусу і його
ефективні запаси, знижується збагаченість гумусу азотом та
ступінь гуміфікації органічної речовини. Автори вважають,
що це передусім зумовлено зменшенням прихідної статті в
балансі органічних речовин ґрунту і погіршенням умов її
розкладу; активізацією мінералізації органічної речовини
під впливом інтенсивного обробітку та підвищенням ступеня аерації ґрунтів; збільшенням у структурі сівозмін частки
просапних культур; прискоренням розкладу і біодеградації
гумусу та зростанням активності мікрофлори за рахунок внесених добрив; особливостями агротехнічних прийомів тощо
[81, с. 132–145; 83, с. 23−48; 183, с. 59–61; 184, с. 22–24; 190,
с. 181−187; 261, с. 112−117].
Отже, комплекс чинників ґрунтоутворення в освоєних
ґрунтах передусім визначається культурою землеробства,
структурою сівозмін і нормами та термінами внесення органічних і мінеральних добрив.
Раціональне використання рендзин у разі їхнього освоєння можливе у випадку створення сприятливих умов для
процесів гумусоутворення і гумусонакопичення та подальшої
оптимізації гумусового стану унаслідок підвищення вмісту і
запасів органічної речовини, збагаченості її азотом, збереження існуючого фульватно-гуматного типу гумусу (Сг.к. : Сфф.к.).
Дієвим заходом для створення таких умов є внесення добрив.
Т. Н. Кулаковська та ін. відзначають, що внесення тільки
мінеральних або окремо лише органічних добрив практично не впливає на вміст і запаси гумусу в ґрунтах. У ґрунтах
легко- і середньосуглинкового гранулометричного складу завдяки підвищеній аерації, що характерно і для рендзин, гній
швидко розкладається, а післядія його малоефективна. Крім
того, в посушливі роки високі дози гною можуть викликати
так зване “вигорання” посівів [184; 190].
352

АГРОГЕННА ТРАСФОРМАЦІЯ
Ц РЕНДЗИН
І ШЛЯХИ ЇЇ РЕГУЛЮВАННЯ

На рендзинах ефективність мінеральних добрив вивчена недостатньо [34; 84; 183; 184]. Позитивні результати дає
внесення сирих калійних солей [84, с. 41−43]. Внесення під
культивацію хлористого калію (50 кг/га д. р.) у поєднанні з
азотними добривами (34 кг/га) дає змогу отримати збільшити
врожайність бульб, яка становить ≈32,5 ц/га.
Дослідження різних наукових установ показали, що внесення кухонної солі або каїніту значно підвищує врожай усіх
культур, особливо цукрових буряків. Проте внесення кухонної
солі упродовж декількох вегетаційних періодів поспіль негативно позначається на властивостях цих ґрунтів [84].
Найефективнішою системою удобрення ґрунтів є органомінеральна, яка передусім забезпечує сільськогосподарські
культури необхідними і в доступній формі елементами живлення та сприяє накопиченню гумусу [14; 37; 49; 81; 84]. Така
система удобрення найпридатніша для ґрунтів з нейтральною або лужною реакцією ґрунтового розчину [190].
Уведення травопільних сівозмін сприяє збільшенню вмісту органічних речовин у ґрунті, однак воно є ефективним тільки в умовах високої агротехніки [37, с. 56−72; 81, с. 172−178].
Важливою умовою високої родючості ґрунтів є сприятливий водно-повітряний режим, який зумовлює активність
біохімічних процесів і, відповідно до цього, оптимальний або
неоптимальний режим живлення рослин. І. М. Гоголєв відзначає, що коли прийняти подвійну максимальну гігроскопічність за недоступний для рослин запас води, то вже при 12−
16 % вологості ці ґрунти є фізіологічно сухими [81]. Отже, навіть за нетривалих посушливих періодів сільськогосподарські
культури на освоєних короткопрофільних і повнопрофільних
рендзинах відчувають нестачу води.
Власне тому, для підвищення і підтримання ефективної
родючості рендзин надзвичайно важливим є покращення водного режиму шляхом їхнього оструктурювання. Це можливо
за умови введення травопільних сівозмін, складовими яких
має бути висівання суміші багаторічних бобових і злакових
трав. Серед бобових на особливу увагу заслуговує еспарцет,
оскільки ця рослина найкраще адаптована до надлишкової
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кількості карбонатів у ґрунті. І. М. Гоголєв встановив, що
коренева система еспарцету відзначається помітною мобілізуючою здатністю стосовно елементів зольного живлення,
здатна глибоко проникати по тріщинах ґрунтотворної породи,
унаслідок чого досягається загальне збільшення потужності
генетичного профілю рендзин [81]. Отже, висівання суміші
багаторічних бобових і злакових трав не тільки сприяє поліпшенню структурної організації профілю рендзин, але й
стабілізації у ньому водно-повітряного режиму.
Повнопрофільні рендзини Західного регіону України
характеризуються порівняно невисоким вмістом і запасами
рухомих форм поживних елементів [222, с. 40]. Відтак створення бездефіцитного балансу елементів живлення у ґрунті
спрямовані на забезпечення достатньої кількості елементів
живлення у мобільній (рухомій) формі. Важливе значення
при цьому приділяється такому динамічному елементу, як
азот, який є найдефіцитнішим елементом живлення рослин
в областях Волинського і Малого Полісся [49; 219]. Як показують дані досліджень, за період інтенсивного сільськогосподарського використання вміст валового азоту в рендзинах
зменшився. Про це свідчить розширення величин відношень
(C : N) від 8,9−10,0 у 1950 р. до 10,5−13,4 у 2013 р. Управління
азотним режимом ґрунтів треба приурочити до фізіологічних
потреб рослин у різні фази їхнього росту і розвитку. Оптимізують азотний режим внесенням малих доз у певні фази
розвитку рослин енергомістких азотних органічних добрив,
збагаченням ґрунту органічною речовиною і корисною ризосферною мікрофлорою, застосуванням інгібіторів нітрифікації. Тільки раціональне поєднання усіх методів оптимізації
азотного режиму залежно від властивостей ґрунтів і сортових
особливостей культур дає можливість ефективно керувати
азотним режимом [261; 321].
Загалом комплексне застосування органічних і мінеральних добрив сприяє поліпшенню поживного режиму ґрунтів,
збільшенню врожайності головних сільськогосподарських
культур − озимих зернових, кукурудзи, цукрового буряка,
гороху, еспарцету. Найбільших приростів урожаю досягають
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у разі внесення комплексних мінеральних добрив, оскільки
фосфорні і калійні добрива без внесення азотних використовуються рослинами недостатньо.
Інтенсифікація землеробства призводить до втрати ґрунтами здатності до саморегулювання головних режимів, особливо водно-повітряного. Це зумовлено переущільненням
ґрунтів сільськогосподарською технікою, дезагрегацією, тобто
комплексом явищ і процесів, які сприяють розвитку процесів
агрофізичної деградації [207; 210; 325]. Небезпека переущільнення ґрунту збільшується, якщо не змінити індивідуальні
технології управління родючістю ґрунтів. Для попередження
переущільнення ґрунту необхідно здвоювати або розширяти
колеса тракторів та іншої техніки, зменшувати тиск у шинах, використовувати машини невеликої маси, поєднувати
технологічні операції вирощування сільськогосподарських
культур, що зменшують кількість проходів техніки по полях,
застосовувати хімічні засоби боротьби з бур’янами, використовувати широкозахватні і комбіновані агрегати, мінімізувати
обробіток ґрунту [190; 206; 209; 210; 261].
Управління продуктивністю ґрунтів та ефективне регулювання негативних процесів можливе за наявності достовірних даних про властивості ґрунтів, сучасні процеси, які в
них відбуваються, особливо деструктивні, їхню спрямованість,
швидкість.
Як з екологічного, так і з господарсько-економічного поглядів, найдоцільнішим є попередження негативних змін
у ґрунті і ґрунтовому покриві. Відтак, своєчасне здійснення
заходів щодо попередження негативних змін ґрунтів потребує
моніторингових досліджень ґрунтів [207; 208; 241; 242; 247;
305].
Врахування онтогенетичних стадій розвитку рендзин
Західного регіону України та географічних закономірностей їхнього поширення є актуальною проблемою, оскільки
дає змогу розробити сучасні адаптивні природоощадливі та
екологобезпечні системи і методи господарювання на землі,
особливо необхідні у нових умовах землекористування.
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Дослідження онтогенезу і географії рендзин Західного регіону України, тобто виявлення особливостей прояву елементарних ґрунтових процесів та здійснення термодинамічної
оцінки потенціалу ґрунтотворення на різних стадіях онтогенетичного розвитку профілю рендзин, а також встановлення
закономірностей просторового поширення цих ґрунтів дало
змогу сформулювати висновки і рекомендації.
1. На сучасному етапі розвитку ґрунтознавства сутність
ґрунтотворення розглядається насамперед через призму змін
самого ґрунту, оскільки вони зумовлені специфікою режимів і
ЕҐП, а не взаємодією чинників. Відтак, визнання домінуючої
ролі елементарних ґрунтових процесів (ЕҐП) дало можливість взяти за основу феноменологічну дефініцію онтогенезу
ґрунтів як виявлення сутності елементарних ґрунтових процесів на різних стадіях становлення генетичного профілю
ґрунту – від його зародження на свіжій породі до відносно
зрілого стану “динамічної зрілості”. Водночас виявлення особливостей прояву профілеформуючих ґрунтових процесів та
встановлення термодинамічних характеристик потенціалу
ґрунтотворення на різних стадіях онтогенетичного розвитку
рендзин, а також узагальнення сучасних тематичних літературних джерел дало змогу провести уточнення визначення
послідовних стадій онтогенезу ґрунтів, зокрема початкову
стадію пропонуємо називати ініціальною стадією → стадію
розвитку – перфектною стадією (стадія удосконалення) →
стадію рівноважного функціонування або клімаксну – перманентною стадією (стабільна, постійна) → і окремо виділити
еволюційну стадію (якісні незворотні зміни інваріанту).
2. Складність і комплексність проблем самоорганізації та саморозвитку (генези і онтоґенезу), функціонування
і просторової диференціації (географії) ґрунтів зумовлює
необхідність застосування для їхнього вивчення сучасних
теорій і концепцій, серед яких: загальна теорія генези і
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географії ґрунтів та дві фундаментальні концепції, які лежать в основі докучаєвського географо-генетичного підходу
до ґрунтів. Перша – концепція ґрунтотворного процесу як
комбінації елементарних ґрунтових процесів, яка дає змогу
розшифрувати статику ґрунтового профілю і надавати процесної інтерпретації наявним фактам про чинники ґрунтотворення та властивості ґрунтів на підставі уніфікованої
формули тетради: чинники → процеси функціонування →
ЕҐП → властивості ґрунтів. Друга – концепція еволюції
ґрунтів як механізму зчитування тимчасової послідовності
(стадійності) становлення і зміни ґрунтових властивостей
та елементарних ґрунтотворних процесів (ЕҐП), які їх формують у мінливому природному і природно-антропогенному
середовищі.
3. Дослідження онтогенетичних особливостей і географії
рендзин Західного регіону України проведено у межах таких
ґрунтово-географічних одиниць: Поліського і Малополіського
країв зони мішаних лісів, Розтоцько-Опільського краю зони
широколистяних лісів та Західно-Подільського і ПівденноПодільського країв зони Лісостепу Східно-Європейської рівнини.
Встановлено, що загальна площа рендзин Західного
регіону України становить 149,5 тис. га. Найбільші площі
ареального поширення рендзин зосереджені у межах південно-західної частини Поліського краю. В адміністративному
відношенні – у Любомльсько-Ковельському і Турійсько-Рожищенському природних районах області Волинського Полісся.
Найпоширенішим підтипом рендзин у Західному регіоні
України є рендзини типові з неповнорозвинутим (слаборозвинуті і короткопрофільні) і нормальним (модальним) типом
будови профілю (повнопрофільні). Значно менші площі займають рендзини вилугувані.
Рендзини (Rendzic Leptosols) Західного регіону України –
це інтразональні біолітогенні ґрунти, які за генетичною природою є унікальними і не мають аналогів в Україні. Вони
сформувалися в умовах помірно континентального клімату,
промивного і періодично промивного типів водного режиму,
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на продуктах елювіогенези щільних карбонатних порід (крейди, крейдяних мергелів, згусткових, хемогенних і літотамнієвих вапняків), інколи з домішками флювіогляціального,
моренного або еолового піщаного матеріалу, під одночасною
дією деревної і трав’яної рослинності та переважно в умовах
денудаційного, денудаційно-акумулятивного і горбогірноостанцевого різновидів рельєфу. Ці ґрунти характеризуються
літогенно-кальцієморфною генезою, сутність якої визначається наявністю та вмістом карбонатів кальцію у ґрунтотворній породі. Вміст і склад карбонатів контролює та зумовлює
специфіку розвитку елементарних ґрунтових процесів, які
відповідно, визначають особливості формування і розвитку
морфогенетичних властивостей цих ґрунтів.
З’ясовано, що онтогенетичне відтворення рендзин відбувається під впливом біогенно-акумулятивних, елювіальних
та метаморфічних процесів ґрунтотворення, серед яких визначальну роль мають підстилкоутворення, дерновий процес,
гумусоутворення і гумусонакопичення, а також знекарбоначування, декальцифікація, ілімеризація та сіалітизація.
Водночас домінуючими процесами ґрунтотворення в антропогенно-порушених рендзинах штучно-створених терасових
комплексів є антропогенні та педотурбаційні процеси.
4. На підставі історичного підходу, аналізування та узагальнення ми вперше обґрунтували хронологічну періодизацію ґрунтово-географічних досліджень рендзин Західного регіону України та склали схему періодизації цих досліджень.
Вона включає п’ять хронологічних періодів виділених на
основі архівних, фондових, літературних, картографічних
та інших матеріалів:
• Рендзини – як особливий інтразональний тип ґрунту
(кінець XIX – початок XX сторіччя).
• Фрагментарні дослідження рендзин (упродовж 30-х
років XX сторіччя).
• Фундаментальні ґрунтово-географічні дослідження
рендзин (наприкінці 40-х років XX сторіччя).
• Ґрунтово-географічні і ґрунтово-меліоративні дослідження рендзин (1957–1993 роки).
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•

Сучасні ґрунтово-екологічні й онтогенетичні дослідження рендзин (започатковані у 1994 році).
5. Застосування процесно-генетичного підходу для дослідження онтогенезу рендзин полягає у вивченні сутності
елементарних ґрунтових процесів на різних стадіях становлення і розвитку їхнього генетичного профілю – від його зародження на незміненій породі до відносно зрілого стану,
тобто досягнення “динамічної зрілості”, а ефективним способом пізнання сутності цих процесів є метод моделювання.
Такий підхід ґрунтується на вивченні часткових і загальних
ґрунтових процесів, які є ергодичними, оскільки їхні стадії у
часі можуть мати аналоги у просторі.
Дослідження просторово-часових моделей рендзин у межах рівнинної частини Західного регіону України здійснювали
за допомогою методу хронорядів. Закладено 11 модальних ділянок, які представляють педобіолітокомбінації різновидностей рендзин з різними просторово-часовими онтогенетичними
стадіями ґрунтотворення. За початкові одиниці хронорядів
брали продукти елювіоґенези щільних карбонатних порід,
які на момент досліджень процесом ґрунтотворення незмінені (незмінена порода). Як завершальні одиниці хронорядів
вивчали повнопрофільні рендзини денудаційних та плоскохвилястих рівнин, які відображають максимальний рівень
зрілості ґрунтового покриву цього регіону у межах найбільш
автономних позицій (вирівняні ділянки вододілів, пасом).
Характеризуючи особливості географії рендзин Західного
регіону України, використовували принципи ареалології, яка
вивчає не територіально-структурну диференціацію ґрунтового покриву, а закономірності географічного поширення
різних ґрунтів.
Серед методів дослідження онтогенезу і географії рендзин основними є еколого-генетичний, ґрунтових хронорядів,
картографічний, статистичний, моделювання, балансовий та
широкий спектр лабораторно-аналітичних методів. У польових дослідженнях використовували експедиційні та напівстаціонарні методи обстеження ґрунтів.
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6. Аналіз даних енергетичних і термодинамічних показників ґрунтотворних порід модальних ділянок Західного
регіону України засвідчує, що характерною особливістю цих
порід є доволі високі запаси енергії кристалічної гратки (Um =
6923,12 – 17259,07 кДж/г) та вільної енергії Гіббса (Gm298,15 =
1091,28 – 1336,89 кДж/г), а також маломінливі значення
ентропії (Sm298,15 = 65,26 – 68,69 кДж/г град). Виявлено
залежність величин термодинамічних показників від віку порід. Вищими абсолютними значеннями енергії кристалічної
ґратки і вільної енергії Гіббса загалом володіють ґрунтотворні
породи, представлені елювієм неогенових вапняків верхнього
баденію у порядку: згусткові > хемогенні > літотамнієві,
що насамперед зумовлено різним вмістом у них карбонатів
кальцію і теригенного матеріалу.
Найбільшою часткою 88,98 % безкремнеземної енергії
(6160,04 кДж/г) характеризуються ґрунтотворні породи модальної ділянки № 1 “Купичів”, які представлені елювієм
турон-сенонських відкладів писальної крейди. Найменшою
часткою – 9,94 % безкремнеземної енергії (1715,40 кДж/г),
характеризуються ґрунтотворні породи модальної ділянки
№ 9 “Івано-Франкове”, які представлені елювієм вапняків
згусткових верхнього баденію. Найнижчими запасами енергії
кристалічної ґратки, проте високою часткою вільної енергії
Гіббса, яка може перетворюватися у роботу та найбільшою
часткою безкремнеземної енергії характеризуються ґрунтотворні породи, представлені елювієм турон-сенонських відкладів писальної крейди (МД № 1 “Купичів”). Такі показники
зумовлюють більшу реакційну спроможність цих материнських порід до ґрунтотворення порівняно з іншими породами.
На підставі енергетичних і термодинамічних показників
здатність до інтенсивного ґрунтотворення та сприятливість до
біологічного освоєння визначається таким рядом досліджуваних ґрунтотворних порід: елювій турон-сенонських відкладів
писальної крейди > елювій турон-сенонських відкладів крейдяних мергелів > елювій вапняків літотамнієвих верхнього
баденію > елювій вапняків хемогенних верхнього баденію >
елювій вапняків згусткових верхнього баденію.
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7. Найвищими значеннями енергії кристалічної ґратки характеризуються короткопрофільні (19,73 МДж/г) і повнопрофільні (19,11 МДж/г) рендзини на елювії згусткових
вапняків верхнього баденію, розміщених у межах модальної
ділянки № 9 “Івано-Франкове”, Немирівсько-Брюховицького
природного району Розтоцько-Опільської горбогірної області.
Значні запаси внутрішньої енергії у цих ґрунтах зумовлені
насамперед найвищими величинами енергії кристалічної
ґратки ґрунтотворних порід, на яких вони сформувалися,
тобто елювію згусткових вапняків верхнього баденію. Найменші значення термодинамічних характеристик спостерігаються у слаборозвинутих (7,71 МДж/г) та короткопрофільних
(7,34 МДж/г) рендзинах у межах модальної ділянки “Біла
гора” Вороняцького природного району Західно-Подільської
височинної області, сформованих на елювії турон-сенонських
відкладів крейдяного мергелю. Значення енергії кристалічної ґратки у досліджуваних ґрунтах змінюється від 7,34 до
19,73 МДж/г, вільної енергії Гіббса – 1083,51 – 1390,14 кДж/г
і ентропії – 67,02 – 68,88 кДж/г град.
Загалом значна варіабельність запасів внутрішньої енергії насамперед зумовлена впливом різних ґрунтотворних порід, на яких сформувалися рендзини, часом тривалості процесу ґрунтотворення, а також особливостями онтогенетичних
стадій розвитку цих ґрунтів.
8. У більшості досліджуваних рендзин унаслідок відносно високих значень енергії кристалічної ґратки та низької
частки вільної енергії, яка може перетворюватися у роботу
елементарні ґрунтові процеси, зокрема гумусоутворення, гумусонакопичення, внутріґрунтове вивітрювання, вилуговування тощо, будуть мало інтенсивними. Відтак формування
або відтворення властивостей таких ґрунтів буде протікати
повільно, тобто воно буде розтягнуто у часі. Ми вважаємо, що
такий сучасний стан досліджуваних ґрунтів відповідає перманентній стадіїї онтогенезу рендзин. До цієї онтогенетичної стадії відносяться: короткопрофільні середньовилуговані
і повнопрофільні рендзини на елювії згусткових вапняків
верхнього баденію (МД № 9), короткопрофільні і повнопро361
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фільні рендзини на елювії турон-сенонських відкладів крейдяного мергелю (МД № 1−4), повнопрофільні рендзини на
елювії літотамнієвих вапняків верхнього баденію (МД № 11)
та повнопрофільні рендзини на елювії хемогенних вапняків
верхнього баденію (МД № 10). Необхідно відзначити, що серед перерахованих рендзин абсолютну більшість становлять
повнопрофільні рендзини приурочені до плоско-хвилястих
зандрових та денудаційних рівнин, окрім рендзин горбистих
пасом Розточчя і Подільських Товтр.
Наявна висока частка вільної енергії Гіббса, яка може
перетворюватися у роботу та відносно низькі значення енергії кристалічної ґратки, притаманна значно меншій частині
рендзин території досліджень. Однак це є підставою для того,
щоб стверджувати, що у цих ґрунтах елементарні ґрунтові
процеси, які потребують затрат значної кількість енергії,
розвиваються інтенсивно. До таких процесів відносять: внутріґрунтове вивітрювання, формування гумусового горизонту
й акумуляцію гумусу (як твердофазного субстрату), вилуговування, знекарбоначування тощо. Вважаємо, що актуальний
стан цих ґрунтів відповідає перфектній стадіїї онтогенезу
рендзин. Сюди відносимо: слаборозвинуті, короткопрофільні
і повнопрофільні рендзини на елювії турон-сенонських відкладів крейдяного мергелю, які приурочені переважно до
схилів різної крутизни та експозиції структурно-денудаційної
сильно розчленованої Подільської височини (МД № 5−8).
Порівняльний аналіз коефіцієнтів зростання енергії
кристалічної ґратки (Кекг), зростання вільної енергії Гіббса
(Квег) та зростання ентропії (Ке) засвідчив, що для рендзини у перманентній стадії онтогенезу характерними є вищі
абсолютні величини коефіцієнтів та значно ширший їхній
діапазон. Отже, у відносному аспекті термодинамічні та
енергетичні показники допомагають діагностувати генетичні
(онтогенетичні) особливості ґрунтотворного процесу і визначати за сучасним станом ґрунтів їхню належність до певної
онтогенетичної стадії.
9. Рендзини відносять до групи ґрунтів з акумулятивноізогумусовим типом органопрофілю, який характеризується
362

Висновки

внутріпрофільним накопиченням органічної речовини in
situ при високому ступені її гуміфікації, порівняно високою
швидкістю розкладу і мінералізації підстилки, утворенням
специфічних гумусових речовин міцно зв’язаних з мінеральною масою ґрунту.
За допомогою досліджень з’ясовано, що за вмістом загального гумусу у верхньому гумусово-акумулятивному горизонті
(Нса або Нса ор + Нса п/ор) рендзини відносяться до малогумусних (< 3 %) і середньогумусних (3−5 %). Встановлено,
що із підвищенням ступеня розвинутості профілю рендзин
від слаборозвинутих до повнопрофільних змінюється характер розподілу гумусу у ґрунтовому профілі. Слаборозвинуті
і короткопрофільні рендзини відзначаються здебільшого регресивно-акумулятивним типом. Повнопрофільні рендзини
характеризуються – рівномірно-акумулятивним типом або
наближеним до нього. Виявлений актуальний рівень збагаченості гумусу рендзин Нітрогеном характеризується як
низький і середній у верхній частині ґрунтового профілю
та переважно як середній – у середній і нижній його частинах. Це зумовлено, очевидно, інтенсифікацією процесів
мінералізації органічних речовин, помірною міграцією вниз
по профілю азотовмісних водорозчинних сполук, наявністю
у нижніх горизонтах фіксованого азоту та різним ступенем
розвинутості генетичного профілю. Більшість досліджуваних ґрунтів відзначається високим і дуже високим ступенем
гуміфікації з діапазоном показників – 31,4 − 38,4 % і 40,3 –
43,5 %, відповідно. Значно менше рендзин мають середній
ступінь гуміфікації (20,4 – 29,1 %) і тільки в одному випадку
зафіксовано слабкий ступінь гуміфікації – 18,5–18,7 %, який
характеризує склад гумусу короткопрофільної середньовилугованої рендзини модальної ділянки № 9 “Івано-Франкове”.
Досліджувані ґрунти характеризуються переважно фульватно-гуматним типом гумусу у верхній частині профілю і гуматно-фульватним − у нижній. Відношення СГК : СФК становить
1,01−1,57 і 0,74−0,97, відповідно. Порівнюючи цей показник
якості гумусу, у межах визначених хронорядів рендзин необхідно відмітити такі залежності:
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•

за умови переходу від слаборозвинутих рендзин до
короткопрофільних (МД № 7 “Біла гора”) тип гумусу
змінюється з фульватного на гуматно-фульватний;
• у випадку переходу короткопрофільних рендзин у
повнопрофільні тип гумусу змінюється з гуматнофульватного у гумусово-акумулятивному горизонті
на фульватно-гуматний, водночас у перехідних горизонтах він і надалі залишається гуматно-фульватним;
• фульватний тип гумусу у верхньому гумусованому горизонті слаборозвинутих рендзин модальної ділянки
№ 7 “Біла гора” є наслідком формування цих ґрунтів
під дерев’янистою рослинною формацією (соснове рідколісся) з незначною часткою трав’янистих асоціацій
та низьким рівнем мікробіологічної активності;
• гуматний тип гумусу у гумусово-акумулятивному горизонті рендзин модальної ділянки № 11 “Боришківці” зумовлений тривалим переважанням у структурі фітоценозів трав’янистих рослинних формацій
та високою мікробіологічною активністю цих ґрунтів,
пов’язаною із низьким вмістом карбонатів Кальцію;
• у більшості освоєних рендзин хронорядів спостерігається суттєве зростання величини відношення СГК :
СФК у гумусово-акумулятивному горизонті. Це вказує
на гумінізацію гумусу освоєних ґрунтів.
10. Характерною особливістю рендзин є наявність у профілі елювію вихідної ґрунтотворної породи у вигляді уламків
різного розміру і форми, а також тонкодисперсного карбонатного матеріалу, який у дрібноземі морфологічно не виражений. У процесі вивітрювання уламків карбонатних порід у
ґрунті відбувається розчинення і вилуговування із них карбонатів, причому головна їхня маса виноситься за межі ґрунтового профілю і, частково, відкладається на певній глибині
у тріщинах і порожнинах породи у вигляді кольматаційних
утворень. Тому для рендзин характерними є карбонати тільки у формі залишкових утворень, а їхню акумуляцію у ґрунтовому профілі треба розглядати як інтразональне явище.
Морфологічно виражена диференціація видимих карбонат364
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них новоутворень і включень у ґрунтовому профілі рендзин
поєднується з поступовим зростанням їхнього вмісту вниз
по профілю. За цією ознакою слаборозвинуті рендзини відносяться до сильнодиференційованих (Sk=1,76), короткопрофільні до – слабо- і середньодиференційованих (Sk=1,22−1,44)
і повнопрофільні переважно до – різкодиференційованих
(Sk=2,11−15,22). Порівняльний аналіз показників вмісту і
запасів карбонатів, у рендзинах визначених хронорядів дає
можливість відзначити таке:
• найбільшими запасами карбонатів у шарі 0−20 см
відзначаються короткопрофільні рендзини модальної
ділянки № 7 “Біла гора” (789,62 т/га);
• найменшими запасами карбонатів у шарі 0−20 см характеризуються повнопрофільні рендзини модальної
ділянки № 9 “Івано-Франкове” (45,25 т/га);
• у короткопрофільних середньовилугованих рендзинах
модальної ділянки № 9 “Івано-Франкове” у шарі 0−20
см карбонати відсутні;
• за умови переходу слаборозвинутих рендзин у короткопрофільні (МД № 7 “Біла гора”) запаси карбонатів
в останніх дещо збільшуються, що зумовлено підвищеною щільністю будови верхніх горизонтів короткопрофільних рендзин;
• у випадку переходу короткопрофільних рендзин у
повнопрофільні запаси карбонатів у їхньому профілі
зростають і майже рівномірно зростають вниз по профілю до ґрунтотворної породи;
• порівняльний аналіз вмісту і запасів карбонатів
кальцію в рендзинах за півстолітній період їхнього
використання в умовах інтенсивного землеробства
свідчить про тенденцію інтенсифікації процесу розчинення і вилуговування карбонатів (знекарбоначування).
11. Вивчення результатів визначення величини рН та
їхнього профільного розподілу вказує на те, що найвищими значеннями рН, і відповідно сильнолужною реакцією,
характеризуються слаборозвинуті і короткопрофільні рен365
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дзини, у яких генетичний профіль ще не сформований, він
малопотужний, тому вплив ґрунтотворної породи і, зокрема,
її карбонатності на величини рН є надзвичайно великий. У
повнопрофільних рендзинах із зростанням потужності генетичних горизонтів і під впливом інтенсивного освоєння
помітно виражена тенденція зміщення реакції ґрунтового середовища в слаболужний та нейтральний бік. Найменшими
значеннями рН характеризуються рендзини, які знаходяться
під лісом і у яких інтенсивно протікають процеси розчинення
і вилуговування карбонатів та зміщується рівновага у карбонатно-кальцієвій системі.
12. Аналіз гранулометричного складу рендзин у межах
модальних ділянок вказує на його помітну варіабельність,
що опосередковано може свідчити про різні стадії розвитку
досліджуваних ґрунтів. Зокрема, слаборозвинуті і короткопрофільні рендзини модальної ділянки № 7 “Біла гора” і
повнопрофільні модальної ділянки №5 “Хватів” характеризуються суглинковим гранулометричним складом, повнопрофільні рендзини модальних ділянок № 10 “Бережани”, № 4
“Білий Камінь”; № 2 “Радехів”, № 1 “Купичів” відзначаються
середнім (збалансованим) гранулометричним складом (за
класифікацією Качинського відносяться до легкосуглинкових
і середньосуглинкових відмін) і повнопрофільні рендзини
модальної ділянки № 9 “Івано-Франкове” мають піщаний
гранулометричний склад (за класифікацією Качинського
відповідає супіщаному).
Особливостями гранулометричного складу є те, що рендзини відзначаються головно незначним вмістом фракцій
дуже грубого і грубого піску (частинки розміром 2,0−0,5 мм),
відносно значним вмістом фракції середнього піску у верхній
частині профілю (частинки розміром 0,5–0,25 мм) 2–22 % і її
поступовим зменшенням вниз по профілю до ґрунтотворної
породи. У більшості випадків меншим вмістом фракцій
дрібного і дуже дрібного піску (частинки розміром 0,25–0,1
і 0,1−0,05 мм) 2–15 % і 3−17 %, відповідно, при меншій амплітуді спадання їхнього вмісту в межах ґрунтової товщі. У
повнопрофільних рендзинах Розточчя (МД № 9) вміст зазна366
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чених вище фракцій змінюється так: 14−20, 36−42 % і 12−
17 %, відповідно. Підвищений вміст фракцій середнього і дрібного піску (частинки розміром 0,5–0,1 мм) є характерною особливістю гранулометричного складу досліджуваних ґрунтів.
Переважання піщаної фракції (частинок розміром > 0,05 мм)
зумовлює специфіку загальних фізичних, водно-фізичних і
фізико-механічних властивостей досліджуваних рендзин.
Виявлений характер профільного розподілу піщаних і
грубопилуватої фракцій у гранулометричному складі рендзин території досліджень дає підставу стверджувати, що
досліджувані ґрунти сформувалися на літологічно однорідних
одночленних ґрунтотворних породах, за участі привнесеного
ззовні піщаного матеріалу. У характері розподілу гранулометричних елементів у профілі рендзин усіх модальних ділянок
простежуються певні загальні закономірності:
• спостерігається значне підвищення опіщаненості у
верхній частині ґрунтового профілю з наступним її
різким зменшенням при переході до материнської породи. Найменша опіщаненість проявляється у слаборозвинутих і короткопрофільних рендзинах ЗахідноПодільської височинної області. Найбільша − у повнопрофільних рендзинах Малого Полісся і Розточчя. В
останньому випадку вона має автохтонний характер;
• розподіл у профілі вмісту мулистої фракції (19−35 %) є
майже рівномірним, з незначним підвищення її вмісту у нижньому перехідному горизонті і ґрунтотворній
породі (див. табл. 6.2). Таке підвищення пов’язано
насамперед зі зростання у цьому ж напрямі вмісту і
запасів карбонатів.
Добре помітна тенденція нагромадження глини в ґрунтовій товщі рендзин відбувається головно у формі нерозчинного
залишку вихідної ґрунтотворної породи, а її майже рівномірний розподіл у межах профілю зумовлений сукупністю
явищ, головними серед яких є переміщення, перерозподіл і
акумуляція тонкодисперсної частини нерозчинного залишку.
Найсуттєвішим процесом при цьому є розчинення і вилуговування карбонатів.
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13. Встановлено, що повнопрофільні рендзини, які сформувалися на елювії відкладів писальної крейди і крейдяного мергелю у межах Волинського і Малого Полісся як в
орному, так і в підорному горизонтах характеризуються незадовільним структурним станом. Освоєні повнопрофільні
рендзини, які сформувалися як на елювії відкладів крейдяного мергелю, так і на елювії хемогенних вапняків у межах Західно-Подільської височинної та Розтоцько-Опільської
горбогірної областей характеризуються задовільним і добрим структурним станом як в орному, так і у підорному
горизонтах. Структурний стан освоєних повнопрофільних
рендзин у більшості випадків піщано-легкосуглинкового і
піщано-середньосуглинкового гранулометричного складу характеризується наявністю грудкувато-порохуватих агрегатів
з переважанням добре виражених брилуватих структурних
окремостей. Водночас структурний стан повнопрофільних
рендзин, які на сьогодні знаходяться під лісом, незважаючи
на супіщаний гранулометричний склад, відзначається домінуванням дрібногрудкувато-зернистої структури з чітко
вираженими зернами правильної форми.
З’ясовано, що кращою водотривкістю структури гумусово-акумулятивного горизонту (орного і підорного горизонтів)
за даними агрегатного аналізу, характеризуються рендзини
Радехівського-Бродівського природного району Малого Полісся. Сума водостійких агрегатів > 0,25 мм в орному горизонті
становить 54,4 %, в підорному – 59,6 %. Водотривкість їхньої
структури оцінюється як добра. Аналіз результатів вивчення
агрегатного складу рендзин території досліджень дає підстави стверджувати, що в процесі освоєння спостерігається чітко
виражена тенденція до погіршення водотривкості структури.
Однією з причин зниження водотривкості структури досліджуваних рендзин є механічне руйнування грубих фракцій
водостійких агрегатів унаслідок тривалого і систематичного
їхнього обробітку.
Загалом результати вивчення показників структурногоагрегатного складу досліджуваних рендзин відображають
зміни під час агрегатоутворення, спричинені глибинними
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ґрунтовими процесами, серед яких головну роль відіграють
дегуміфікація, вилуговування і знекарбоначування верхніх
горизонтів цих ґрунтів.
14. Дослідження показали, що щільність твердої фази
досліджуваних ґрунтів коливається у вузькому діапазоні величин і закономірно зростає вниз по профілю. Це зумовлено
тим, що рендзини відзначаються:
• наявністю тісного зв’язку зі складом вихідної ґрунтотворної породи, а також поступовим характером переходу до неї;
• недиференційованим або слабодиференційованим
профілем за гранулометричним складом;
• відсутністю будь-яких ознак шаруватості у профілі та
незначним привнесенням ззовні аллохтонного матеріалу;
• рівномірним розподілом у профілі теригенного матеріалу автохтонного походження;
• різким зменшенням з глибиною органічної частини
ґрунтової маси.
У гумусово-акумулятивному горизонті щільність є найменшою, становить 2,54−2,70 г/см3 і поступово зростає до
2,58−2,75 г/см3 у перехідному гумусовому горизонті, досягаючи максимальних значень 2,65−2,75 г/см3 у перехідному гумусованому горизонті. Збільшення вниз по профілю щільності
твердої фази ґрунту корелює зі зменшенням кількості гумусу
у тому ж напрямі та рівномірним зростанням теригенного
матеріалу.
Середні величини щільності будови у гумусово-акумулятивному горизонті слаборозвинутих і короткопрофільних
рендзин змінюються від 1,01 до 1,37 г/см3. Водночас середні величини щільності будови повнопрофільних рендзин у гумусово-акумулятивному горизонті змінюються від 0,95 до 1,55 г/см3.
Мінливість варіаційного ряду показників щільності будови
у межах ґрунтового профілю слаборозвинутих та короткопрофільних рендзин в абсолютному відношенні є вищою порівняно з показниками щільності твердої фази і коливається
від 5,59 до 14,54 %, водночас у повнопрофільних рендзин –
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2,62 – 18,06 %. Це опосередковано вказує на різницю середніх
величин цього показника в межах території досліджень. Порівняльний аналіз показників мінливості щільності будови у
межах ґрунтового профілю досліджуваних рендзин, які сформувалися на продуктах елювіогенези різних ґрунтотворних
порід засвідчує, що найвищими показниками (18,06 %) відзначаються рендзини, які утворилися на елювії літотамнієвих
вапняків, а найнижчі – на елювії крейдяних мергелів (2,61 %).
Виявлену залежність можна пояснити насамперед підвищеним вмістом глинистої складової у теригенному матеріалі
продуктів елювіогенези крейдяного мергелю, а також більшим
характерним часом формування цих ґрунтів.
Досліджено, що короткопрофільні рендзини характеризуються задовільною і відмінною для орного горизонту
шпаруватістю. Повнопрофільні рендзини в орному горизонті
відзначаються незадовільною і задовільною для орного горизонту шпаруватістю, у підорному – незадовільною.
Найсуттєвіші зміни параметрів фізичного стану досліджуваних ґрунтів відбулися у верхній і середній частинах
ґрунтового профілю, що, безумовно, впливає на водно-повітряний і газовий режими, динаміку розвитку елементарних
ґрунтових процесів та на ґрунтово-екологічні умови загалом.
Отже, виявлено певну обумовленість формування фізичних властивостей у досліджуваних рендзинах з різним
ступенем розвитку їхнього генетичного профілю. Водночас
особливим диференціатором фізичних властивостей у цих
ґрунтах є антропогенний чинник.
15. Особливістю валового хімічного складу більшості
рендзин Західного регіону України є високий вміст оксидів
Cиліцію (SiO2) і Кальцію (CaO) і підвищений вміст оксидів
Алюмінію (Al2O3) та Феруму (Fe2O3) практично у межах усієї
дрібноземистої частини генетичного профілю цих ґрунтів.
Сумарний вміст зазначених оксидів змінюється у дуже вузьких межах 91,42 – 98,97 %. Це опосередковано свідчить про
доволі подібний генетичний шлях рендзин Західного регіону
України, який вони пройшли упродовж голоцену.
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За допомогою досліджень виявлено добре виражену тенденцію збагачення ґрунтової товщі досліджуваних рендзин
кремнеземом (SiO2). Його відносний валовий вміст послідовно
збільшується, порівняно з незміненою ґрунтотворною породою, у верхній і середній частинах профілю слаборозвинутих,
короткопрофільних і повнопрофільних рендзин. Порівняльний аналіз мольних відношень свідчить про тенденцію розвитку у профілі рендзин процесу сіалітизації.
З’ясовано, що в генетичному профілі усіх рендзинах території досліджень спостерігається помітне звуження величин
мольного відношення CaO : SiO2 порівняно з незміненою
ґрунтотворною породою. Це є свідченням того, що у досліджуваних ґрунтах інтенсивно розвивається процес розчинення і
вилуговування карбонатів, унаслідок чого відбувається їхнє
знекарбоначування.
Досліджено, що абсолютні величини показників фактора вилуговування (β) зменшуються у напрямі до поверхні
ґрунту, що свідчить про інтенсивніший розвиток процесів
внутріґрунтового вивітрювання у верхній і середній частинах
генетичного профілю короткопрофільних і повнопрофільних
рендзин, одним із наслідків якого є процес розчинення і вилуговування карбонатів. Водночас аналіз показників фактора
вилуговування (β) у межах дрібноземистої частини ґрунтового
профілю слаборозвинутих рендзин свідчить про відсутність
ознак вилуговування. Причиною цього може бути те, що на
початкових стадіях ґрунтотворення в умовах пухкого складення дрібнозему головну роль у міграції речовин відіграє
суспензійне перенесення.
Більшість рендзин Західного регіону України залежно
від ступеня розвинутості профілю характеризуються такими основними рисами диференціації профілю за запасами
оксидів:
• майже рівномірним, проте інколи не витриманим з
глибиною, зменшенням у межах генетичного профілю запасів Al2O3, Fe2O3, TiO2, СаО, MgO, K2O, Na2O і
меншою мірою SO3 відносно їх вихідних запасів;
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•

слабовираженим відносним зростанням (порівняно
з вихідними) запасів таких оксидів як Al2O3, Fe2O3,
TiO2, MgO і частково K2O, Na2O у слаборозвинутих і
короткопрофільних рендзинах, а також антропогеннопорушених і повнопрофільних рендзинах зазвичай у
межах Західно-Подільської височинної області;
• добре помітним відносним зростанням (найбільшим
в абсолютному відношенні) запасів Al2O3, Fe2O3, TiO2,
MgO, K2O і Na2O у короткопрофільних і повнопрофільних рендзинах Розтоцько-Опільської горбогірної
області, які донині знаходяться під лісом. Визначальними умовами такого підвищеного запасу оксидів і
їхнього профільного розподілу у досліджуваних рендзинах є особливості літології та лісова рослинність;
• найбільшими абсолютними величинами виносу (–)
компонентів у профілі досліджуваних рендзин відзначається СаО, найменшими – SO3;
• найбільшими абсолютними величинами накопичення
(+) компонентів у профілі досліджуваних рендзин відзначаються – Al2O3 і Fe2O3, найменшими – Na2O.
Отже, на підставі аналізу валового хімічного складу рендзин території досліджень виявлено добре виражену його
диференціацію у ґрунтах з різним ступенем розвинутості
профілю та залежно від інтенсивності прояву визначальних
ґрунтових процесів і умов формування.
16. За результатами досліджень макроморфологічних
особливостей формування і будови генетичного профілю рендзин виявлено:
• у профілі слаборозвинутих рендзин виділяються такі
генетичні горизонти: добре виражений гумусово-акумулятивний (Нса) і слабовиражений, інколи невитриманий з глибиною, перехідний гумусований (Phca),
потужність яких у середньому складає 8,70 і 5,18 см,
відповідно. Їхнє формування є наслідком інтенсивного
прояву процесів гумусоутворення і гумусонакопичення на початкових (ініціальних) стадіях ґрунтотворення;
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•

у профілі короткопрофільних рендзин виділяють: чітко виражений гумусово-акумулятивний (Нса), добре
помітний, однак відносно розтягнутий перехідний гумусовий (НРса або РНса) і найменш виражений перехідний гумусований або слабогумусований (Phca або
P(h)ca) горизонти, середня потужність яких становить –
13,15, 15,25 і 10,53 см, відповідно Такий стан відповідає перфектній стадії онтогенетичного розвитку
рендзин.
• у повнопрофільних рендзинах виділяють: гумусовоакумулятивний (Нса), перехідний гумусовий (зазвичай НРса, інколи РНса) та перехідний гумусований
(здебільшого Phca, інколи P(h)ca) горизонти, середня
потужність яких становить – 27,70, 17,88 і 13,42 см,
відповідно. Співвідношення середніх потужностей
генетичних горизонтів повнопрофільних рендзин
свідчить про розтягування гумусового профілю. Це
характеризує перманентну онтогенетичну стадію розвитку рендзин.
Встановлені величини показників морфометрії рендзин
засвідчують, що потужність гумусованого профілю залежить
від ступеня розвинутості профілю і становить у середньому
для слаборозвинутих рендзин – 13,9, короткопрофільних –
38,6 і повнопрофільних – 59,0 см. Статистичний аналіз показників морфометрії рендзин у межах території дослідження
вказує на суттєву різницю потужностей генетичних горизонтів у досліджуваних ґрунтах з різним ступенем розвинутості їхнього профілю. Це у всіх випадках підтверджується на
95 % рівні достовірності, оскільки величини tф > t05.
17. Порівняльний аналіз морфометричних показників
повнопрофільних рендзин модальних ділянок № 4 “Білий
Камінь” і № 2 “Радехів” за більше, ніж п’ятидесятирічний
період їхнього інтенсивного використання як орних земель
для вирощування зернових, зернобобових і технічних культур
показує, що:
• збільшилася потужність гумусово-акумулятивного
агрогетерогенного, залишково-карбонатного горизонту
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Нса у середньому на 4−5 см; зменшилася потужність
перехідного гумусово горизонту НPса унаслідок приорювання його верхньої частини, що є прямим результатом агрогенного перетворення ґрунту;
• незначно збільшилася потужність перехідного гумусованого горизонту Phса, у середньому на 2−3 см. Це
зумовлено агрогенною трансформацією і пов’язано
зі зміною умов зволоження ґрунтів, що на фоні підвищеного вмісту фракцій середнього і дрібного піску
(35−45 %), вирівняного характеру рельєфу вододілів
і систематичної оранки на глибину від 25 до 35 см
(залежно від сівозміни), сприяє інтенсивнішому промиванню ґрунтів;
• змінилося забарвлення гумусово-акумулятивного агрогетеро-генного, залишково-карбонатного горизонту
Нса, у якому спостерігається інтенсифікація бурого
відтінку, що опосередковано свідчить про деяку акумуляцію у ньому оксидів Fe2O3 унаслідок їхнього виходу із кристалічних ґраток за умови пришвидшеного
розчинення і вилуговування карбонатів;
• змінився характер переходів між генетичними горизонтами; вони краще виражені за забарвленням,
щільністю складення, а також за вмістом і розмірами
залишкового елювіально-скелетного матеріалу; щільність будови у всіх горизонтах профілю збільшилася,
водночас максимальне ущільнення спостерігається в
області підплужної підошви.
18. Досліджено, що унаслідок інтенсивного землеробства
відбулися зміни в структурній організації всього генетичного
профілю, що відобразилося на розтягнутості гумусового профілю повнопрофільних рендзин (≈ 5−6 см), переміщенні вниз
по профілю гумусових речовин (зокрема, завдяки агрогенно
зумовленому вертикальному розтріскуванню) і як результат,
утворенні потужнішого перехідного гумусованого горизонту
Phса та прояві профільної диференціації рендзин за залишковими карбонатними новоутвореннями.
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Висновки

Довготривале використання повнопрофільних рендзин
в умовах інтенсивного землеробства призводить до інтенсифікації процесів внутріґрунтового вивітрювання, одним із
наслідків якого є процес розчинення і вилуговування карбонатів (хімічна деградація). З’ясовано, що унаслідок тривалого землеробського використання повнопрофільних рендзин
відбуваються переважно кількісні зміни їхніх властивостей:
в орних ґрунтах погіршується структурно-агрегатний стан,
спостерігається суттєве ущільнення верхніх генетичних горизонтів, значно зменшується вміст і запаси гумусу, що призводить загалом до погіршення ґрунтово-екологічних умов
цих ґрунтів.
19. Перспективи раціонального використання і охорони
рендзин Західного регіону України та шляхи запобігання
розвитку негативних явищ і деградаційних процесів в умовах
довготривалого сільськогосподарського освоєння полягають
у поліпшенні властивостей і режимів цих ґрунтів. В основі
оптимізації використання рендзин має бути запроваджена
науково-обґрунтована система управління родючістю. Водночас доцільно включити ці ґрунти до об’єктів ґрунтово-охоронної інфраструктури.

375

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1.

Абакумов Е. В. Накопление и трансформация органического вещества на разновозрастных отвалах песчаного карьера / Е. В. Абакумов // Почвоведение. – 2008. –
№ 8. – С. 955–963.
2.
Абакумов Е. В. Первичные почвы в природных и антропогенных экосистемах : автореф. дис. д-ра биол. наук :
спец. 03.02.13 / Е. В. Абакумов. – Тольятти : [б. в.], 2012. –
40 с.
3.
Абакумов Е. В. Почвообразование в посттехногенных
экосистемах карьеров на Северо-Западе Русской равнины / Е. В. Абакумов, Е. И. Гагарина. – СПб. : Изд-во
СПбГУ, 2006. – 208 с.
4.
Абакумов Е. В. Почвы Самарской луки: разнообразие, генезис, охрана / Е. В. Абакумов, Э. И. Гагарина,
В. П. Вехник и др. // Общие проблемы экологии. Известия
Самарского научного центра Российской академии наук. –
2008. – Т. 10. – № 2. – С. 267–287.
5.
Агрокліматичний довідник по Львівській області. – К. :
Держсільгоспвидав УРСР, 1959. – 96 с.
6.
Александрова Л. Н. Органическое вещество почвы и процессы его трансформации / Л. Н. Александрова. – Л. :
Наука, 1980. – 288 с.
7.
Александровский А. Л. Методические подходы при изучении эволюции почв / А. Л. Александровский // Общие
методы изучения истории современных экосистем. – М. :
Наука, 1979. – С. 142–161.
8.
Александровский А. Л. Отражение природной среды в
почве / А. Л. Александровский // Почвоведение. – 1996. –
№ 3. – С. 277–287.
9.
Александровский А. Л. Эволюция почв Восточно-Европейской равнины в голоцене / А. Л. Александровский. –
М. : Наука, 1983. – 150 с.
10. Александровский А. Л. Эволюция почв Восточной Европы на границе между лесом и степью / А. Л. Алексан376

Список використаних джерел

11.
12.
13.

14.
15.
16.

17.

18.
19.
20.
21.

дровский // Естественная и антропогенная эволюция
почв. – М. : Наука, 1988. – С. 82–94.
Александровский А. Л. Эволюция почв и географическая
среда / А. Л. Александровский, Е. И. Александровская. –
М. : Ин-т географии РАН, Наука, 2005. – 223 с.
Александровский А. Л. Эволюция почвенного покрова
Русской равнины в голоцене / А. Л. Александровский //
Почвоведение. – 1995. – № 3. – С. 290–297.
Андріанов М. С. Агрокліматичні ресурси післязбирального періоду на території західних районів УРСР /
М. С. Андріанов // Охорона природи західних областей
України. – Львів : Вид-во Львів. ун-ту, 1966. – С. 31–36.
Андрущенко Г. О. Ґрунти Західних областей УРСР /
Г. О. Андрущенко. – Львів – Дубляни : Вид-во Вільна
Україна, 1970. – Ч. 1. – 184 с.
Аринушкина Е. В. Руководство по химическому анализу почв / Е. В. Аринушкина. – М. : Изд-во Моск. ун-та,
1970. – С. 252–263.
Арманд Д. Л. Некоторые принципиальные ограничения
эксперимента и моделирования в географии (принцип
дополнительности и характерное время) / Д. Л. Арманд,
В. О. Таргульян // Известия АН СССР. Сер. геогр. – 1974. –
№ 4. – С. 129–138.
Артюшенко А. Т. История растительности западных
областей Украины в четвертичном периоде / А. Т. Артюшенко, Р. Я. Арап, Л. Г. Безусько. – К. : Наук. думка,
1982. – 135 с.
Атлас почв Украинской ССР / [под ред. Н. К. Крупского,
Н. И. Полупана]. – К. : Урожай, 1979. – 160 с.
Бабинець А. Е. Подземные воды юго-запада Русской платформы / А. Е. Бабинець. – К. : Изд-во АН УССР, 1961. –
371 с.
Безуглова О. С. Гуминовые вещества в биосфере: учебн.
пособие / О. С. Безуглова. – Ростов-на-Д., 2009. – 120 с.
Безуглова О. С. Диагностика состава и свойства почв :
учебн. пособие / О. С. Безуглова. – Ростов-на-Д., 2008. –
124 с.
377

Список використаних джерел

22. Безусько Л. Г. К вопросу о формировании растительного
покрова Буго-Стырского района в голоцене по данным
палеопалинологии (Малое Полесье) / Л. Г. Безусько //
Актуальные вопросы современной ботаники. – К. : Наукова думка, 1977. – С. 141–144.
23. Безусько Л. Г. Матеріали до історії розвитку рослинності Малого Полісся у ранньо-середньочетвертинний час / Л. Г. Безусько // VI з’їзд Українського ботанічного товариства. – К. : Наукова думка, 1977а. –
С. 270–271.
24. Білик Г. І. Геоботанічне районування Української РСР /
Г. І. Білик, Є. М. Брадіс // Укр. бот. журн. – 1962. –
Т. ХІХ. – № 4. – С. 23–32.
25. Білик Г. І. Принципи геоботанічного районування /
Г. І. Білик, М. А. Голубець // Геоботанічне районування
Української РСР. – К. : Наук. думка, 1977. – С. 9–16.
26. Бондарчук В. Г. Геологічна будова Української РСР /
В. Г. Бондарчук. – К. : Радянська школа, 1963. – 375 с.
27. Бондарчук В. Г. Геоморфологія УРСР / В. Г. Бондарчук. –
К. : Радянська школа, 1949. – 243 с.
28. Боул С. Генезис и классификация почв / С. Боул,
Ф. Хоул, Р. Мак-Крекен. – М. : Прогресс, 1977. – 416 с.
29. Бучинский И. Е. Климат Украины в прошлом, настоящем и будущем / И. Е. Бучинский. – К. : Госсельхозиздат
УССР, 1963. – 306 с.
30. Вадюнина А. Ф. Методы исследования физических
свойств почв и грунтов / А. Ф. Вадюнина, З. А. Корчагина. – М. : Высш. шк., 1973. – 400 с.
31. Вальков Ф. В. Почвы Юга России / Ф. В. Вальков,
К. Ш. Казеев, С. И. Колесников. – Ростов-на-Д. : Эверест,
2008. – 276 с.
32. Васильев А. М. Исследование физических свойств почвы /
А. М. Васильев. – Кишинев : Гос. изд-во Молдавии, 1952. –
299 с.
33. Веклич М. Ф. Почвообразование на территории
Украины в плиоцене и антропогене / М. Ф. Веклич,
Н. А. Сиренко // Геология четвертичного периода. – Ереван : Издательство АН Арм. СССР, 1977. – С. 333–336.
378

Список використаних джерел

34. Веремеєнко С. І. Еволюція та управління продуктивністю ґрунтів Полісся України / С. І. Веремеєнко. – Луцьк :
Надстир’я, 1997. – 314 с.
35. Вернандер Н. Б. Агропочвенное районирование /
Н. Б. Вернандер, М. А. Кочкин, Г. А. Андрущенко и др. //
Атлас природных условий и естественных ресурсов Украинской ССР. – М. : Изд-во ГУГиК, 1988. – С. 118–119.
36. Вернандер Н. Б. Агропочвенное районирование Украины и его место в почвенно-географическом районировании СССР / Н. Б. Вернандер, Д. А. Тютюнник // Природа
Украинской ССР. Почвы. – К. : Наук. думка, 1986. –
С. 34–40.
37. Вернандер Н. Б. Генезис и свойства основных типов почв
Украины / Н. Б. Вернандер, Д. А. Тютюнник, Д. И. Ковалишин // Природа Украинской ССР. Почвы. – К. : Наук.
думка, 1986. – С. 56–72.
38. Вернандер Н. Б. История почвенных исследований на
Украине / Н. Б. Вернандер, Д. А. Тютюнник // Природа
Украинской ССР. Почвы. – К. : Наук. думка, 1986. –
С. 17–22.
39. Верятин У. Д. Термодинамические свойства неорганических веществ / У. Д. Верятин, В. П. Маширев,
Н. Г. Рябцев и др. // [под общ. ред. А. П. Зефирова]. –
М. : Атомиздат, 1965. – 459 с.
40. Вильямс В. Р. Почвоведение / В. Р. Вильямс. – М. : Сельхозгиз, 1947. – 548 c.
41. Владимир П. М. Перегнойно-карбонатные почвы Молдавии / П. М. Владимир // Мелиорация и физика почв
Молдавии. – Кишинев, 1979. – С. 29–41, 130–132.
42. Владимир П. М. Перегнойно-карбонатные почвы /
П. М. Владимир, И. И. Шилихина // Почвы Молдавии. –
Кишинев : Штиинца, 1984. – Т. 1. – С. 238–247.
43. Влияние уплотняющего воздействия мобильных агрегатов
сельскохозяйственной техники на почву и ее плодородие /
[П. У. Бахтин, В. И. Шептунов, Т. В. Гораздовский и др.] :
сб. науч. тр. УСХА. – К., 1982. – С. 30–37.

379

Список використаних джерел

44. Волобуев В. Р. Введение в энергетику почвообразования /
В. Р. Волобуев. – М. : Наука, 1974. – 128 с.
45. Волобуев В. Р. Опыт расчета энергии кристаллической
решетки почвенных минералов / В. Р. Волобуев // Почвоведение. − 1968. − № 4. − С. 89–93.
46. Волобуев В. Р. Экология почв (очерки) / В. Р. Волобуев. –
Баку : Изд. АН Азерб ССР, 1963. − 176 с.
47. Воробьева Л. А. Химический анализ почв : учебн. пособие /
Л. А. Воробьева. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 1998. −272 с.
48. Воронин А. Д. Структурно-функциональная гидрофизика почв : монография / А. Д. Воронин. – М. : Изд-во
Моск. ун-та, 1984. – 214 с.
49. Вышинский А. М. Эффективность органических и минеральных удобрений на основных типах почв Полесья /
А. М. Вышинский, О. Ф. Артюшенко // Агрохимическая
характеристика почв Украинской ССР. – М. : Наука,
1973. – С. 137–142.
50. Гавриленко К. С. Підземні води західних областей України / К. С. Гавриленко, О. Д. Шторгин, В. М. Щепак. – К. :
Наук. думка, 1968. – 316 с.
51. Гагарина Э. И. Литологический фактор почвообразования (на примере Северо-Запада Русской равнины) /
Э. И. Гагарина. – СПб. : Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2004. –
260 с.
52. Гагарина Э. И. Онтогенез почв на земляных беллигеративных сооружениях Ленинградской области /
Э. И. Гагарина, А. Н. Шелемина, Е. В. Абакумов // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия: Биология. – 2011. – Вып. 1. – С. 100–108.
53. Гагарина Э. И. Опыт изучения выветривания обломков
карбонатных пород в почве / Э. И. Гагарина // Почвоведение. – 1968. – № 9. – С. 117–126.
54. Гагарина Э. И. Почвообразующие породы с элементами
геологии : учебн. пособие / Э. И. Гагарина, Е. В. Абакумов. – СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2012. – 131 с.
55. Гаськевич В. Г. Осушені мінеральні ґрунти Малого Полісся : монографія / В. Г. Гаськевич, С. П. Позняк. – Львів :
380

Список використаних джерел

56.

57.
58.
59.
60.
61.

62.
63.
64.
65.
66.
67.

Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2004. –
256 с.
Гаськевич О. В. Структура ґрунтового покриву Гологоро-Кременецького горбогір’я / О. В. Гаськевич,
С. П. Позняк. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені
Івана Франка, 2007. – 208 с.
Геннадиев А. Н. География почв с основами почвоведения : учебник / А. Н. Геннадиев, М. А. Глазовская. –
М. : Высш. шк., 2005. – 461 с.: ил.
Геннадиев А. Н. О факторах и этапах развития почв во
времени / А. Н. Геннадиев // Почвоведение. – 1986. –
№ 4. – С. 102–111.
Геннадиев А. Н. Почвы и время: модели развития /
А. Н. Геннадиев. – М. : Изд-во МГУ, 1990. – 232 с.
Геннадиев А. Н. Стадиальность почвообразования и географическая среда / А. Н. Геннадиев // Вести. Московского ун-та. Сер. геогр. – 1988. – № 2. – С. 21–28.
Генсірук С. А. Ліси західного регіону України / С. А. Генсірук, М. С. Нижник, Л. І. Копій // Наукове товариство
ім. Шевченка, МО України, Український державний
лісотехнічний університет / [відп. ред. С. А. Генсірук]. –
Львів. – 1998. – 407 с.
Генсірук С. А. Лісові ресурси України, їх охорона і використання / С. А. Генсірук, В. С. Бондар / [відп. ред.
П. С. Погребняк ]. – К. : Наук. думка, 1973. – 526 с.
Геоботанічне районування Української РСР. – К. : Наук.
думка, 1977. – 304 с.
Географо-генетические аспекты почвообразования, эволюции и охраны почв / С. В. Зонн, А. П. Травлеев [отв.
ред. В. А. Ковда ]. – К. : Наук. думка, 1989. – 216 с.
Географічна енциклопедія України : в 3 т. / [ ред. кол. :
О. М. Маринич (відп. ред.) та ін. ]. – К. : Укр. Рад. енциклопедія, 1990. – Т. 2: З–О. – С. 318–320.
Геологический словарь. – М. : Недра, 1973. – Т. 1. – С. 422.
Геоморфология Украинской ССР / [под ред. И. М. Рослого ]. – К. : Вища школа, 1990. – 287 с.

381

Список використаних джерел

68. Герасимов И. П. Абсолютный и относительный возраст почв /
И. П. Герасимов // Почвоведение. – 1969. – № 5. –
С. 27–32.
69. Герасимов И. П. Новое в подходах и методах определения абсолютного возраста почв / И. П. Герасимов //
Известия АН СССР. – 1968. – № 1. – Сер. геогр. – С. 5–8.
70. Герасимов И. П. Опыт генетической диагностики почв
СССР на основе элементарных почвенных процессов /
И. П. Герасимов // Почвоведение. – 1975. – № 5. – С. 3–9.
71. Герасимов И. П. Основы почвоведения и географии почв /
И. П. Герасимов, М. А. Глазовская. – М., 1960. – 490 с.
72. Герасимов И. П. Элементарные почвенные процессы для
генетической классификации почв / И. П. Герасимов //
Почвоведение. – 1973. – № 5. – С. 102–113.
73. Геренчук К. И. Малое Полесье / К. И. Геренчук // Физикогеографическое районирование Украинской ССР. – К. :
Изд-во Киевского ун-та, 1968. – С. 165–173.
74. Геренчук К. І. Природно-географічний поділ Львівського
та Подільського економічних районів / К. І. Геренчук,
М. М. Койнов, П. М. Цись. – Львів : Вид-во Львів. ун-ту,
1964. – 222 с.
75. Гидрология СССР. Украинская ССР / [гл. ред.
А. В. Сидоренко]. – М. : Недра, 1971. – С. 180–181.
76. Гильманов Т. Г. Интерпретация формул Докучаева и
Иенни в терминах современного анализа / Т. Г. Гильманов // Вест. Моск. ун-та. Серия 17. Почвоведение, 1977. –
№ 3. – С. 53–63.
77. Глазовская М. А. География почв с основами почвоведения /
М. А. Глазовская, А. Н. Геннадиев. – М. : Изд-во МГУ,
1995. – 400 с.
78. Глазовская М. А. Почвы мира. География почв /
М. А. Глазовская. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 1973. – 424 с.
79. Глобальная география почв и факторы почвообразования / [отв. ред. Н. А. Караваева] // Сборник статей. –
М. – 1991. – С. 164–196.
80. Гоголев И. Н. Бурые горно-лесные почвы Советских Карпат : автореф. дис. на соиск. учен. степени д-ра с.-х. наук /
И. Н. Гоголев. – Львов : [б. в.], 1965. – 48 с.
382

Список використаних джерел

81. Гоголев И. Н. К вопросу о генезисе темноцветных (рендзинных) почв под лесом / И. Н. Гоголев // Почвоведение. –
1952. – № 3. – С. 241–250.
82. Гоголев И. Н. Рендзинные (перегнойно-карбонатные)
почвы Западно-Украинского Полесья и их генезис /
И. Н. Гоголев // Природные условия и природные ресурсы Полесья. − К. : Изд-во АН УССР. – 1958. – С. 114–123.
83. Гоголев И. Н. Темноцветные почвы (рендзины) Западных областей Украины : дис. … канд. с.-х. наук /
И. Н. Гоголев. – М., 1951. – 203 с.
84. Гоголев И. Н. Эффективность сырых прикарпатских
калийных солей как удобрения на рендзинных почвах
Львовской области / И. Н. Гоголев // Науч. зап. – Львов :
Изд-во Львов. ун-та, 1954. – Т. IV. – С. 41–43.
85. Голеусов П. А. Самоорганизация и экологическая реабилитация антропогенно нарушенных геосистем в районах интенсивного использования земель : автореф.
дис. на соиск. учен. степени д-ра геогр. наук : 25.00.26 /
П. А. Голеусов. – Белгород, 2012. – 40 с.
86. Голеусов П. В. Воспроизводство почв в антропогенно
нарушенных ландшафтах лесостепи / П. В. Голеусов,
Ф. Н. Лисецкий. – М. : ГЕОС, 2009. – 210 с.
87. Голеусов П. В. Онтогенетические закономерности воспроизводства почв в антропогенных ландшафтах лесостепи / П. В. Голеусов, Ф. Н. Лисецкий // Труды ІІ Национальной конференции с международным участием
“Проблемы истории, методологии и философии почвоведения” / [отв. ред. И. В. Иванов, В. Е. Приходько]. –
Пущино, 2007. – Т. 1. – С. 56–59.
88. Голеусов П. В. Формирование почв в различных комбинациях субстратно-фитоценотических условий лесостепной зоны / П. В. Голеусов. // Почвоведение. – 2003. –
№ 9. – С. 1050–1060.
89. Голубець М. А. Актуальні питання сучасного
ґрунтознавства / М. А. Голубець // Ґрунтознавство. –
2008. – Т. 9. – № 1–2. – С. 9–18.

383

Список використаних джерел

90. Григорьев Г. И. К вопросу классификации дерново-карбонатных почв, используемых в земледелии / Г. И. Григорьев, А. И. Горина, А. С. Коновалова // Сб. научн. тр.
Эстонск. с-х. акад. – Тарту, 1966. – Вып. 49. – С. 132–145.
91. Григорьев Г. И. О классификации почв по степени окультуренности / Г. И. Григорьев, В. М. Фридланд // Почвоведение. – 1964. – № 5. – С. 1–13.
92. Гринь Г. С. Принципи агроґрунтового районування Української РСР / Г. С. Гринь, М. К. Крупський //
Агрохімія і ґрунтознавство. – К. : Урожай, 1969. – Вип.
12. – С. 3–26.
93. Гришина Л. А. Система показателей гумусного состояния почв / Л. А. Гришина, Д. С. Орлов // Проблемы
почвоведения. – М. : Наука, 1978. – С. 42–47.
94. Грубрин Ю. Л. Геологическое строение и особенности
геологического развития / Ю. Л. Грубрин // Украина и
Молдавия (Природные условия и естественные ресурсы
ССР). – М. : Наука, 1972. – С. 48–62.
95. Гуменюк А. І. Ґрунти Малого Полісся Львівщини /
А. І. Гуменюк // Досягнення ґрунтознавчої науки на
Україні. – К. : Урожай, 1964. – С. 181–187.
96. Ґрунтознавство : підручник / Д. Г. Тихоненко, М. О. Горін,
М. І. Лактіонов та ін.; [за ред. Д. Г. Тихоненка]. − К. :
Вища освіта, 2005. – 703 с.: іл.
97. Данилова В. И. Изменение структурного состояния почв
при уплотнении и саморазуплотнении / В. И. Данилова //
Почвоведение. – 1996. – № 10. – С. 1203–1212.
98. Денисик Г. І. Антропогенні ландшафти правобережної
України: історико-географічний аналіз, регіональні
структури, оптимізація : автореф. дис. на здоуття наук.
ступеня д-ра геогр. наук : спец. 11.00.11 / Г. І. Денисик. –
К., 1999. − 32 с.
99. Денисик Г. І. Природнича географія Поділля / Г. І. Денисик. – Вінниця : ЕкоБізнесЦентр, 1998. − 183 с.
100. Дмитриев Е. А. Математическая статистика в почвоведении : учебник / Е. А. Дмитриев ; [науч. ред.
Ю. Н. Благовещенский]. – Изд. 3-е, исп. и доп. – М. :
Книжный дом ЛИБРОКОМ, 2009. – 328 с.
384

Список використаних джерел

101. Дмитриев Е. А. Почва и почвоподобные тела / Е. А. Дмитриев // Теоретические и методологические проблемы
почвоведения. – М. : ГЕОС, 2001. – С. 215–233.
102. Добровольский В. В. География почв с основами почвоведения / В. В. Добровольский. – М. : Просвещение, 1976.
– 288 с.
103. Добровольский Г. В. География почв / Г. В. Добровольский, И. С. Урусевская. – М. : Изд-во МГУ, 1984. – 416 с.
104. Добровольский Г. В. Роль почвы в формировании и сохранении биологического разнообразия / Г. В. Добровольский // [отв. ред. И. Ю. Чернов]. – М. : Тов-во науч.
изд. КМК, 2011. – 273 с.
105. Добровольский Г. В. Структурно-функциональная роль
почв и почвенной биоты в биосфере / Г. В. Добровольский, И. П. Бабьева, Л. Г. Богатырев и др. // [отв. ред.
Г. В. Добровольский]. – М. : Наука, 2003. – 364 с.
106. Добровольский Г. В. Экологические функции почвы /
Г. В. Добровольский, Е. Д. Никитин. – М. : Изд-во МГУ,
1986. – 137 с.
107. Докучаев В. В. Русский чернозем / В. В. Докучаев. –
М. : Сельхозгиз, 1952. – 635 с.
108. Докучаев В. В. Сочинения. / В. В. Докучаев. – М. ; Л. :
Изд-во АН СССР, 1949. – Т. 1. – 460 с.
109. Домжал Х. Изменение структуры порового пространства
под влиянием ходовых систем сельскохозяйственных
машин / Х. Домжал, О. Г. Усьяров, К. В. Зотов, Я. Пранагал // Почвоведение. – 1996. – № 12. – С. 1473–1477.
110. Дорогокупец П. И. Термодинамика минералов и минеральных равновесий / П. И. Дорогокупец, И. К. Карпов. –
Новосибирск : Наука, 1984. – 184 с.
111. Доспехов Б. А. Методика полевого опыта (С основами
статистической обработки результатов исследований) /
Б. А. Доспехов. – 5-е изд. пер. и доп.. – М. : Агропромиздат, 1985. – 351 с.
112. Дюшофур Ф. Основы почвоведения: Эволюция почв.
(Опыт изучения динамики почвообразования) / Ф. Дюшофур. – М. : Прогресс, 1970. – 592 с.
385

Список використаних джерел

113. Ергина Е. И. Особенности рецентного почвообразования
в Крыму / Е. И. Ергина // Уч. зап. Таврического национального университета имени В. И. Вернадского. – 2009. –
Т. 22 (61). – № 2. – Серия : География. – С. 27–33.
114. Єргіна О. І. Ґрунтово-хронологічні дослідження в Криму
/ О. І. Єргіна // Фізична географія та геоморфологія. Між.
наук. зб. КНУ імені Тараса Шевченка. – 2005. – Вип.
49. – С. 206–212.
115. Єргіна О. І. Енергетичні та термодинамічні характеристики ґрунтів та ґрунтоутворювальних субстратів Кримського півострова / О. І. Єргіна // Вісник Львівського
університету. Серія географічна. – 2013. – Вип. 41. –
С. 132–139.
116. Забалуєв В. О. Енергетичні і термодинамічні характеристики гірських порід як показники їх здатності до
ґрунтоутворення / В. О. Забалуєв // Екологія і природокористування, 2003. – Вип. 6. – С. 92–95.
117. Зайдельман Ф. Р. Методы исследований некоторых физических и водно-физических свойств каменистых почв /
Ф. Р. Зайдельман // Почвоведение. – 1957. – № 1. –
С. 12–23.
118. Захаров С. А. Курс почвоведения . – 2-е изд. / С. А. Захаров. – М. ; Л. : Сельколхозгиз, 1931. – 440 с.
119. Закономерности пространственного варьирования
свойств почв и информационно-статистические методы
их изучения / [отв. ред. М. А. Глазовская, Е. А. Дмитриев]. – М. : Изд-во Наука, 1970. – 219 с.
120. Заморій П. К. Четвертинні відклади України /
П. К. Заморій. – К. : Вид-во Київ. ун-ту, 1961. – 551 с.
121. Зверева Т. С. Формы глинистых образований и высокодисперсные минералы в дерново-карбонатных почвах /
Т. С. Зверева // Почвоведение. – 1964. – № 11. – С. 34–44.
122. Зонн С. В. О некоторых дискуссионных проблемах черноземообразования / С. В. Зонн // Почвоведение. – 1983. – № 6. –
С. 68–77.
123. Иванов И. В. Эволюция почв степной зоны в голоцене /
И. В. Иванов. – М. : Наука, 1992. – 144 с.
386

Список використаних джерел

124. Іванюк Г. Кореляція номенклатури ґрунтів Львівської
області та WRB / Г. Іванюк // Вісн. Львів. ун-ту. – Львів,
2013. – С. 153–161. – (Серія географічна; вип. 41).
125. Иенни Г. Факторы почвообразования. / Г. Иенни. –
М. : Изд-во иностр. лит-ры, 1948. – 348 с.
126. Искандеров И. Ш. Энергия кристаллической решетки и
свободная энергия минеральной части почв / И. Ш. Искандеров // Почвоведение. – 1974. – № 4. – С. 147–149.
127. Каллас Е. В. Специфика гумусового профиля луговочерноземных почв южной тайги Западной Сибири /
Е. В. Каллас, Е. В. Кубрина. – С. 63–70.
128. Каплюк Л. Ф. Водные и физические свойства дерновокарбонатных почв Предгорного Крыма / Л. Ф. Каплюк //
Почвоведение. – 1976. – № 5. – С. 104–114.
129. Караваева Н. А. Заболачивание и эволюция почв /
Н. А. Караваева. – М. : Наука, 1982. – 294 с.
130. Карапетьянц М. Х. Основные термодинамические
константы неорганических и органических веществ /
М. Х. Карапетьянц, М. Л. Карапетьянц. – М. : Изд-во
Химия. – 1968. – 470 с.
131. Карпачевский Л. О. Экологическое почвоведение /
Л. О. Карпачевский. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 1993. –
184 с.
132. Карпов И. К. Константы веществ для термодинамических расчетов в геохимии и петрологии / И. К. Карпов. –
М. : Наука, 1968. − 66 с.
133. Каск Р. П. Дерново-карбонатные выщелоченные и оподзоленные почвы или буроземы / Р. П. Каск // Почвоведение. – 1976. – № 7. – С. 17–27.
134. Качинский Н. А. Структура почвы (Итоги и перспективы
изучения вопроса) / Н. А. Качинский. – М. : Изд-во Моск.
ун-та, 1963. – 100 с.
135. Качинский Н. А. Физика почвы / Н. А. Качинский. –
М. : Высш. шк., 1965. – Ч. 1. – 323 с.
136. Кирильчук А. А. Агрогенная трансформация рендзин
Западного региона Украины в условиях интенсивного
земледелия / А. А. Кирильчук, С. П. Позняк // Проблемы
агрохимии и экологии. – 2014. − № 1. – С. 36–42.
387

Список використаних джерел

137. Кирильчук А. А. Агрогенная трансформация химического состава минерального профиля рендзин Западного
региона Украины / А. А. Кирильчук // Научные ведомости Бел ГУ. Серия: Естественные науки. – Белгород,
2013. – C. 126–134.
138. Кирильчук А. А. Аналіз поглядів оцінки потенціалу
ґрунтотворення / А. А. Кирильчук // Геополитика и экогеодинамика регионов. − Симферополь, 2014. – Т. 10. –
Вып. 1. − С. 148–151.
139. Кирильчук А. А. Антропогенно-порушені рендзини штучно-створених терасових комплексів Вороняків / А. А. Кирильчук // Наук. вісник Східноєвропейського нац. ун-ту
ім. Лесі Українки. Серія: Географічні науки. – 2013. −
№ 6 (255) – С. 15–19.
140. Кирильчук А. А. Географія рендзин Західного регіону
України / А. А. Кирильчук // Вісн. Львів ун-ту. – Львів,
2013. – С. 133–139. – (Серія географічна; вип. 44).
141. Кирильчук А. А. Дерново-карбонатні ґрунти (рендзини) Малого Полісся : монографія / А. А. Кирильчук,
С. П. Позняк. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені
Івана Франка, 2004. – 180 с.
142. Кирильчук А. А. Динаміка властивостей дерново-карбонатних ґрунтів Малого Полісся / А. А. Кирильчук //
Вісн. Львів ун-ту. – Львів, 1998. – С. 43–47. – (Серія
географічна; вип. 21).
143. Кирильчук А. А. Динаміка сучасних процесів в дерново-карбонатних ґрунтах /рендзинах/ Малого Полісся /
А. А. Кирильчук // Вісн. Львів ун-ту. – Львів : Простір
М, 1998. – С. 332–338. – (Серія географічна; вип. 23).
144. Кирильчук А. А. Диференціація карбонатного профілю
дерново-карбонатних ґрунтів (рендзин) Малого Полісся /
А. А. Кирильчук // Агрохімія і ґрунтознавство. − Х., 2002. –
Кн. 2. – С. 88–90.
145. Кирильчук А. А. До питання періодизації історії
ґрунтознавчої науки / А. А. Кирильчук, О. І. Кирильчук //
Зб. наук. праць Географія та екологія: наука і освіта. –
К., 2006. – С. 75–76.
388

Список використаних джерел

146. Кирильчук А. А. Дослідження рендзин Західного регіону
України / А. А. Кирильчук // Матеріали Міжн. наук.
конф. присвяченої 130-річчю географії у Львів. ун-ті
“Географічна наука і практика: виклики епохи”. – Львів,
2013. – С. 273–276.
147. Кирильчук А. А. Дослідження рендзин Малого Полісся /
А. А. Кирильчук // Вісн. Одеського нац. ун-ту. – Одеса, 2012. – Т. 17. – С. 104–108. – (Серія: Географічні та
геологічні науки; вип. 2 (15)).
148. Кирильчук А. А. Дослідження рендзин Малого Полісся
упродовж XX століття /А. А. Кирильчук // Агрохімія і
ґрунтознавство. – Х., 2010. – Кн. 2. – С. 33–35.
149. Кирильчук А. А. Изменение свойств дерново-карбонатных
почв Малого Полесья / А. А. Кирильчук // Мат. междун.
конф. Проблемы антропогенного почвообразования. –
М., 1997. – Т. 1. – С. 58–61.
150. Кирильчук А. А. Особливості формування карбонатного профілю в дерново-карбонатних ґрунтах /рендзини/
Малого Полісся / А. А. Кирильчук // Вісн. Львів ун-ту. –
Львів, 1999. – С. 11–15. – (Серія географічна; вип. 25).
151. Кирильчук А. А. Первинне ґрунтоутворення на елювіїделювії щільних карбонатних порід / А. А. Кирильчук,
С. П. Позняк, Р. Б. Семащук // Агрохімія і ґрунтознавство. – Х., 2011. – Вип. 76. – С. 111–114.
152. Кирильчук А. А. Первинне ґрунтоутворення на продуктах вивітрювання щільних карбонатних порід /
А. А. Кирильчук // Зб. наук. праць. Україна: географія
цілей та можливостей. – Н. : ФОП “Лисенко М. М.”. –
2012. – Т. І. – С. 131–133.
153. Кирильчук А. А. Процессы дифференциации химического состава минерального профиля рендзин Западного
региона Украины / А. А. Кирильчук // Научный журнал
Почвоведение и агрохимия. – Минск, 2013. – № 2(51) –
С. 88–102.
154. Кирильчук А. А. Рендзини (Rendzic Leptosols) Західного
регіону України / А. А. Кирильчук // Історія української
географії. Всеукраїнський науково-теоретичний часопис. − Тернопіль, 2013. − Вип. 28. − С. 35–43.
389

Список використаних джерел

155. Кирильчук А. А. Рендзини антропогенно-терасових
комплексів північно-західного краю Подільської височини / А. А. Кирильчук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету
ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2012. – C. 40–43. – (Серія :
Географія; вип. 32).
156. Кирильчук А. А. Рецентне ґрунтотворення і ґрунти в природно-антропогенних ландшафтах Західного Поділля /
А. А. Кирильчук, Р. Б. Семащук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету
ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2012. – № 3 – C. 27–32. –
(Серія : географія; вип. 33).
157. Кирильчук А. А. Сучасні підходи до проблеми оцінки
потенціалу ґрунтотворення / А. А. Кирильчук // Вісн.
Львів. ун-ту. – Львів, 2014. – С. 159–165. – (Серія географічна; вип. 45).
158. Кирильчук А. А. Сучасні процеси трансформації мінеральної частини дерново-карбонатних ґрунтів (рендзин)
Малого Полісся / А. А. Кирильчук // Ґенеза, географія та
екологія ґрунтів : зб. наук. праць. – Львів : Видавничий
центр ЛНУ імені Івана Франка, 2003. – С. 215–219.
159. Кирильчук А. А. Трансформаційні процеси мінеральної
частини рендзин Малого Полісся / А. А. Кирильчук //
Вісн. Львів. ун-ту. – Львів, 2004. – С. 131–134. – (Серія
географічна; вип. 30).
160. Кирильчук А. А. Урборендзини у межах території музеюзаповідника Олеський замок / А. А. Кирильчук // Ґенеза,
географія та екологія ґрунтів : зб. наук. праць. – Львов –
2008. – C. 279–285.
161. Кирильчук А. А. Фізичні властивості дерново-карбонатних освоєних ґрунтів Малого Полісся / А. А. Кирильчук //
Вісн. Львів ун-ту. – Львів : Простір М, 1998. – С. 177–181. –
(Серія географічна; вип. 23).
162. Кирильчук А. А. Хімія ґрунтів. Основи теорії і практикум :
навч. посібник / А. А. Кирильчук, О. С. Бонішко. – Львів :
ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 354 с.+0,5 вкл.

390

Список використаних джерел

163. Кирильчук А. А. Щебенюватість і карбонатність рендзин
Малого Полісся / А. А. Кирильчук // Аграрний вісник
Причорномор’я. − Одеса, 2004. − С. 150–156.
164. Кінаш Р. І. Температурний режим повітря і ґрунту в
Україні / Р. І. Кінаш, О. М. Бурнаєв. – Львів : Видавн.
наук.-техн. літ-ри, 2001. – 800 с.
165. Кіт М. Г. Морфологія ґрунтів. Основи теорії і практикум :
навч. посібник / М. Г. Кіт. – Львів : ЛНУ імені Івана
Франка, 2008. – 232 с.
166. Классификация и диагностика почв СССР / [под ред.
В. А. Егорова, В. М. Фридланда, Е. Н. Иванова и др.]. –
М. : Колос, 1977. – 244 с.
167. Клімат України / [за ред. В. М. Ліпінського, В. А. Дячука,
В. М. Бабіченко]. – К. : Вид-во Раєвського. – 2003. – 343 с.
168. Ковалишин Д. И. Почвы Украинского Полесья /
Д. И. Ковалишин, Н. Б. Вернандер, И. Н. Гоголев и др. //
Природа Украинской ССР. Почвы. – К. : Наук. думка,
1986. – С. 73–88.
169. Ковальчук І. П. Ерозійні процеси Західного Поділля: польові, стаціонарні, експериментальні та морфометричні
дослідження : монографія / І. П. Ковальчук. – Київ ;
Львів. : Ліга-Прес, 2013. – 296 с.
170. Ковальчук І. П. Моделювання і прогнозування стану
навколишнього середовища : навч. посібник / І. П. Ковальчук. – К. : Либідь, 2003. – 208 с.
171. Ковальчук І. П. Проблемні питання і завдання історичного ґрунтознавства та історико-географічних досліджень
ґрунтів України / І. П. Ковальчук // Вісн. Одеського нац.
ун-ту. – Одеса, 2009. – Т. 14. – С. 53–57. – (Серія : Географічні та геологічні науки; вип. 7).
172. Ковда В. А. Основы учения о почвах. Общая теория почвообразовательного процесса / В. А. Ковда. – М. : Наука,
1973. – Кн. 1. – 432 с.
173. Ковда В. А. Почвенный покров, его улучшение, использование и охрана / В. А. Ковда. – М. : Наука, 1981. –
С. 5–15.

391

Список використаних джерел

174. Коврыгин А. С. К характеристике лесорастительных
свойств комплекса перегнойно-карбонатных почв /
А. С. Коврыгин // Почвоведение. – 1939. – № 8. – С. 46–59.
175. Козій Г. В. Флора і рослинність західних областей
України / Г. В. Козій. – Львів : Вид-во Львів. ун-ту. –
1963. – С. 72–86.
176. Кононова М. М. Органическое вещество почвы. Его природа, свойства и методы изучения / М. М. Кононова. – М. :
Изд-во АН СССР, 1963. – 314 с.
177. Корсунов В. М. Пространственная организация почвенного покрова / В. М. Корсунов, Е. Н. Красеха. – Новосибирск : Наука, 1990. – 200 с.
178. Косець М. І. Нарис лісової рослинності Львівської області /
М. І. Косець // Бот. журн. – 1953. – Т. Х. – № 4. – С. 75–85.
179. Коссович П. С. К вопросу о влиянии углекислого кальция на быстроту разложения органических веществ /
П. С. Коссович, Н. К. Третьяков // Журн. Опытной Агрономии. – 1902. – Т. III. – С. 38.
180. Коссович П. С. Основы учения о почве / П. С. Коссович. –
М. : Наука, 1977. – 257 с.
181. Костычев П. А. Почвы черноземных областей России, их
происхождение, состав и свойства / П. А. Костычев – М.,
1886. – Ч. 1. – С. 149.
182. Краткий справочник физико-химических величин / [под
ред. А. А Равделя и А. М. Пономаревой]. – СПб. : Иван
Федоров, 2003. – 240 с., ил.
183. Крилова А. І. Вплив різних форм і доз азотних мінеральних добрив на врожай і якість цукрових буряків
на перегнійно-карбонатних ґрунтах / А. І. Крилова //
Тези доп. XVII наук. конф. ЛСГІ. – Львів, 1965. – Т. 12. –
С. 59–61.
184. Крилова Г. І. Вплив добрив та агротехніки на родючість
перегнійно-карбонатних ґрунтів / Г. І. Крилова // Тези
доп. XVIII наук. конф. ЛСГІ. – Львів, 1966. – Т. 13. –
С. 22–24.
185. Крупеников И. А. История почвоведения (от времени его
зарождения до наших дней) / И. А. Крупеников. – М. :
Наука, 1981. – 328 с.
392

Список використаних джерел

186. Крупеников И. А. Карбонатные черноземы / И. А. Крупеников ; [под. ред. Б. П. Подымова]. – Кишинев : Штиинца, 1979. – 108 с.
187. Крупеников И. А. Классификация и систематический
список почв Молдавии / И. А. Крупеников, Б. П. Подымов ; [отв. ред. А. Ф. Урсу]. – Кишинев : Штиинца, 1987. –
157 с.
188. Кузнецова А. М. Эволюция карбонатных новообразований и горизонтов в агрогенно преобразованных
темно-серых лесных почвах центральной лесостепи /
[А. М. Кузнецова, О. С. Хохлова, Ю. Г. Чендев,
А. Л. Александровский] // Эволюция почвенного покрова.
История идей и методы. Голоценовая эволюция и прогнозы / [отв. ред. И. В. Иванов, Л. С. Песочина]. – Пущино : Ин-т ФХИБПП РАН. – 2009. – С. 136–138.
189. Кузнецова И. В. О некоторых критериях оценки физических свойств почв / И. В. Кузнецова // Почвоведение. –
1979. – № 3. – С. 81–88.
190. Кулаковская Т. Н. Оптимизация агрохимической системы почвенного питания растений / Т. Н. Кулаковская. –
М. : Агропромиздат, 1990. – 219 с.
191. Лабенец Е. М. Прогноз изменений свойств почв и разрушения минералов под влиянием воды и растворов /
Е. М. Лабенец, Н. И. Горбунов, Г. Н. Щурина // Почвоведение. – 1974. – № 4. – С. 130–146.
192. Лебедев А. Ф. Перегнойно-карбонатные почвы и переход
их в подзолы / А. Ф. Лебедев // Журн. опытной агрономии. – 1906. – Т. VIII. – С. 586–587.
193. Лебедев В. И. О некоторых факторах, определяющих
миграцию щелочных и щелочноземельных элементов в
зоне гипергенеза / В. И. Лебедев // Геохимия. – 1957. –
№ 6. – С. 78–84.
194. Лебедева И. И. Агрогенно-преобразованные почвы: эволюция и систематика / И. И. Лебедева, В. Д. Тонконогов,
Л. Л. Шишов и др. // Почвоведение. – 1996. – № 3. –
С. 351–358.

393

Список використаних джерел

195. Лебедева И. И. Классификация аккумулятивно-гумусовых почв / И. И. Лебедева, Б. П. Ахтырцев, Т. П. Коковина // 100 лет генетического почвоведения. – М. : Наука,
1986. – С. 55.
196. Лиллема А. И. Перегнойно-карбонатные почвы Эстонской ССР / А. И. Лиллема // Сб. научн. тр. Эстонск. с.-х.
акад. – Тарту, 1962. – Вып. 24. – С. 173–185.
197. Лисецкий Ф. Н. Агрогенная эволюция почв сухостепной
зоны под влиянием античного и современного этапов
землепользования / Ф. Н. Лисецкий // Почвоведение. –
2008. – № 8. – С. 913–927.
198. Лисецький Ф. М. Кліматична обумовленість
ґрунтоутворювального процесу в Криму / Ф. М. Лисецький, О. І. Єргіна // Уч. зап. Таврійського національного
університету ім. В. І. Вернадського. – Серія : географія. –
2010. – Т. 23 (62). – № 1. – С. 52–60.
199. Львівська область. Атлас. – М. : Вид-во ГУГК, 1989. – 41 с.
200. Маданов П. В. Вопросы палеопочвоведения и эволюции почв Русской равнины в голоцене / П. В. Маданов,
Л. М. Войкин, А. Н. Тюрменко и др. – Казань : Изд-во
Казан. ун-та, 1967. – 124 с.
201. Мазановский Ю. О перегнойно-карбонатных /рендзинных/ почвах Привислянского Края / Ю. Мазановский //
Журн. опытной агрономии. – Т. IV. – 1903. – С. 543–544.
202. Маринич А. М. Геоморфология южного Полесья /
А. М. Маринич. – К.: Изд-во Киев. ун-та, 1963. – 252 с.
203. Маринич О. М. Фізична географія України / О. М. Маринич,
П. Г. Шищенко. – К. : “Знання”, КОО. – 2003. – 480 с.
204. Маринич О. М. Фізична географія України: підручник /
О. М. Маринич, П. Г. Шищенко – К.: Знання, 2005. –
511 с.
205. Махонина Г. И. Начальные процессы почвообразования в техногенных экосистемах Урала : автореф. дис. на
здобуття наук. ступеня д-ра биол. наук : спец. 03.00.27 /
Г. И. Махонина. – Томск, 2004. – 32 с.
206. Медведев В. В. Об уплотнении чернозема типичного
сельскохозяйственной техникой и путях его снижения /
394

Список використаних джерел

207.
208.

209.

210.
211.
212.
213.
214.

215.

В. В Медведев, В. Г. Цыбулько, П. И. Слободюк // Тр.
Почв. ин-та им. В. В. Докучаева : Влияние сельскохозяйственной техники на почву. – М., 1981. – С. 54–60.
Медведєв В. В. Агрофізична деградація ґрунтів /
В. В. Медведєв, Т. М. Лактіонова // Родючість ґрунтів.
Моніторинг та управління. – К. : Урожай, 1992. – С. 80–90.
Медведєв В. В. Відновлення еколого-відтворних і
продуктивних функцій ґрунтів як найважливіший
етап реалізації концепції сталого розвитку України /
В. В. Медведєв // Вісник аграрної науки. – К. : Вид-во
Аграрна наука, 1997. – № 9. – С. 16–20.
Медведєв В. В. Зміни фізичних властивостей орного
шару ґрунту залежно від питомого тиску сільськогосподарських машин (за даними модельного досліду) /
В. В. Медведєв, В. Г. Цибулько // Агрохімія і ґрунтознавство. – 1978. – Вип. 35. – С. 48–53.
Медведєв В. В. Оптимальні агрофізичні параметри ґрунтів /
В. В. Медведєв // Агрохімія і ґрунтознавство. – 1979. –
Вип. 38. – С. 54–61.
Методы расчета аналитических данных с учетом физических свойств почв. – М., 1979. – 45 с.
Мешалкина Ю. Л. Математическая статистика в почвоведении. Практикум / Ю. Л. Мешалкина, В. П. Самсонова. – М. : Изд-во, 2008. – 84 с.
Мировая коррелятивная база почвенных ресурсов: основа для международной классификации и корреляции
почв. – М. : Тов-во науч. изд. КМК, 2007. – 278 с.
Михайлюк В. І. Глейоземи південно-західної України:
властивості та механізми їх осолонцювання / В. І. Михайлюк // Зб. наук. пр. міжнар. наук. конф. “Актуальні
проблеми генетичного, географічного, історичного та
екологічного ґрунтознавства”. – Львів : ЛНУ імені Івана
Франка, 2013. – Вип. 4. – С. 84–89.
Михайлюк В. І. Ґрунти заплав малих і середніх річок
Північно-Західного Причорномор’я : автореф. дис. на
здобуття наук. ступеня д-ра геогр. наук : 11.00.05 /
В. І. Михайлюк. – Львів, 2002. – 37 с.
395

Список використаних джерел

216. Муха В. Д. Естественно-антропогенная эволюция почв
(общие закономерности и зональные особенности) /
В. Д. Муха. – М. : Колос, 2004. – 271 с.
217. Мякина Н. Б. Методическое пособие для чтения результатов химических анализов почв / Н. Б. Мякина,
Е. В. Аринушкина. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 1979. – 62 с.
218. Надеждин Б. В. О дерново-карбонатных почвах южной
части среднесибирской платформы / Б. В. Надеждин //
Почвоведение. – 1958. – № 6. – С. 64–72.
219. Научные основы рационального использования и охраны природных ресурсов Полесья Украины / [А. С. Новоторов, Я. В. Коваль, Д. К. Прейрег и др.]. – К. : Наук.
думка, 1993. – 196 с.
220. Никитина А. П. Минералого-геохимические закономерности формирования профилей и полезных ископаемых
коры выветривания / А. П. Никитина, И. В. Витовская,
К. К. Никитин. – М. : Наука, 1971. – С. 52–53.
221. Носко Б. С. Современные и перспективные задачи
по управлению плодородием почв Украинской ССР /
Б. С. Носко, В. В. Медведев, Р. С. Трускавецкий,
Г. Я. Чесняк // Почвы Украины и повышение их плодородия – К. : Урожай, 1988. – Т. 2. – С. 161–173.
222. Оленчук Я. С. Ґрунти Львівської області / Я. С. Оленчук,
А. Г. Николин. – Львів : Каменяр, 1969. – 84 с.
223. Орлов Д. С. Гумусовые кислоты почв / Д. С. Орлов. –
М. : Изд-во Моск. ун-та, 1974. – 112 с.
224. Орлов Д. С. Методические указания по обработке и интерпретации результатов химического анализа почв /
Д. С. Орлов, Г. В. Мотузова, М. С. Малинина – М. : Издво Моск. ун-та, 1986. – 109 с.
225. Орлов Д. С. Практикум по химии гумуса : учебн. пособие /
Д. С. Орлов, Л. А. Гришина. – М.: Изд-во Моск. ун-та,
1981. – 272 с.
226. Орлов Д. С. Химия почв : учебн. пособие / Д. С. Орлов. –
М. : Изд-во Моск. ун-та, 1992. – 400 с.
227. Орлов Д. С. Химия почв : учебн. пособие / Д. С. Орлов,
Л. К. Садовникова, Н. И. Суханова. – М.: Высш. шк.,
2005. – 558 с.: ил.
396

Список використаних джерел

228. Орлов О. Енергоємність гумусу як критерій гумусового
стану ґрунтів / О. Орлов // Вісн. Львів ун-ту. – Львів,
2002. – С. 111–115. – (Серія біологічна; вип. 31).
229. Палієнко В. П. Загальне геоморфологічне районування
території України / В. П. Палієнко, Н. Е. Барщевський,
С. Ю. Бортник [і ін.] // Український географічний журнал. – К., 2004. – № 1. – С. 3–11.
230. Память почв : Почва как память биосферно-геосферноантропосферных взаимодействий / [отв. ред. В. О. Таргульян, С. В. Горячкин]. – М. : Изд-во ЛКИ. – 2008. – 692 с.
231. Папіш І. Я. Ґрунтово-географічне районування Західного регіону України [карта] / І. Я. Папіш, С. П. Позняк //
Український журнал. – 2012. – С. 23–32.
232. Пащенко В. М. Екоеволюція від сталого розвитку /
В. М. Пащенко // Супутник Київського географічного
щорічника. – Вип. 5. – К. : Київський відділ Укр. геогр.
товариства. – 2005. – 112 с.
233. Перельман А. И. Геохимия / А. И. Перельман. – М., 1989. –
С. 59.
234. Петлін В. М. Синергетичні залежності в організації природних територіальних систем / В. М. Петлін. – Львів :
ЛНУ імені Івана Франка. – 2013. – 396 с.
235. Підвальна Г. С. Гумусовий стан автоморфних ґрунтів
Пасмового Побужжя : монографія / Г. С. Підвальна,
С. П. Позняк. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2004. –
192 с.
236. Підкова О. М. Гранулометричний склад нерозчинного
залишку карбонатних ґрунтотворних порід Розточчя /
О. М. Підкова // Наук. вісник Волинського національного ун-ту ім. Лесі Українки. Фізична географія.– № 3. –
Р. І. – 2010. – С. 23–27.
237. Підкова О. М. Дерново-карбонатні ґрунти Розточчя /
О. М. Підкова // Вісн. Львів. ун-ту. – Львів, 2006. –
С. 326–332. – (Серія географічна; вип. 33).
238. Підкова О. М. Літолого-генетична зумовленість формування ґрунтового покриву Розточчя / О. М. Підкова,
М. Г. Кіт. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2010. – 246 с.
397

Список використаних джерел

239. Позняк С. П. Ґрунтово-географічні дослідження. Понятійно-термінологічний словник / С. П. Позняк,
Є. Н. Красєха – Львів : ЛНУ імені Івана Франка. – 1999. –
96 с.
240. Позняк С. П. Ґрунтознавство і географія ґрунтів : підручник : у 2 ч. / С. П. Позняк. – Львів : ЛНУ імені Івана
Франка, 2010. – Ч.1, Ч.2. – 270 с.
241. Позняк С. П. Картографування ґрунтового покриву :
навч. посібник / С. П. Позняк, Є. Н. Красєха, М. Г. Кіт –
Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2003. – 500 с.
242. Позняк С. П. Концепція моніторингу земельних ресурсів Західного регіону України / С. П. Позняк, М. Г. Кіт,
М. І. Лавейкін // Вісн. Львів ун-ту. – Львів, 1997. –
С. 48–51. – (Серія географічна; вип. 20).
243. Позняк С. П. Орошаемые черноземы юго-запада
Украины / С. П. Позняк. – Львов : ВНТЛ, 1997. – 240 с.
244. Позняк С. П. Чинники ґрунтотворення : навч. посібник /
С. П. Позняк, Є. Н. Красеха. – Львів : Видавн. центр
ЛНУ ім. Івана Франка, 2007. – 400 с.
245. Полевой определитель почв. – М. : Почвенный ин-т им.
В. В. Докучаева, 2008. – 182 с.
246. Полузеров Н. А. К методике количественной оценки процесса почвообразования на основе химического анализа / Н. А. Полузеров // Почвоведение. – 1970. – № 9. –
С. 26–33.
247. Полупан М. І. Визначник еколого-генетичного статусу та родючості ґрунтів України : навч. посібник /
М. І. Полупан, В. Б. Соловей, В. І. Кисіль, В. А. Величко. –
К. : Колообіг, 2005. – 304 с.
248. Полупан Н. И. Влияние сельскохозяйственной культуры на физико-химические свойства почв при различном характере их использования / Н. И. Полупан,
Г. Я. Чесняк // Почвы Украины и повышение их плодородия. Экология, режимы и процессы, классификация
и генетико-производственные аспекты. – К. : Урожай,
1988. – Т. 1. – С. 94–102.

398

Список використаних джерел

249. Полынов Б. Б. Валовой почвенный анализ и его толкование / Б. Б. Полынов // Почвоведение. – 1944. – № 10. –
С. 482–490.
250. Польчина С. М. Основні типи ґрунтів у системі ФАО/
WRB : навч. посібник / С. М. Польчина. – Чернівці : Рута,
2006. – Ч. 1. – 152 с.
251. Польчина С. М. Світова реферативна база ґрунтових ресурсів 2006 / С. М. Польчина, В. А. Нікорич. – Чернівці :
Книги – XXI, 2007. – 200 с.
252. Пономарева В. В. Гумус и почвообразование (методы и
результаты изучения) / В. В. Пономарева, Т. А. Плотникова – Л. : Наука, 1980. – 220 с.
253. Пономарева В. В. Материалы по изучению состава гумуса и некоторые вопросы генезиса дерново-карбонатных
почв / В. В. Пономарева, А. М. Мясникова // Уч. зап.
Ленингр. ун-та. – № 174. – Сер. биол. наук. – Вып. 36. –
1954. – С. 134–145.
254. Почвоведение. Почва и почвообразование / Г. Д. Белицина, В. Д. Василевская, Л. А. Гришина и др. ; [под ред.
В. А. Ковды, Б. Г. Розанова].– М. : Высш. шк., 1988. –
Ч.1. – 400 с. : ил.
255. Почвоведение. Типы почв, их география и использование / Л. Г. Богатырев, В. Д. Василевская, А. С. Владыченский и др. ; [под ред. В. А. Ковды, Б. Г. Розанова]. –
М. : Высш. шк., 1988. – Ч.2. – 368 с. : ил.
256. Почвообразующий потенциал почвообразующих факторов / С. А. Шоба, М. И. Герасимова, В. О. Таргульян,
И. С. Урусевская, И. О. Алябина, А. О. Макеев // Ґенеза,
географія та екологія ґрунтів : зб. наук. праць. – Львів,
1999. – С. 90–92.
257. Почвы и условия почвообразования Радеховского сортоучастка Львовской области / [сост. И. Н. Гоголев]. – Львов,
1949. – 58 с.
258. Почвы Молдавии: генезис, экология, классификация и
систематическое описание почв. – Кишинев : Штиинца,
1984. – Т. 1. – С. 52–53, 238–247.

399

Список використаних джерел

259. Почвы Олесского государственного сортоиспытательного
участка зерновых культур Львовской области УССР /
[сост. И. Н. Гоголев]. − Львов, 1952. – 86 с.
260. Почвы Украины и повышение их плодородия / [под. ред.
Н. И. Полупана]. – К. : Урожай, 1988. – Т. 1. – 296 с.
261. Почвы Украины и повышение их плодородия / [под.
ред. Б. С. Носко, В. В. Медведева, Р. С. Трускавецкого,
Г. Я. Чесняка]. – К. : Урожай, 1988. – Т. 2. – 176 с.
262. Природа Львівської області / [за ред. К. І. Геренчука]. –
Львів : Вид-во Львів. ун-ту, 1972. – 152 с.
263. Природа Украинской ССР. Геология и полезные ископаемые / [под ред. Е. Ф. Шнюкова, А. В. Чекунова,
А. С. Вялова]. – К. : Наук. думка, 1986. – 184 с.
264. Природа Украинской ССР. Климат / [под ред. В. Н. Бабиченко, М. Б. Барабаш, К. Т. Логвинова]. – К. : Наук.
думка, 1984. – 232 с.
265. Природа Украинской ССР. Ланшафты и физико-географическое районирование / [под ред. А. М. Маринича,
В. М. Пащенка, П. Г. Шыщенка] – К. : Наук. думка,
1985. – 224 с.
266. Природа Украинской ССР. Почвы / [под ред. Н. Б. Вернандер, И. Н. Гоголева, Д. И. Ковалишин и др.]. – К. :
Наук. думка, 1986. – 216 с.
267. Природа Украинской ССР. Растительный мир / [под ред.
Т. Л. Андриенко, О. Б. Блюм, С. П. Вассер и др.]. – К. :
Наук. думка, 1985. – 208 с.
268. Проблемы эволюции почв. Материалы IV Всероссийской
конференции / [гл. ред. Г. В. Добровольский]. – Пущино :
ОНТИ ПНЦ РАН, 2003. – 262 с.
269. Процессы почвообразования и эволюции почв / [отв.
ред. В. О. Таргульян, А. А. Величко]. – М. : Наука, 1985. –
243 с.
270. Ревут И. Б. Структура и плотность почвы – основные параметры, кондиционирующие почвенные условия жизни
растений / И. Б. Ревут, Н. А. Соколовская, А. М. Васильев //
Пути регулирования почвенных условий жизни растений. – Л. : Гидрометеоиздат, 1971. – С. 36–46.
400

Список використаних джерел

271. Рейнтам Л. Ю. Морфология и регрессии между генетическими горизонтами почв буроземного, псевдоподзолистого и дерново-подзолистого типов / Л. Ю. Рейнтам //
Почвоведение. – 1970. – № 12. – С. 154–169.
272. Роде А. А. Генезис почв и современные процессы почвообразования / А. А. Роде. – М. : Наука, 1984. – 256 с.
273. Роде А. А. Избранные труды. Теоретические проблемы
почвоведения и вопросы генезиса почв / А. А. Роде. –
М. : Почвенный ин-т им. В. В. Докучаева Россельхозакадемии, 2008. – Т. 1. – 600 с.
274. Роде А. А. Почвоведение : учебн. для лесохозяйственных
вузов / А. А. Роде, В. Н. Смирнов. – М. : Высш. школа,
1972. – 480 с.
275. Роде А. А. Система методов исследования в почвоведении /
А. А. Роде. – Новосибирск : Наука, 1971. – 92 с.
276. Роде А. А. Факторы почвообразования и почвообразовательный процесс / А. А. Роде // Генезис почв и современные процессы почвообразования. – М. : Наука, 1984. –
С. 137–146.
277. Розанов Б. Г. Морфология почв / Б. Г. Розанов. – М. :
Изд-во МГУ, 1983. – 320 с.
278. Руководство по описанию почв / Продовольственная и
сельскохозяйственная организация объединенных наций : 4-е изд., исп. и доп. – Рим, 2012. – 101 с.
279. Рыжов С. Н. Агрономическое значение структуры и
сложение почвы / С. Н. Рыжов, М. В. Мухамеджанов //
Теоретические вопросы обработки почв. – Л. : Гидрометеоиздат, 1963. – С. 44–57.
280. Самойлова Е. М. Почвообразующие породы / Е. М. Самойлова. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 1983. – С. 6–11, 146–
154.
281. Самойлова Е. М. Почвообразующие породы / Е. М. Самойлова. – М. : Изд-во МГУ, 1991. – 176 с.: ил.
282. Самойлова Е. М. Эволюция почв / Е. М. Самойлова,
Ю. С. Толчельников. – М. : Изд. МГУ, 1981. – 87 с.
283. Сибирцев Н. М. Избранные сочинения. Почвоведение и
борьба с засухой / Н. М. Сибирцев. – М. : Госсельхозиздат,
1953. – Т. 2. – С. 14, 336.
401

Список використаних джерел

284. Сибирцев Н. М. Избранные сочинения / Н. М. Сибирцев. –
М. : СХГ, 1951. – Т. 1. – 472 с.
285. Слободюк П. И. Изменение физических свойств почв
в зависимости от действия ходовых систем трактора /
П. И. Слободюк, М. С. Чернова, Н. Ф. Дунай, В. В. Медведев, В. Г. Цыбулько // Вісник с.-г. науки. – 1978. –
№ 2. – С. 12–18.
286. Соколов И. А. О взаимодействии почвы и среды :
рефлекторность и сенсорность почв / И. А. Соколов,
В. О. Таргульян // Системные исследования природы. –
М. : Мысль, 1977. – С. 153–170.
287. Соколов И. А. Почвообразование и время: поликлимаксность и полигенетичность почв / И. А. Соколов // Почвоведение. – 1984. – № 2. – С. 102–113.
288. Соколов И. А. Почвообразование и экзогенез / И. А. Соколов. – М. : 1997. – 239 с.
289. Соколов И. А. Теоретические проблемы генетического
почвоведения / И. А. Соколов. – Новосибирск : Гуманитарные технологии, 2004 – 288 с.
290. Соколовский А. Н. Почвоведение и агрохимия /
А. Н. Соколовский // Изб. Тр. АН УССР. – К. : Урожай,
1971. – 368 с.
291. Соловей В. Б. Функціонально-екологічні закономірності
формування дерново-карбонатних ґрунтів / В. Б. Соловей, В. А. Величко // Вісник аграрної науки. – К. : Вид-во
Аграрна наука, 1997. – № 8. – С. 14–18.
292. Справочник по климату СССР. Украинская ССР. Влажность воздуха, атмосферные осадки и снежный покров. –
Л. : Гидрометеоиздат, 1969. – Вып. 10. – 696 с.
293. Справочник по климату СССР. Украинская ССР. Температура воздуха и почвы. – Л. : Гидрометеоиздат, 1967. –
Ч. 2. – Вып. 10. – 607 с.
294. Сычева С. А. Временная организованность почвенных
систем / С. А. Сычева // Организация почвенных систем. –
Пущино, 2007. – Т. 1. – С. 103–106.
295. Таргульян В. О. Почвообразование и элементарные
почвообразовательные процессы / В. О. Таргульян //
Почвоведение. – 1985. – № 11. – С. 36–45.
402

Список використаних джерел

296. Таргульян В. О. Развитие почв во времени / В. О. Таргульян // Проблемы почвоведения. – М. : Наука, 1982. –
С. 108–113.
297. Таргульян В. О. Структурный и функциональный подход к почве, почва-память и почва-момент / В. О. Таргульян, И. А. Соколов. – М. : Наука, 1978. – 120 с.
298. Теория и практика химического анализа почв / [под. ред.
Л. А. Воробьевой]. – М. : ГЕОС, 2006. – 400 с.
299. Тихеева Л. В. О рендзинах и подзолистых почвах в
области Силурийского плато / Л. В. Тихеева // Тр.
И. П. АН СССР им. Докучаева, 1932. – Вып. 6. – С. 45–57.
300. Тихоненко Д. Г. Елементарні ґрунтові процеси (ЕГП)
при акумулятивному ґрунтоутворенні / Д. Г. Тихоненко //
Вісник ХНАУ Ґрунтознавство. – 2011. – № 1. – С. 18–22.
301. Тюрин И. В. Органическое вещество почвы и его роль в
плодородии / И. В. Тюрин. – М. : Наука, 1965. – 321 с.
302. Тюрин И. В. Химическая природа фульвокислот почвенного гумуса / И. В. Тюрин // Вопросы генезиса и плодородия почв. – М. : Наука, 1966. – С. 154.
303. Умарова А. Б. Роль преимущественных потоков влаги в
эволюции почв / А. Б. Умарова, Е. В. Шеин // Эволюция
почвенного покрова. История идей и методы, голоценовая эволюция и прогнозы / [отв. ред. И. В. Иванов,
Л. С. Песочина]. – Пущино : Институт ФХИБПП РАН,
2009. – С. 163–165.
304. Урусевская И. С. Особенности состава и свойств гумуса дерново-карбонатных почв таежно-лесной зоны /
И. С. Урусевская, Я. М. Аммосова, И. Г. Пугачева // Науч.
докл. Высшей школы. Биолог. науки. – 1974. – № 4. –
С. 120–126.
305. Устойчивость почв к естественным и антропогенным
воздействиям ; тезисы докладов Всероссийской конф. –
М. : Почвенный ин-т им. В. В. Докучаева РАСХН. – 2002. –
489 с.
306. Ферсман А. Е. Геохимия / А. Е. Ферсман. – Л. : ОНТИ. –
1934. – Т. 2. – С. 58–61.

403

Список використаних джерел

307. Физические свойства горных пород и полезных ископаемых / [под. ред. Н. Б. Дортман]. – М. : Недра, 1984. –
С. 46, 65.
308. Фридланд В. М. Влияние степени выветрелости почвообразующих пород на процессы формирования почв в
различных биоклиматических зонах / В. М. Фридланд //
Почвоведение. – 1970. – № 12. – С. 5–16.
309. Фридланд В. М. Структура почвенного покрова /
В. М. Фридланд. – М., 1972. – 420 с.
310. Хитров Н. Б. Подход к ретроспективной оценке изменения состояния почв во времени / Н. Б. Хитров // Почвоведение. – 2008. – № 8. – С. 899–912.
311. Цись П. М. Геоморфологія УРСР / П. М. Цись – Львів :
Вид-во Львів. ун-ту, 1962. – 224 с.
312. Черкинский А. Е. Типы органопрофилей почв Мира /
А. Е. Черкинский, О. А. Чичагова // Глобальная география почв и факторы почвообразования / [отв. ред.
Н. А. Караваева]. – М., 1975. – С. 164–192.
313. Черный С. Г. Почвообразовательный потенциал
ландшафтов Крымского полуострова / С. Г. Черный,
Е. И. Ергина // Уч. зап. Таврического нац. ун-та. им.
В. И. Вернадского. Серия: География. – 2004. – Т. 17
(56). – № 4. – С. 173–180.
314. Шабалина Г. А. Некоторые данные о составе гумуса в
дерново-подзолистых и дерново-карбонатных почвах
Эстонской ССР / Г. А. Шабалина // Изв. АН Эстонской
ССР. Сер. биол. – 1960. – № 3. – С. 112–117.
315. Шеляг-Сосонко Р. М. Східно-Європейська провінція /
Р. М. Шеляг-Сосонко // Геоботанічне районування Української РСР. – К. : Наук. думка, 1977. – С. 123–131.
316. Элементарные почвообразовательные процессы: опыт
концептуального анализа, характеристика, систематика. – М. : Наука, 1992. – 184 с.
317. Altemüller H. J. Beitrag zum mikromorphologishen
Differenzierung von durchschlämmter Parabraunerden,
Podzol-Braunerde und Humus-Podzol / H. J. Altemüller //
Düng. Bodenk, Bd. 98. – 1962. – H. 3. – S. 3–11.
404

Список використаних джерел

318. Bednarek R. Wiek, geneza I stanowisko sistematiczne gleb
rdzawych w swietle badan paleopedologicznych w okolicach
Osia (bory Tucholskie) / R. Bednarek. – Torun : Uniwersytet
Mikolaja Kopernika, 1991. – S. 52–63.
319. Bockheim I. G. Solution and use of chronofunctions in
studying soil development / I. G. Bockheim // Geoderma. –
1980. – Vol. 24. – № 1. – P. 71–85.
320. Crocker R. L. Soil development in relation vegetation and
surface age at Glacier Bay, Alaska / R. L. Crocker, Major
J. // J. Ecol. – 1955. – Vol. 43. – P. 179–188.
321. Dobrzański B. Przydatność rolnicza rędzin / B. Dobrzański //
Roczn. Glebozn. – Warszawa, 1976. – T. XXVII. – Z. 3. – S.
121–126.
322. Dobrzański B. Rędziny Lubelszczyzny / B. Dobrzański //
Roczn. Glebozn. – Warszawa, 1955. – T. 4. – S. 52–61.
323. Dobrzański B. Rędziny Polski / B. Dobrzański, K. Konecka-Betley, F. Kuźnicki, R. Turski // Roczn. Nauk Rol. –
Monografie. – Warszawa, 1987. – Seria D. – T. 208. – 143 s.
324. Dobrzański B. Rędziny Wyżyny Lubelskiej wytworzone
ze skał węglanowych okresu kredowego / B. Dobrzański,
R. Turski // Roczn. Nauk Rol. – Warszawa, 1972. – Seria
D.– T. 148. – S. 54–65.
325. Domżał H. Wykorzystanie oznaczeń wodno-powietrznych
właściwości rędzin do określenia wilgotności początku nawadniania oraz wielkości dawek polewowych / H. Domżał,
W. Martyn, A. Słowińska-Jurkiewicz // Roczn. Glebozn. –
Warszawa, 1975. – T. XXVI. – Z. 3. – S. 183–191.
326. Duchaufour Ph. Pedologie. Pédogenese et classification /
Ph. Duchaufour. – Paris : Masson, 1983. – 348 p.
327. Holliday V. T. (ed.) Soils in archaeology: Landscape evolution and human occupation. / Ed. by V. T. Holliday. – Wash.
(D. C.). – L. : Smithsonian Inst. press, 1992. – P. 384–387.
328. Jenny H. Behavior of potassium and sodium during the
process of soil formation / H. Jenny // Missouri Agric. Exp.
Sta. Res. Bull. – 1931. – № 162. – P. 23–32.
329. Jenny H. Derivation of state equations of soil and ecosystems / H. Jenny // Soil Science. Soc. Am. Proc. – 1961. – Vol.
25. – P. 385–388.
405

Список використаних джерел

330. Kubiena W. L. Micromorphological features of soil geography /
W. L. Kubiena / N. J. Rutgers univ. press. – New Brunswish,
1970. – 254 p.
331. Kyrylchuk A. Contemporary transformation processes of
Rendzinas mineral profile in Western region of Ukraine /
A. Kyrylchuk // Romania journal of Soil Science. − 2014. –
Vol. XLVI. – № 1. – P. 112–119.
332. Kyrylchuk A. Geography of Rendzinas in Western region
of Ukraine / A. Kyrylchuk // Journal of Academy of Science
of Moldova. Life Science. – 2014. − № 1 (322). – P. 74–81.
333. Kyrylchuk A. Peculiarities of Rendzic Leptosols distribution
in Western region of Ukraine / A. Kyrylchuk // Geografija. –
Vilnius, 2013. – T. 49. – № 2. – P. 105–113.
334. Kyrylchuk A. Pedogenic process on eluvium-diluvium solid
carbonate rocks / A. Kyrylchuk, S. Poznyak // Polish journal
of Soil Science. – 2013. – Vol. XLVI. – № 2. – P. 141–148.
335. Kyrylchuk A. Transformation processes in mineral part of
rendzinas of Malyi Polisya / A. Kyrylchuk, S. Poznyak //
Zeszyty naukowe. – Rzeszow, 2010. – № 13. – S. 133–136.
336. McFadden L. D. Influences of Guaternary climatic changes
on processes of soil development on desert loess deposits
on the Cima volcanic field, California / L. D. McFadden,
S. G. Wells, J. C. Dohrenwent // Catena. – 1986. – Vol. 13. –
Р. 361–389.
337. Marshall T. J. Soil Physics / T. J. Marshall, J. M. Holmes,
C. W. Rose. – Cambridge : Cambridge Univ. Press, 1996. –
3rd Ed. – 472 p.
338. Methods of Soil Analysis. Part. USA : Agronomy Monograph. – 2nd Ed. – 1982. – № 9. – P. 117–118.
339. Mieczynski T. Materyły do poznania gleb Polski / T. Mieczynski. – Puławy, 1932. – 48 р.
340. Miklaszewski S. Gleby Polski. / S. Miklaszewski. – Wyd. 2. –
Warszawa : Komisja Wydawnicza, 1939. – S. 46–48.
341. Munsell Soil Color Charts // Baltimore 2. – Maryland U. S. A.,
1954. – 24 p.
342. Musierowicz A. Rędziny połnocnej krawędzi Podola /
A. Musierowicz, A. Wondrausch // Kosmos. – Lwów, 1936. –
Ser. A. – T. 41. – S. 49–51.
406

Список використаних джерел

343. Reheis M. C. Morphology and genesis of carbonate soils
on the Kile Canyon fan, Nevada, U.S.A. / M. C. Reheis,
J. M. Sowers, E. M. Taylor et al. // Geoderma. – 1992. –
Vol. 52. – № 3/4. – P. 303–342.
344. Soil taxonomy. Seventh edition. – Soil Survey Staff, USDA. –
Washington DC., 1996. – 644 p.
345. Stevens P. R. The chronosequence concept and soil formation /
P. R. Stevens, T. W. Walker // Quart. Rev. Biol. – 1970. –
Vol. 45. – № 4. – P. 333–345.
346. Strzemski M. Rędziny węglanowe woj. Kieleckiego /
M. Strzemski // Roczn. Nauk Rol. – 1958. – Ser. D. –T. 81. –
S. 117–128.
347. Terlikowski F. C/N stosunek w prohniznych warstwach gleby /
F. Terlikowski. – Poznań, 1932. – S. 49–50.
348. Thorp J. The nature of the pedological record in the
Quaternary / J. Thorp // Soil Science. – 1965. – Vol. 99. –
№ 1. – P. 1–8.
349. Turski R. Wpływ frakcji iłu koloidalnego, węglanu wapnia i
próchnicy na zawartość wody silnie związanej. Plastyczność
i pęcznienie rędzin / R. Turski, H. Domżał, A. Słowińska-Jurkiewicz, W. Martyn // Roczn. Glebozn. – Warszawa,
1975. – T. XXVI. – Z. 3. – S. 35–43.
350. Zagórski Z. Mineralogiczne i mikromorfologiczne wskaźniki
genezy i właściwości rędzin wytworzonych ze skał węglanowych różnych formacji geologicznych / Z. Zagórski. –
Warszawa, 2003. – 124 s.

407

Е
ДО
ОДАТКИ

408

409

4

5

6

7

8

65–95

52–65

с. Купичів, Турійський р-н
Волинської обл.

Верхня крейда Писальна
(К2); турон-сенонкрейда
ські відклади
(SO1)

2,63–
2,67

2,65–
2,70

-

Верхня крейда Писальна
(К2); турон-сенонкрейда
ські відклади
(SO1)

80–90

Верхня крейда Писальна
(К2); турон-сенонкрейда
ські відклади
(SO1)

-

Верхня крейда Писальна
(К2); турон-сенонкрейда
ські відклади
(SO1)1

1,33–
1,37

1,31–
1,41

-

-

7,3

7,3

7,62 7,52

7,58 7,45

-

-

Область Волинського Полісся, Турійська денудаційна рівнина

3

Вік порід

Додаток А

62,0–
94,2

26,8–
53,6

55,9

54,3

9

Включення
кременю

Fe2O3 у
вигляді
пунктацій і
жовтуватих
плям

Стяжіння
кременю

Стяжіння
кременю

10

Загальні фізичні
і фізико-хімічні властивості
НовоутворенЩільрН
ЛітологічЩільність
Вміст, ня і включенний склад
ність
ня
твердої
CaCO3,
будови, Н О KCl
фази, г/
%
2
г/см3
см3

80–90

2

с. Туличів, Турійський р-н
Волинської обл.

с. Новий Двір,
Турійський р-н
Волинської обл.
[14]
с. Луків, Луцький р-н Волинської обл. [14]

1

Глибина
Місце проведенвідбору
ня досліджень
зразків,
см

Характеристика елювіальних карбонатних ґрунтотворних порід
Західного регіону України

Додатки

3

4

5

6

7

8

9

70–80

60–70

60–70

50–75

60–70

м. Радехів,
Львівської обл.

смт. Білий Камінь, Золочівський р-н Львівської обл.

смт. ІваноФранкове,
Яворівський р-н
Львівської обл.

с. Ворняки, Золочівський р-н
Львівської обл.

2,73

Верхня крейда
Крейдя(К2); турон-сенон- ний мергель (SO2)
ські відклади

410
2,70

1,42–
1,45

1,30–
1,32

1,32–
1,38

7,96

7,98

-

Вапняк
згустковий (SO1)
2,65

1,32–
1,34

7,74

Верхня крейда
Крейдя(К2); турон-сенон- ний мергель (SO2)
ські відклади

2,69

1,35–
1,45

7,68

Західно-Подільська височинна область, Вороняки

Неоген, верхній
баденій (N1)

Розтоцько-Опільська горбогірна область, Розточчя

Верхня крейда
Крейдя(К2); турон-сенон- ний мергель (SO2)
ські відклади

Закінчення дод. А

2,74

Верхня крейда
Крейдя(К2), турон-сенон- ний мергель (SO2)
ські відклади

-

-

-

-

7,0

85,9–
92,5

23,2–
89,3

78,9–
82,2

80,2–
88,8

57,5

Область Малого Полісся, Буго-Стирська хвиляста денудаційна рівнина

2

м. Броди, Львівської обл. [14]

1

Домішки
теригенного
матеріалу

Домішки
теригенного
піску

Домішки
теригенного
піску, лімоніт

Домішки
флювіо-гляціального
піску
Домішки
теригенного
піску, лімоніт

10

Продовження дод. А

Додатки

411

4

Верхня крейда
Крейдя(К2); турон-сенон- ний мергель (SO2)
ські відклади
Верхня крейда
Крейдя(К2); турон-сенон- ний мергель (SO2)
ські відклади

3

2,70

2,69

5

1,32

1,37–
1,48

6

8,47

8,67

7

-

-

8

62–74

65–94

Вапняки
хемогенні
(SO1)
2,71

1,38–
1,43
7,72

-

Неоген, верхній
баденій (N1)

Літотамнієві
вапняки
(SO1)
2,72

-

7,76

-

Західно-Подільська височинна область, Подільські Товтри

Неоген, верхній
баденій (N1)

Західно-Подільська височинна область, Бережанське Опілля

40–50

50–60

2

50,2–
74,7

51,8–
67,4

41,8–
92,9

31,5–
77,4

9

Рештки мушель

Рештки мушель

Домішки
теригенного
матеріалу
Домішки
теригенного
матеріалу

10

Примітка. 1. Тип зцементованих органічних карбонатних осадових порід за SOTER (ISRIC, 2005) [278].
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метеостанція Рівне, Волинська височинна область, висота 227 м
Середня температура
-5,5 -4,4 -0,3
7,5 13,4 16,9 18,1 17,4 13,2 7,3
2,2
-2,5
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8,8 16,5 20,5 21,7 20,4 14,7 8,2
1,8
-2,5
8,7
поверхні ґрунту, ºС

Продовження дод. Б

Додатки
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2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
метеостанція Бережани, Розтоцько-Опільська горбогірна область, висота 303 м
Середня температура
-2,9 -2,8
2,1
8,1 13,5 16,3 17,5 17,2 13,1 8,0
2,6
-1,6
7,6
повітря, ºС
Абсолютний максимум
11,4 15,7 20,2 24,8 28,4 31,4 32,9 32,7 31,4 25,8 15,6 12,7 32,9
температури повітря, ºС
Абсолютний мінімум
-26,6 -24,9 -19,2 -4,0 -1,1
1,4
6,0
2,8
-1,1 -7,2 -13,4 -23,0 -26,6
температури повітря, ºС
Кількість опадів, мм
31
31
30
46
67
91
97
81
50
51
42
33
650
Середня температура
-5,7 -3,9
1,8
8,0 15,5 19,0 20,6 19,6 14,1 7,9
2,6
-3,0
8,0
поверхні ґрунту, ºС
метеостанція Тернопіль, Західно-Подільська височинна область, висота 327 м
Середня температура
-4,7 -3,3
1,2
7,6 13,4 16,0 17,3 17,0 12,9 7,5
1,7
-2,3
7,0
повітря, ºС
Абсолютний максимум
8,4 14,4 17,8 23,6 28,3 30,3 31,6 32,8 29,5 25,6 14,5 10,2 32,8
температури повітря, ºС
Абсолютний мінімум
-25,4 -26,1 -18,5 -4,0 -1,0
2,6
6,1
3,6
-1,2 -7,9 -13,7 -20,6 -26,1
температури повітря, ºС
Кількість опадів, мм
28
28
27
42
61
85
87
73
45
46
38
30
590
Середня температура
-5,3 -3,6
9,0
8,2 16,1 19,5 20,9 19,9 14,5 7,7
2,0
-2,8
8,8
поверхні ґрунту, ºС
метеостанція Кам’янець-Подільський, Західно-Подільська височинна область, висота 217 м
Середня температура
-3,2 -2,3
2,5
8,6 14,5 17,5 18,6 18,2 13,8 8,4
2,2
-1,6
8,1
повітря, ºС

1

Продовження дод. Б

Додатки
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Абсолютний максимум
10,7 17,3 20,2 25,4 29,5 31,1 33,9 34,3 30,9 27,3 15,5 11,6 34,3
температури повітря, ºС
Абсолютний мінімум
-27,5 -26,1 -20,7 -5,0 -1,4
2,7
5,6
3,3
-1,8 -8,4 -16,5 -20,1 -27,5
температури повітря, ºС
Кількість опадів, мм
23
22
24
47
66
88
88
65
55
37
30
27
572
Середня температура
-5,1 -3,8
2,5 10,2 18,6 22,1 23,4 21,9 15,4 7,9
1,3
-3,1
9,3
поверхні ґрунту, ºС
метеостанція Кременець, Середньоподільська височинна область, висота 259 м
Середня температура
-2,6 -2,8
2,3
8,2 13,9 16,5 17,8 17,6 13,5 8,3
2,3
-1,3
7,8
повітря, ºС
Абсолютний максимум
10,8 14,8 18,7 24,8 30,1 31,2 32,4 33,2 30,9 24,0 15,1 13,1 33,2
температури повітря, ºС
Абсолютний мінімум
-24,9 -23,5 -16,0 -4,4 -9,0
3,2
8,1
5,0
-2,5 -7,4 -14,4 -20,9 -24,9
температури повітря, ºС
Кількість опадів, мм
27
27
30
38
63
80
90
83
48
41
32
31
590
Середня температура
-4,9 -4,0
2,4
9,7 17,3 20,6 21,7 20,9 15,0 8,3
1,7
-2,8
8,8
поверхні ґрунту, ºС
метеостанція Нова Ушиця, Середньоподільська височинна область, висота 292 м
Середня температура
-4,1 -3,3
2,0
8,3 14,6 16,9 18,2 18,0 13,7 8,1
1,9
-2,0
7,7
повітря, ºС
Абсолютний максимум
9,5 15,3 23,0 25,0 30,0 30,8 32,7 34,1 30,3 25,4 14,6 11,9 34,1
температури повітря, ºС
Абсолютний мінімум
-22,4 -25,4 -16,3 -3,4 -1,0
2,9
6,4
5,1
-1,1 -7,4 -13,2 -19,2 -25,4
температури повітря, ºС

Продовження дод. Б

Додатки
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Кількість опадів, мм
21
20
22
44
62
85
85
63
52
33
30
Середня температура
-4,5 -4,1
1,8
9,3 18,1 21,3 22,5 21,5 15,2 8,2
2,7
поверхні ґрунту, ºС
метеостанція Чернівці, Прут-Дністровська височинна область, висота 242 м
Середня температура
-4,9 -2,9
1,7
8,7 14,3 17,4 18,7 18,0 14,3 8,6
2,9
повітря, ºС
Абсолютний максимум
12,4 18,4 21,5 25,2 29,5 31,1 33,8 33,2 31,0 26,3 18,1
температури повітря, ºС
Абсолютний мінімум
-25,2 -22,5 -16,7 -3,6
1,9
4,5
7,7
6,6
6,0
-7,3 -15,0
температури повітря, ºС
Кількість опадів, мм
32
32
36
58
77
105 103
61
51
32
36
Середня температура
-5,0 -2,8
2,2
9,7 16,7 20,5 22,1 21,0 15,6 8,5
1,8
поверхні ґрунту, ºС
метеостанція Новодністровськ, Прут-Дністровська височинна область, висота 242 м
Середня температура
-2,6 -2,7
1,9
9,7 15,2 17,5 19,3 19,4 14,5 8,9
1,0
повітря, ºС
Абсолютний максимум
10,7 19,5 21,4 25,5 29,5 30,6 34,0 33,4 31,4 26,4 13,3
температури повітря, ºС
Абсолютний мінімум
-21,9 -23,5 -17,5 -2,1
2,7
6,8
6,6
7,7
1,1
-5,4 -14,8
температури повітря, ºС
Кількість опадів, мм
22
21
23
46
66
86
86
65
52
36
29
Середня температура
-4,4 -3,0
1,8 10,5 18,0 21,0 23,4 22,2 15,2 8,5
8,0
поверхні ґрунту, ºС
9,1

7,9
33,8

-2,8

-1,9
16,5

417

9,0

8,4
34,0

-2,4

-1,1
13,1

558
9,9

26
-1,7

-16,2 -23,5

660

37

-18,9 -25,2

14
541

13
24

Закінчення дод. Б

Додатки

Глибина,см

С заг., %

N валовий, %

C:N

Щільність
будови, г/см3

Додаток В

418

2,33
1,22

6,60
2,81
2,29
1,43

4,64
3,41

2,57
2,36

7

Запаси
Nваловий, т/га

2
3
4
5
6
Повнопрофільна рендзина на елювії турон-сенонських відкладів писальної крейди,
МД №1 “Купичів”, р. KВ-1 (переліг)
Hca op
0−16
1,15
0,12
9,6
1,34
PHca п/ор
16−32
0,93
0,10
9,3
1,48
Повнопрофільна рендзина на елювії турон-сенонських відкладів крейдяного мергелю,
МД №2 “Радехів”, р. РВ-1 (рілля)
Hca op
0−16
2,34
0,23
10,2
1,26
Hca п/ор
16−26
2,22
0,22
10,1
1,55
Повнопрофільна рендзина на елювії турон-сенонських відкладів крейдяного мергелю,
МД №2 “Радехів”, р. РВ-33 (рілля)
Hca op
0−22
2,34
0,20
11,7
1,50
Hca п/ор
25−35
2,15
0,19
11,3
1,48
PHca
39−49
1,67
0,16
10,4
1,43
Phca
50−60
1,06
0,11
9,6
1,30
Короткопрофільна рендзина на елювії турон-сенонських відкладів крейдяного мергелю,
МД №3 “Радивилів”, роз. РЛ-1 (рілля)
Hca op
0−10
1,93
0,17
11,4
1,37
PHca
21−30
0,87
0,08
10,9
1,52

1

Генетичні
горизонти

Збагаченість гумусу Нітрогеном (N) у рендзинах Західного регіону України

Додатки

0−31

1,94

0,17

11,4

1,55

7,91

6,03
2,96
1,36

7

HPca
32−45
1,29
0,13
9,9
1,53
1,99
Phca
55−65
0,99
0,11
9,0
1,45
1,59
Повнопрофільна рендзина на елювії турон-сенонських відкладів крейдяного мергелю,
МД №5 “Хватів”, р. ХВ-4 (рілля)
Hca op
0-17
3,05
0,24
12,7
1,23
4,20
Hca п/ор
17-30
2,39
0,21
11,3
1,38
3,76
Антропогенно-порушена рендзина на елювії турон-сенонських відкладів крейдяного мергелю, МД №6
“Ясенів”, р. ЯС-5 (переліг)
Hca н.
2−30
2,00
0,17
11,8
1,23
5,85
Hpca н.
30−49
1,82
0,16
11,4
1,36
4,13
Hca п.
49−58
1,94
0,17
11,4
1,35
2,29
Слаборозвинута рендзина на елювії турон-сенонських відкладів крейдяного мергелю,
МД №7 “Біла гора”, р. БГ-6 (соснове рідколісся)
HPca
0−13
0,86
0,07
12,2
1,01
0,91

Hca op + Hca п/ор

2
3
4
5
6
Повнопрофільна рендзина на елювії турон-сенонських відкладів крейдяного мергелю,
МД №3 “Радивилів”, роз. РЛ-3 (рілля)
Hca op
0−20
2,67
0,23
11,6
1,31
Hpca
20−28
2,28
0,20
11,4
1,48
Phca
35−45
0,93
0,09
10,3
1,51
Повнопрофільна рендзина на елювії турон-сенонських відкладів крейдяного мергелю,
МД №4 “Білий Камінь”, р. БК-14 (рілля)

1

Продовження дод. В

Додатки
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2
3
4
5
6
7
Короткопрофільна рендзина на елювії турон-сенонських відкладів крейдяного мергелю,
МД №7 “Біла гора”, р. БГ-4 (переліг)
Hca op
0−14
1,28
0,11
11,6
1,11
1,71
Повнопрофільна рендзина на елювії турон-сенонських відкладів крейдяного мергелю,
МД №8 “Вороняки”, р. ВК-1 (переліг)
Hca op
0−20
2,42
0,21
11,5
1,35
5,67
HPca
30−40
1,26
0,11
11,4
1,45
1,60
Короткопрофільна середньовилугована рендзина на елювії згусткових вапняків верхнього баденію,
МД №9 “Івано-Франкове”, р. ІР-2 (ліс)
H
4−21
1,23
0,11
11,2
1,02
1,91
Повнопрофільна рендзина на елювії згусткових вапняків верхнього баденію,
МД №9 “Івано-Франкове”, р. ІР-1 (ліс)
Hca
3−19
2,94
0,23
12,7
1,01
3,72
PHca
19−32
1,19
0,12
9,9
1,19
1,85
Повнопрофільна рендзина на елювії хемогенних вапняків верхнього баденію,
МД №10 “Бережани”, р. БО-1 (сад, рілля)
Hca op
0−17
2,77
0,21
13,2
1,12
4,00
Hca п/ор
17−34
2,22
0,18
12,3
1,36
4,16
Повнопрофільна рендзина на елювії літотамнієвих вапняків верхнього баденію,
МД №11 “Боришківці”, р. ТБП-133 (рілля)
Hca op + Hca п/ор
0−27
2,62
0,21
12,5
0,95
5,39

1

Закінчення дод. В

Додатки
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Додаток Д

Генетичні
горизонти

Глибина, см

У фракціях
Сгк : Сфк
1+1а
2
3
1
2
3
4
5
6
Повнопрофільна рендзина на елювії турон-сенонських відкладів писальної крейди,
МД №1 “Купичів”, р. KВ-1 (переліг)
Hca op
0−16
0,46
1,14
0,74
PHca п/ор
16−32
0,37
1,18
0,83
Повнопрофільна рендзина на елювії турон-сенонських відкладів крейдяного мергелю,
МД №2 “Радехів”, р. РВ-1 (рілля)
Hca op
0−16
0,70
2,33
1,79
Hca п/ор
16−26
0,63
2,64
2,00
1,53
Повнопрофільна рендзина на елювії турон-сенонських відкладів крейдяного мергелю,
МД №2 “Радехів”, р. РВ-33 (рілля)
Hca op
0−22
0,27
1,47
1,00
1,08
Hca п/ор
25−35
0,23
1,59
0,67
1,01
PHca
39−49
0,06
2,59
0,30
0,97
Phca
50−60
0,09
2,45
0,17
0,86
Короткопрофільна рендзина на елювії турон-сенонських відкладів крейдяного мергелю,
МД №3 “Радивилів”, р. РЛ-1 (рілля)
Hca op
0−10
0,20
1,91
0,91
1,08
PHca
21−30
0,17
1,89
0,79
0,97

Відношення ГК до ФК у різних фракціях
гумусових речовин рендзин Західного регіону України

Додатки

421

2
3
4
5
6
Повнопрофільна рендзина на елювії турон-сенонських відкладів крейдяного мергелю,
МД №3 “Радивилів”, р. РЛ-3 (рілля)
Hca op
0−20
0,19
1,98
0,91
1,06
Hpca
20−28
0,17
1,93
0,90
1,00
Phca
35−45
0,10
2,35
0,66
0,90
Повнопрофільна рендзина на елювії турон-сенонських відкладів крейдяного мергелю,
МД №4 “Білий Камінь”, р. БК-14 (рілля)
Hca op + Hca п/ор
0−31
0,25
2,76
0,50
1,33
HPca
32−45
0,11
4,38
0,45
1,46
Phca
55−65
0,13
2,45
0,22
0,96
Повнопрофільна рендзина на елювії турон-сенонських відкладів крейдяного мергелю,
МД №5 “Хватів”, р. ХВ-4 (рілля)
Hca op
0-17
0,69
1,68
1,91
1,39
Hca п/ор
17-30
0,57
1,50
1,30
1,12
Антропогенно-порушена рендзина на елювії турон-сенонських відкладів крейдяного мергелю,
МД №6 “Ясенів”, р. ЯС-5 (переліг)
Hca н.
2−30
0,59
1,26
1,99
1,27
Hpca н.
30−49
0,68
1,76
1,29
1,22
Hca п.
49−58
0,67
1,71
1,82
1,36
Слаборозвинута рендзина на елювії турон-сенонських відкладів крейдяного мергелю,
МД №7 “Біла гора”, р. БГ-6 (соснове рідколісся)
HPca
0−13
0,26
0,93
0,47

1

Продовження дод. Д

Додатки
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2
3
4
5
6
Короткопрофільна рендзина на елювії турон-сенонських відкладів крейдяного мергелю,
МД №7 “Біла гора”, р. БГ-4 (переліг)
Hca op
0−14
0,59
1,46
0,98
0,85
Повнопрофільна рендзина на елювії турон-сенонських відкладів крейдяного мергелю,
МД №8 “Вороняки”, р. ВК-1 (переліг)
Hca op
0−20
0,69
1,46
1,90
1,35
HPca
30−40
0,72
1,22
1,93
1,26
Короткопрофільна середньовилугована рендзина на елювії згусткових вапняків верхнього баденію,
МД №9 “Івано-Франкове”, р. ІР-2 (ліс)
H
4−21
0,49
0,63
1,02
0,72
Повнопрофільна рендзина на елювії згусткових вапняків верхнього баденію,
МД №9 “Івано-Франкове”, р. ІР-1 (ліс)
Hca
3−19
0,66
1,03
1,44
1,01
PHca
19−32
0,20
0,20
1,50
Повнопрофільна рендзина на елювії хемогенних вапняків верхнього баденію,
МД №10 “Бережани”, р. БО-1 (сад, рілля)
Hca op
0−17
0,44
4,87
1,64
1,41
Hca п/ор
17−34
0,25
4,40
1,80
1,57
Повнопрофільна рендзина на елювії літотамнієвих вапняків верхнього баденію,
МД №11 “Боришківці”, р. ТБП-133 (рілля)
Hca op + Hca п/ор
0−27
0,34
0,28
2,04

1

Закінчення дод. Д

Додатки
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Додаток Е

Генетичні
горизонти

Глибина
Втрати при
відбору
SiO2 Al2O3 Fe2O3 R2O3 TiO2 CaO MgO SO3 K2O Na2O
прожарюванні, %
зразків, см
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Незмінена порода – елювій турон-сенонських відкладів писальної крейди, МД № 1 “Купичів”, р. KВ-1
Рса
52−62
42,94
3,65 0,39 0,67 1,06 0,05 93,24 1,61 0,04 0,21 0,14
Повнопрофільна рендзина на елювії турон-сенонських відкладів писальної крейди,
МД № 1 “Купичів”, р. KВ-1 (переліг)
Hca op
0−16
7,76
82,25 5,21 2,57 7,78 0,40 6,19 1,07 0,01 1,44 0,86
PHca п/op
16−32
7,26
82,12 5,41 2,64 8,05 0,40 6,47 0,77 0,01 1,40 0,78
P(h)ca
32−42
33,28
34,02 2,14 2,29 4,43 0,28 58,87 1,24 0,01 0,76 0,39
Незмінена порода – елювій турон-сенонських відкладів крейдяного мергелю, МД № 2 “Радехів”, р. РВ-1
Pca
65−75
40,20
11,71 0,80 1,27 2,07 0,13 83,71 1,72 0,02 0,42 0,22
Повнопрофільна рендзина на елювії турон-сенонських відкладів крейдяного мергелю,
МД № 2 “Радехів”, р. РВ-1 (рілля)
Hca op
0−16
20,60
67,98 3,88 2,08 5,96 0,15 23,45 1,31 0,08 0,71 0,36
Hca п/op
16−26
20,62
68,47 3,21 2,61 5,82 0,14 23,86 0,80 0,01 0,59 0,31
HPca
28−38
20,74
65,24 4,01 2,32 6,33 0,14 25,00 2,27 0,04 0,64 0,34
Phca
48−58
33,23
36,10 1,45 1,54 2,99 0,15 58,36 1,63 0,12 0,43 0,22
Повнопрофільна рендзина на елювії турон-сенонських відкладів крейдяного мергелю,
МД № 2 “Радехів”, р. РВ-33 (рілля)
Hca op
0−22
21,17
66,56 5,00 2,07 7,07 0,17 22,76 1,18 1,28 0,81 0,28
Hca п/op
23−33
21,49
65,93 4,58 2,03 6,61 0,14 24,82 0,98 0,27 0,69 0,28

Валовий хімічний склад рендзин
Західного регіону України, % на прожарену наважку
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HPca
35−45
29,41
48,95 3,69 1,83 5,52 0,13 43,55 0,51 0,80 0,48 0,30
Phca
50−60
31,87
28,31 3,81 1,37 5,18 0,12 64,24 0,60 1,15 0,43 0,21
Незмінена порода – елювій турон-сенонських відкладів крейдяного мергелю, МД № 3 “Радивилів”, р. РЛ-3
Pca
70−80
42,05
23,61 7,81 3,56 11,37 0,41 60,38 3,84 0,04 0,55 0,22
Короткопрофільна рендзина на елювії турон-сенонських відкладів крейдяного мергелю,
МД № 3 “Радивилів”, роз. РЛ-1 (рілля)
Hca
0−10
19,58
78,18 5,82 1,75 7,57 0,40 11,70 1,17
1,09 0,37
PHca
21−30
20,40
79,60 5,75 1,60 7,35 0,34 12,07 0,79
1,05 0,40
Повнопрофільна рендзина на елювії турон-сенонських відкладів крейдяного мергелю,
МД № 3 “Радивилів”, роз. РЛ-3 (рілля)
Hca op
0−20
21,40
68,20 8,83 4,62 13,45 0,46 14,79 2,08 0,08 0,64 0,12
Hpca
20−28
27,40
64,86 7,70 4,73 12,43 0,52 18,86 2,92 0,07 0,67 0,12
Phca
35−45
36,80
51,43 7,66 4,09 11,75 0,40 32,87 2,99 0,04 0,55 0,14
Незмінена порода – елювій турон-сенонських відкладів крейдяного мергелю,
МД № 4 “Білий Камінь”, р. БК-14
Pca
70−75
37,10
15,74 5,14 2,04 7,18 0,21 73,22 0,89 1,70 0,75 0,33
Повнопрофільна рендзина на елювії турон-сенонських відкладів крейдяного мергелю,
МД № 4 “Білий Камінь”, р. БК-14 (рілля)
Hca op
0−25
13,78
76,00 5,69 2,34 8,03 0,20 13,19 0,65 0,96 0,71 0,26
Hca п/op
25−31
17,73
74,98 5,23 2,32 7,55 0,18 14,82 0,58 0,87 0,68 0,28
HPca
32−45
19,67
64,78 4,82 2,28 7,10 0,16 25,33 0,51 0,76 0,66 0,31
Phca
55−65
25,15
50,17 4,76 2,47 7,23 0,23 38,48 0,88 2,37 0,66 0,28
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Незмінена порода – елювій турон-сенонських відкладів крейдяного мергелю,
МД № 5 “Хватів”, р. ХВ-4
Pca
65−75
35,47
22,57 3,92 2,46 6,38 0,21 68,90 0,50 0,79 0,91 0,41
Продовження дод. Е
Повнопрофільна рендзина на елювії турон-сенонських відкладів крейдяного мергелю,
МД № 5 “Хватів”, р. ХВ-4 (рілля)
Нса ор
0−17
34,42
27,28 7,52 2,17 9,69 0,20 56,71 3,75 0,78 0,99 0,49
Нса п/ор
17−30
34,01
28,79 6,93 5,55 12,48 0,19 53,94 1,64 1,02 1,05 0,53
РНк
32−42
33,71
23,65 5,93 2,80 8,73 0,20 59,34 6,79 0,84 0,91 0,49
Phk
42−52
34,49
23,15 4,71 5,52 10,23 0,18 61,65 2,55 0,41 0,91 0,41
Незмінена порода – елювій турон-сенонських відкладів крейдяного мергелю, МД № 6 “Ясенів”, р. ЯС-5
Pca
90−100
33,47
22,28 3,87 2,43 6,30 0,21 65,04 0,49 0,78 0,90 0,40
Антропогенно-порушена рендзина на елювії турон-сенонських відкладів крейдяного мергелю,
МД №6 “Ясенів”, р. ЯС-5 (переліг)
Нса н.
2−30
31,80
33,06 8,64 3,68 12,32 0,21 49,89 4,88 0,72 1,19 0,60
Нрса н
30−49
32,23
30,90 6,26 5,21 11,47 0,20 52,83 4,61 0,33 1,19 0,54
Нса п.
49−58
32,66
32,64 6,29 5,37 11,66 0,21 49,29 4,32 0,48 1,34 0,65
НPса
58−68
32,19
30,15 6,33 5,27 11,60 0,20 52,88 4,76 0,48 1,05 0,54
PНса
73−83
32,12
29,73 6,17 2,67 8,84 0,21 59,13 2,31 0,57 1,07 0,54
Незмінена порода – елювій турон-сенонських відкладів крейдяного мергелю, МД № 7 “Біла гора”, р. БГ-6
Pca
40−50
41,41
6,64 0,43 1,09 1,52 0,03 89,04 1,11 1,20 0,21 0,19

1
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Слаборозвинута рендзина на елювії турон-сенонських відкладів крейдяного мергелю,
МД № 7 “Біла гора”, р. БГ-6 (соснове рідколісся)
НРса
0−13
40,75
9,43 0,20 1,72 1,92 0,08 85,80 1,28 0,17 0,36 0,25
P(h)са
13−20
40,27
8,99 0,25 1,17 1,43 0,07 86,84 1,10 1,70 0,25 0,28
Короткопрофільна рендзина на елювії турон-сенонських відкладів крейдяного мергелю,
МД № 7 “Біла гора”, р. БГ-4 (переліг)
Нса
0−14
41,14
7,24 0,60 2,62 3,22 0,09 87,26 1,12 0,07 0,70 0,32
РНса
14−28
40,84
6,05 0,68 2,99 3,67 0,07 87,99 1,12 0,08 0,70 0,32
Незмінена порода – елювій турон-сенонських відкладів крейдяного мергелю, МД № 8 “Вороняки”, р. ВК-1
Pca
60−70
36,47
20,57 4,92 3,46 8,38 0,21 67,93 0,50 0,79 0,91 0,41
Повнопрофільна рендзина на елювії турон-сенонських відкладів крейдяного мергелю,
МД № 8 “Вороняки”, р. ВК-1 (переліг)
Нса
0−20
30,43
25,20 6,50 3,17 9,69 0,20 58,91 3,75 0,78 0,99 0,49
НРса
30−40
32,75
21,45 4,93 3,80 8,73 0,20 61,24 6,79 0,84 0,91 0,49
Phса
42−52
34,89
21,15 3,71 6,52 10,23 0,18 63,95 2,55 0,41 0,91 0,41
Незмінена порода – елювій згусткових вапняків верхнього баденію, МД № 9 “Івано-Франкове”, р. ІР-1
Pca
65−75
16,59
74,35 0,55 1,07 1,62 0,14 22,04 1,53 0,05 0,17 0,10
Короткопрофільна середньовилугована рендзина на елювії згусткових вапняків верхнього баденію,
МД № 9 “Івано-Франкове”, р. ІР-2 (ліс)
Нса
4−21
4,62
90,46 4,68 2,13 6,81
0,25 0,72 0,26 0,62 0,42
Phса
35−45
2,85
88,63 4,20 1,59 5,79
3,78 0,28 0,25 0,56 0,36
Повнопрофільна рендзина на елювії згусткових вапняків верхнього баденію,
МД № 9 “Івано-Франкове”, р. ІР-1 (ліс)
Hca
3−19
7,96
92,85 0,78 1,60 2,38 0,18 2,81 0,90 0,03 0,27 0,58

1
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Примітка. МД – модальна ділянка; R2O3, % обчислювали як Al2O3, % + Fe2O3, %.
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PHca
19−32
10,67
85,38 0,92 1,44 2,36 0,13 10,76 1,04 0,02 0,20 0,11
Phca
42−52
10,07
83,34 0,28 0,91 1,19 0,11 14,44 0,67 0,03 0,13 0,09
Незмінена порода – елювій хемогенних вапняків верхнього баденію, МД № 10 “Бережани”, р. БО-1
Pca
85−95
32,12
30,95 6,61 3,89 10,50 0,50 55,36 1,08 0,01 1,08 0,52
Повнопрофільна рендзина на елювії хемогенних вапняків верхнього баденію,
МД № 10 “Бережани”, р. БО-1 (сад, рілля)
Hca op
0−17
24,58
52,37 9,00 4,15 13,15 0,50 29,56 1,88 0,04 1,66 0,84
Hca п/op
17−34
26,00
48,27 9,20 4,24 13,44 0,57 33,64 1,73 0,05 1,53 0,77
Hpca
41−51
27,42
44,56 8,54 4,00 12,54 0,58 39,11 0,95 0,08 1,46 0,72
Phca
55−65
29,80
38,19 6,99 3,50 10,49 0,51 47,44 1,47 0,07 1,23 0,60
Незмінена порода – елювій хемогенних вапняків верхнього баденію, МД № 11 “Боришківці ”, р. ТБП-133
Pca
65-75
36,46
25,18 3,54 2,90 6,44 0,27 66,21 0,88 0,03 0,58 0,41
Повнопрофільна рендзина на елювії літотамнієвих вапняків верхнього баденію,
МД № 11 “Боришківці”, р. ТБП-133 (рілля)
Hca op +
0−27
12,02
70,21 11,18 5,58 16,76 0,81 7,04 1,75 0,06 2,11 1,26
Hca п/op
Hpca
27-47
13,37
67,89 11,95 4,89 16,84 0,65 8,86 2,54 0,05 1,98 1,19
Phca
47-62
27,83
43,42 7,39 3,41 10,80 0,47 40,83 1,43 0,11 1,26 1,68
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Додаток Є
Морфологічна характеристика профілів рендзин
Західного регіону України
Розріз КВ−1, закладений у межах модальної ділянки № 1 “Купичів”.
” Географічні координати: 50º98.652’’ і 24º72.560’’. Розріз розміщений
у південно-східній околиці с. Купичів, на відстані ≈ 1,5 км на схід від
центрального майдану с. Купичів Турійського району Волинської області.
У геоморфологічному відношенні модальна ділянка займає схил вододільного плато північно-східної експозиції, нахилом 3−5°. Угіддя: переліг
(асоціації багаторічного різнотрав’я, проективне покриття < 30 %). (Турійсько-Рожищенський природний район, Волинське Полісся).
Глибина розрізу – 62 см.
Потужність гумусованого профілю – 42 см.
Закипання від 10 % HCl – суцільне, сильне з поверхні і бурхливе по
профілю.
Ґрунт: повнопрофільна рендзина піщано-легкосуглинкова на елювії
турон-сенонських відкладів писальної крейди.
Гумусово-акумулятивний орний горизонт, темно-сірого
кольору з добре помітним буруватим відтінком (10 YR 4/1
за шкалою Мансела), піщано-легкосуглинковий, брилуHсa ор.
вато-грудкувато-порохуватої структури, свіжий, середньо0−16 см
ущільнений, містить включення щебеню вихідної ґрунтотворної породи, діаметром 10−20 мм, багато коріння рослин,
перехід по лінії оранки.
Перехідний гумусовий підорний горизонт, темно-сірого забарвлення, інтенсивність бурого відтінку зростає (10 YR 4/2
РHсa п/ор. за шкалою Мансела), піщано-середньосуглинковий, груд16−32 cм куватий, свіжий, ущільнений, містить окремості кременю
(діаметром 30−50 мм), менше коріння рослин, червоточини,
перехід різкий, за кольором.
Перехідний слабогумусований горизонт, неоднорідного, сіроP(h)са
бурувато-білуватого забарвлення (10 YR 6/1−6/2 за шкалою
32−42см Мансела), безструктурний, щільний, перехід поступовий, за
кольором і щільністю складення.
Ґрунтотворна порода, представлена продуктами елювіогенеPсa
зи писальної крейди білого забарвлення, у верхній частині
52−62 см
до 55 см дуже вивітрена, глибше щільна плитоподібна.
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Розріз РВ−1, закладений у межах модальної ділянки № 2 “Радехів”.
Географічні координати: 50º17.379’’ і 24º37.194’’. Розріз розміщений на
першому експериментальному полі колишнього Радехівського державного дослідного господарства, на відстані ≈ 500 м на захід від м. Радехів
Львівської області. У геоморфологічному відношенні модальна ділянка
займає вирівняну частину вододілу між Західним Бугом і лівими притоками Стиру. Угіддя: рілля (пшениця). (Радехівсько-Бродівський природний
район, Мале Полісся).
Глибина розрізу – 75 см.
Потужність гумусованого профілю – 65 см.
Закипання від 10 % HCl − суцільне, бурхливе з поверхні і по профілю.
Ґрунт: повнопрофільна рендзина піщано-середньосуглинкова на елювії турон-сенонських відкладів крейдяного мергелю.
Гумусово-акумулятивний орний горизонт, темно-сірий з
ледь помітним буруватим відтінком (10 YR 3/1 за шкалою
Мансела), свіжий, слабоущільнений, піщано-середньосуНса ор.− глинковий, порохувато-дрібногрудкувато-брилуватої струк0−16 см
тури, карбонатний, багато дрібного коріння, зрідка уламки
крейдяного мергелю діаметром до 5−10 мм, перехід у підорний горизонт ясний, рівний, морфологічно виражений за
збільшенням щільності складення.
Гумусово-акумулятивний підорний горизонт, темно-сірий
з буруватим відтінком(10 YR 3/1 за шкалою Мансела),
свіжий, у верхній частині більш ущільнений, піщаноНса п/ор.−
середньосуглинковий, дрібногрудкувато-брилуватої струк16−26 см
тури, карбонатний, коріння рослин, червоточини, зрідка
уламки крейдяного мергелю діаметром від 20 до 5 мм і менше, перехід у наступний горизонт ясний, рівний.
Перехідний гумусовий горизонт, сірий з буруватим і білуватим відтінками (10 YR 5/1 за шкалою Мансела), неоднорідний, свіжий, ущільнений, піщано-середньосуглинковий,
дрібногруд-куватої структури, карбонатний, коріння рослин,
НРса −
багато уламків крейдяного мергелю розміром від 50 до 20 мм
26−40 см
і менше, кількість яких у нижній частині горизонту збільшується, перехід у наступний горизонт ясний, морфологічно виражений за різким збільшенням кількості і розмірів
уламків породи.

430

Додатки

Рhса −
40−65 cм

Рса −
65−75 см

Перехідний гумусований горизонт, білувато-сірий з буруватим відтінком (10 YR 7/1−6/1 за шкалою Мансела), неоднорідний, вологий, безструктурний, карбонатний, дуже
багато уламків крейдяного мергелю, нещільне прилягання
яких зумовлене наявністю глинисто-гумусового матеріалу,
змішаного з аморфними продуктами елювіогенези, перехід
у горизонт Рса різкий, рівний, морфологічно виражений за
кольором і щільністю складення.
Ґрунтотворна порода у верхній частині тріщинувата розділена на структурні блоки, на гранях яких спостерігаються
глинисто-гумусові натіки сірувато-бурого кольору (10 YR
6/2 за шкалою Мансела), з глибини 68 см плита крейдяного мергелю, сірувато-білого кольору (10 YR 8/1 за шкалою
Мансела).

Розріз РВ−33, закладений у межах модальної ділянки № 2 “Радехів”.
Географічні координати: 50º17.361’’ і 24º37.290’’. Розріз розміщений на
третьому експериментальному полі колишнього Радехівського державного
дослідного господарства, на відстані 1-го кілометра на захід від м. Радехів
Львівської області. У геоморфологічному відношенні модальна ділянка займає вирівняну частину вододілу між Західним Бугом і лівими притоками
Стиру. Угіддя: рілля (пшениця). (Радехівсько-Бродівський природний
район, Мале Полісся).
Глибина розрізу – 75 см.
Потужність гумусованого профілю – 60 см.
Закипання від 10 % HCl суцільне, бурхливе з поверхні і по профілю.
Ґрунт: повнопрофільна рендзина піщано-середньосуглинкова на елювії турон-сенонських відкладів крейдяного мергелю.
Гумусово-акумулятивний орний горизонт, темно-сірий з ледь
помітним буруватим відтінком (10 YR 3/1 за шкалою Мансела), свіжий, ущільнений, піщано-середньосуглинковий,
Нса ор.− порохувато-дрібногрудкувато-брилуватої структури, карбонатний, багато дрібного коріння, зрідка уламки крейдяного
0−22 см
мергелю діаметром до 5−20 мм, перехід у підорний горизонт
ясний, рівний, морфологічно виражений за збільшенням
щільності складення.
Гумусово-акумулятивний підорний горизонт, темно-сірий
з буруватим відтінком(10 YR 3/1 за шкалою Мансела),
свіжий, у верхній частині більш ущільнений, піщаноНса п/ор.−
середньосуглинковий, дрібногрудкувато-брилуватої струк23−34 см
тури, карбонатний, коріння рослин, червоточини, зрідка
уламки крейдяного мергелю діаметром від 20 до 10 мм і
менше, перехід у наступний горизонт ясний, рівний.
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Додатки

НРса −
35−50 см

Рhса −
50−60 cм

Рса −
65−75 см

Перехідний гумусовий горизонт, сірий з буруватим і білуватим відтінками (10 YR 5/1 за шкалою Мансела), неоднорідний, свіжий, ущільнений, піщано-середньосуглинковий,
дрібногруд-куватої структури, карбонатний, коріння рослин,
багато уламків крейдяного мергелю розміром від 50 до 30 мм
і менше, кількість яких у нижній частині горизонту збільшується, перехід у наступний горизонт ясний, морфологічно виражений за різким збільшенням кількості і розмірів
уламків породи.
Перехідний гумусований горизонт, білувато-сірий з буруватим відтінком (10 YR 7/1−6/1 за шкалою Мансела), неоднорідний, вологий, безструктурний, карбонатний, багато
уламків крейдяного мергелю, нещільне прилягання яких
зумовлене наявністю глинисто-гумусового матеріалу, змішаного з аморфними продуктами елювіогенези, перехід у
горизонт Рса різкий, рівний, морфологічно виражений за
кольором і щільністю складення.
Ґрунтотворна порода у верхній частині тріщинувата, розділена на структурні блоки, на гранях яких спостерігаються
глинисто-гумусові натіки сірувато-бурого кольору (10 YR
6/2 за шкалою Мансела), на глибині > 70 см плита крейдяного мергелю, сірувато-білого кольору (10 YR 8/1 за шкалою
Мансела).

Розріз РЛ−1, закладений у межах модальної ділянки № 3 “Радивилів”.
” Географічні координати: 50º11.516’’ і 25º28.377’’. У геоморфологічному відношенні модальна ділянка займає середню частину вирівняного
крейдяного пасма і розміщена у північно-східній околиці м. Радивилів
Рівненської області. Угіддя – рілля. (Радехівсько-Бродівський природний
район, Мале Полісся).
Глибина розрізу − 100 см.
Потужність гумусованого профілю – 40 см.
Закипання від 10 % НСl-бурхливе з поверхні і по всьому профілю.
Ґрунт: короткопрофільна рендзина легкосуглинкова на елювії туронсенонських відкладів крейдяного мергелю.

Hса
0−10 см

Гумусово-акумулятивний горизонт, карбонатний, свіжий,
темно-сірий (10 YR 3/1 за шкалою Мансела), добре і рівномірно гумусований, зернистої структури, ущільнений,
легкосуглинковий, рідко корінці трав’янистої рослинності, щебенюваті включення вихідної ґрунтотворної породи,
багато мушель молюсків, перехід у наступний генетичний
горизонт поступовий.
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Перехідний гумусовий горизонт, карбонатний, свіжий, колір
неоднорідний, сірий з білуватим відтінком (10 YR 5/1-7/1 за
PHса
шкалою Мансела), дрібногрудкуватої структури, щільний,
11−40 см багато гравійних та щебенюватих включень вихідної породи, трапляються іржаво-бурі плями сезонного оглеєння,
перехід – різкий.
Ґрунтотворна порода представлена елювієм крейдяного мергелю, який у верхній частині (до 65 см) білого забарвлення
Pса
(10 YR 8/1 за шкалою Мансела), складається з щебенюватих
41−100 см та кам’янистих окремостей діаметром 3−10 см, тріщини і
порожнини між якими заповнені пастоподібним вивітрілим
матеріалом, нижче суцільна плита крейдяного мергелю.
Розріз РЛ−3, закладений у межах модальної ділянки № 3 “Радивилів”.
” Географічні координати: 50º11.516’’ і 25º28.377’’. У геоморфологічному відношенні модальна ділянка займає нижню частину вирівняного
крейдяного пасма і розміщена у північно-східній околиці м. Радивилів
Рівненської області. Угіддя – рілля. (Радехівсько-Бродівський природний
район, Мале Полісся).
Глибина розрізу − 85 см.
Потужність гумусованого профілю – 45 см.
Закипання від 10 % НСl-бурхливе з поверхні і по всьому профілю.
Ґрунт: повнопрофільна рендзина легкосуглинкова на елювії туронсенонських відкладів крейдяного мергелю.

Hса ор.
0−20 см

Hса п/ор.
20−28 см

НPса
28−50 см

Гумусово-акумулятивний орний горизонт, карбонатний, свіжий, сірий з помітним бурим відтінком (10 YR 4/1 за шкалою Мансела), грудкувато-зернистої структури, ущільнений,
легкосуглинковий, рідко корінці трав’янистої рослинності,
гравійні включення вихідної ґрунтотворної породи, перехід
у наступний генетичний горизонт поступовий.
Гумусово-акумулятивний підорний горизонт, карбонатний,
свіжий, сірий з бурим відтінком (10 YR 4/1 за шкалою Мансела), дрібногрудкуватої структури, ущільнений, гравійні
та щебенюваті включення вихідної ґрунтотворної породи,
перехід – помітний.
Перехідний гумусовий горизонт, карбонатний, свіжий, колір
неоднорідний, сірий з білуватим відтінком (10 YR 5/1−7/1
за шкалою Мансела), дрібноземиста частина горизонту невиразно дрібногрудкуватої структури, слабоущільнений,
складається з щебенюватих і кам’янистих окремостей вихідної ґрунтотворної породи, простір між якими заповнений
пастоподібним вивітрілим матеріалом бруднувато-білого
забарвлення, донизу розмір елювію крейдяного мергелю
зростає, перехід – різкий.
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Pса
50−85 см

Ґрунтотворна порода представлена елювієм крейдяного
мергелю, який у верхній частині (до 70 см) брудно-білого
забарвлення (10 YR 8/1 за шкалою Мансела), складається з
щебенюватих та кам’янистих включень діаметром 7−10 см,
тріщини і порожнини між якими заповнені пастоподібним
вивітрілим матеріалом, нижче суцільна плита крейдяного
мергелю.

Розріз БК−14, закладений у межах модальної ділянки № 4 “Білий
Камінь”. Географічні координати: 49º54.155’’ і 24º50.226’’. Розріз розміщений на першому експериментальному полі Білокаменської державної
сортовипробувальної станції, на відстані 1−го км на північ від с. Білий
Камінь Золочівського району Львівської області. У геоморфологічному
відношенні модальна ділянка займає підвищену частину вирівняного
вододілу між Черемовською долиною і долиною Західного Бугу. Угіддя:
рілля (пшениця). (Куликівсько-Бузький природний район, Мале Полісся).
Глибина розрізу – 75 см.
Потужність гумусованого профілю – 68 см.
Закипання від 10 % HCl суцільне, бурхливе з поверхні і по профілю.
Ґрунт: повнопрофільна рендзина піщано-середньосуглинкова на елювії турон-сенонських відкладів крейдяного мергелю
Гумусово-акумулятивний орний горизонт, темно-сірий з
буруватим відтінком (10 YR 3/2 за шкалою Мансела), сухий, ущільнений, піщано-середньосуглинковий, брилуватоНса ор.− грудкувато-порохуватої структури, карбонатний, коріння
0−25 см
рослин, зрідка уламки крейдяного мергелю діаметром 20−
7 мм і менше, зерна кварцу (1−3 мм), перехід у підорний горизонт нерівний, морфологічно виражений за збільшенням
щільності складення.
Гумусово-акумулятивний підорний горизонт, темно-сірий
з буруватим відтінком (10 YR 3/2 за шкалою Мансела), свіжий, щільний, піщано-середньосуглинковий (у верхній частині
25−27 см більше опіщанений), брилувато-грудкуватої струкНса п/ор.−
тури, карбонатний, коріння рослин, зрідка уламки крейдя25−31 см
ного мергелю, зерна кварцу, перехід у наступний горизонт
ясний, рівний, морфологічно виражений за зміною кольору
та значним збільшенням кількості уламків крейдяного мергелю і їх розмірів.
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НРса −
31−52 см

Рhса −
52−68 cм

Рса −
70−75 см

Перехідний гумусовий горизонт, сірий з бурим і білуватим відтінками (білуватий відтінок від значної кількості
аморфних продуктів вивітрювання породи) (10 YR 5/1−7/1
за шкалою Мансела), свіжий, ущільнений, піщано-середньосуглинковий, нетривко-грудкуватої структури, карбонатний, коріння рослин, багато уламків крейдяного мергелю,
діаметром від 7 до 20–40 мм, перехід в наступний горизонт
ясний, рівний, морфологічно виражений за зміною кольору
і збільшенням крейдяного мергелю.
Перехідний гумусований горизонт, білувато-сірого кольору
з буруватим відтінком (10 YR 6/1−7/1 за шкалою Мансела),
неоднорідний, свіжий, щільний, безструктурний, дуже багато уламків крейдяного мергелю, діаметром від 20 до 50−70 мм
і більше, простір між якими заповнений гумусово-глинистим
матеріалом, змішаним з аморфними продуктами вивітрювання породи, перехід у ґрунтотворну породу різкий, рівний.
Ґрунтотворна порода, плита крейдяного мергелю у верхній
частині (до 70 см) більш вивітрена, тріщинувата, сіруватобілого кольору (10 YR 8/1 за шкалою Мансела), глибше (70
см) – суцільна, тверда плита.

Розріз ХВ−4, закладений у межах модальної ділянки № 5 “Хватів”.
Географічні координати: 49º95.657’’ і 24º93.471’’. Розріз розміщений у південно-східній околиці с. Хватів, на відстані ≈ 2,5 км на схід від господарського двору с. Хватів Буського району Львівської області. У геоморфологічному відношенні модальна ділянка розташована у верхній третині схилу
північно-східної експозиції, нахилом 1−3°. Угіддя: рілля (бобові трави).
(Вороняцький природний район, Західно-Подільська височинна область).
Глибина розрізу − 85 см.
Потужність гумусованого профілю – 65 см.
Закипання від 10 % НСl-бурхливе з поверхні і по всьому профілю.
Ґрунт: повнопрофільна рендзина середньосуглинкова на елювії туронсенонських відкладів крейдяного мергелю.

Нса ор.−
0−17 см

Гумусово-акумулятивний орний горизонт, сірого кольору з
буруватим відтінком (10 YR 5/1−5/2 за шкалою Мансела),
свіжий, слабоущільнений, середньосуглинковий, брилувато-грудкувато-порохуватої структури, карбонатний, містить
включення щебню вихідної породи, перехід за щільністю складення.
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Гумусово-акумулятивний підорний горизонт, сірого кольору
з буруватим відтінком (10 YR 5/1−5/2 за шкалою Мансела),
Нса п/ор.− свіжий, середньоущільнений, брилувато-грудкуватої струк17−30 см тури, середньосуглинковий, карбонатний, кількість включень щебню вихідної породи зростає, перехід у наступний
горизонт ясний.
Перехідний гумусовий, свіжий, на 60 % складається з продуктів елювіогенези вихідної породи, на 40 % − з дрібнозему,
брудно-білий з сіруватими плямами гумусу (10 YR 7/1−6/1 за
РНса−
шкалою Мансела), дрібнозему нетривко-дрібногрудкуватої
30−42 см структури, в нижній частині горизонту – спостерігаються
жовтувато-бурі плями (10 YR 7/8−8/8 за шкалою Мансела),
унаслідок накопичення лімоніту, перехід у наступний горизонт помітний.
Перехідний гумусований горизонт, на 80 % складається з
елювію
вихідної породи бруднувато-білого забарвлення (10
Рhса −
42−65 см YR 7/1 за шкалою Мансела), проміжки між уламками породи
заповнені дрібноземом. Перехід у наступний горизонт різкий.
Рса −
65−85 см

Ґрунтотворна порода, представлена елювієм мергелів сірувато-білого забарвлення з жовтуватими вкрапленнями лімоніту
(10 YR 8/1−8/8 за шкалою Мансела).

Розріз ЯС-5, закладений у межах модальної ділянки № 6 “Ясенів”.
Географічні координати: 49º96.067’’ і 24º98.787’’. Розріз розміщений у північно-західній околиці с. Ясенів, на відстані ≈ 1,8 км на північний-захід від сільської ради с. Ясенів Бродівського району Львівської області.
Модальна ділянка розташована у межах першої найвище розміщеної на
схилі тераси виїмково-насипного типу висотою 2,5 м, штучно-створеного
терасового комплексу. Угіддя - переліг. (Вороняцький природний район,
Західно-Подільська височинна область).
Глибина розрізу − 100 см.
Потужність гумусованого профілю – 95 см.
Закипання від 10 % НСl-бурхливе з поверхні і по всьому профілю.
Ґрунт: антропогенно-порушена рендзина важкосуглинкова на елювії
турон-сенонських відкладів крейдяного мергелю.
Нd
0−2 см

дернина;

Нса н.
2−30 см

Насипний гумусово-акумулятивний горизонт, збагачений
уламками породи, свіжий, сірого кольору (10 YR 5/2 за шкалою
Мансела), середньоущільнений, важкосуглинковий, брилувато-грудкуватої структури, карбонатний, перехід поступовий.
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Насипний перехідний гумусовий горизонт, сірий з бруднобілуватими плямами (10 YR 5/2−7/1 за шкалою Мансела),
Нрса н.
включає ≈ 10−20 % дуже звітрених уламків елювію крейдя30−49 см ного мергелю, які надають горизонту неоднорідного забарвлення, сильноущільнений, грудкувато-зернистої структури,
перехід у наступний горизонт ясний;
Похований гумусово-акумулятивний горизонт, темніший,
ніж горизонт Нса н. (10 YR 3/1 за шкалою Мансела), свіжий
Нса п.
49−58 см сильноущільнений, грудкувато-плитчастої структури, середньосуглинковий, перехід у наступний горизонт ясний.
Похований перехідний гумусовий горизонт, брудно-білуваНРса п.
то-сірий (10 YR 6/1−7/1 за шкалою Мансела), неоднорідний,
58−73 см
безструктурний, перехід у наступний горизонт ясний.
Похований перехідний гумусований горизонт, добре гумусований у верхній частині елювій карбонатної породи, брудРНса п.
73−95 см но-білий (10 YR 7/1 за шкалою Мансела), складений на 60−
70 % з продуктів елювіогенези крейдяного мергелю.
Ґрунтотворна порода, суцільна плита крейдяного мергелю
Рса
сірувато-білого забарвлення (10 YR 8/1−8/8 за шкалою Ман95−100 см
села).
Розріз БГ−6, закладений у межах модальної ділянки № 7 “Біла гора”.
Географічні координати: 49º95.650’’ і 24º93.944’’. Модальна ділянка розміщена у нижній третині схилу південної експозиції, крутизною до 100, урочища Біла гора. Рослинність – сосна звичайна (вік ≈ 80 років). На поверхні
ґрунту у межах крони (r ≈ 2,0−2,5 м) спостерігається підстилка сформована
опадом хвої, а також слаборозвинутий трав’яний покрив. (Вороняцький
природний район, Західно-Подільська височинна область).
Глибина розрізу − 50 см.
Потужність гумусованого профілю – 20 см.
Закипання від 10 % НСl-бурхливе з поверхні і по всьому профілю.
Ґрунт: слаборозвинута рендзина середньосуглинкова на елювії туронсенонських відкладів крейдяного мергелю.
Лісова підстилка, складається з двох шарів, верхній 0−1 см
минулорічний опад хвої бурого забарвлення, яка не втратила
H0
анатомічної будови; 1−2 см – хвоя напіврозкладена темно0−2 см
бурого і темно-сірого забарвлення, волога.
Гумусово-акумулятивний горизонт, свіжий, сірий з буруваHРса
тим та білуватим відтінками (10 YR 5/1 за шкалою Мансе2−13 см
ла), нетривко дрібнозернистої структури, слабоущільнений,
середньосуглинковий, перехід у наступний горизонт – різкий.
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Додатки

P(h)Сa
13−20 см

Pса
40−50 см

Перехідний горизонт, фрагментарно слабогумусована частина ґрунтотворної породи, білого кольору з ледь помітним
сіруватим відтінком (10 YR 7/1 за шкалою Мансела), безструктурна, складається з гравійних і щебенюватих окремостей вихідної ґрунтотворної породи, простір між якими
заповнений пастоподібним вивітрілим матеріалом бруднувато-жовтого забарвлення, донизу розмір елювію крейдяного
мергелю зростає.
ґрунтотворна порода представлена елювієм крейдяного мергелю, який у верхній частині складається з щебенюватих
окремостей діаметром 5–7 см, простір між якими заповнений
пастоподібним вивітрілим матеріалом бруднувато-жовтого
забарвлення, донизу розмір елювію крейдяного мергелю
зростає.

Розріз БГ−4, закладений у межах модальної ділянки № 7 “Біла гора”.
Географічні координати: 49º95.650’’ і 24º93.944’’. Модальна ділянка розміщена на відстані 500 м на південний захід від підніжжя Білої гори, на схилі
південно-західної експозиції крутизною – 1−30. Угіддя – переліг. Поверхня
ґрунту задернована (проективне покриття трав’яного покриву до 30 %).
(Вороняцький природний район, Західно-Подільська височинна область).
Глибина розрізу − 65 см.
Потужність гумусованого профілю – 40 см.
Закипання від 10 % НСl-бурхливе з поверхні і по всьому профілю.
Ґрунт: короткопрофільна рендзина середньосуглинкова на елювії
турон-сенонських відкладів крейдяного мергелю.
Hd
дернина;
0–1 см
Гумусово-акумулятивний орний горизонт, карбонатний, свіжий, сірий з добре помітним бурим відтінком (10 YR 4/2 за
шкалою Мансела), грудкувато-дрібнозернистої структури з
Hса ор.
одиничними брилуватими окремостями, слабоущільнений,
1−14 см
середньосуглинковий, рідко корінці трав’янистої рослинності, гравійні включення вихідної ґрунтотворної породи,
перехід у наступний генетичний горизонт поступовий.
Перехідний гумусовий підорний горизонт, карбонатний, свіжий, колір неоднорідний, у верхній частині сірий з бурим
і білуватим відтінками, донизу білуватий відтінок зростає
HPса п/ор.
(10 YR 5/1−7/1 за шкалою Мансела), невиразно дрібногруд14−28 см
куватої структури, середньоущільнений, гравійні та щебенюваті включення вихідної ґрунтотворної породи, перехід –
помітний.
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Додатки

Phса
28−40 см

Pса
40−65 см

Перехідний гумусований горизонт, карбонатний, свіжий,
колір неоднорідний, брудно-білого кольору з ледь помітним
буруватим і сіруватим відтінками на гранях окремостей (10
YR 7/1-6/2 за шкалою Мансела), дрібноземиста частина горизонту безструктурна, слабоущільнений, складається з щебенюватих і кам’янистих окремостей вихідної ґрунтотворної
породи, простір між якими заповнений пастоподібним вивітрілим матеріалом бруднувато-білого забарвлення, донизу
розмір елювію крейдяного мергелю зростає, перехід – різкий.
Ґрунтотворна порода представлена елювієм крейдяного
мергелю, який у верхній частині (до 45 см) складається з
щебенюватих та кам’янистих окремостей діаметром 5−10 см,
тріщини і порожнини між якими заповнені пастоподібним
вивітрілим матеріалом, донизу розмір і щільність елювію
крейдяного мергелю зростає.

Розріз ВК−1, закладений у межах модальної ділянки № 8 “Вороняки”.
” Географічні координати: 49º78.278’’ і 24º90.291’’. Розріз розміщений
у північно-східній околиці с. Вороняки, на відстані ≈ 1,5 км на північний
схід від господарського двору с. Вороняки Золочівського району Львівської
області. У геоморфологічному відношенні модальна ділянка займає верхню
третину схилу (1−3о) вододілу. Угіддя: переліг (багаторічне різнотрав’я,
дернина не сформована). (Вороняцький природний район, Західно-Подільська височинна область).
Глибина розрізу – 70 см.
Потужність гумусованого профілю – 60 см.
Закипання від 10 % HCl – суцільне, сильне з поверхні і бурхливе по
профілю.
Ґрунт: повнопрофільна рендзина легкосуглинкова на елювії туронсенонських відкладів крейдяного мергелю.
Гумусово-акумулятивний горизонт, темно-сірий з добре помітним бурим відтінком (10 YR 3/2 за шкалою Мансела), вологий, легкосуглинковий, грудкувато-брилуватої структури,
Hса −
ущільнений, карбонатний, багато дрібних корінців, зрідка
0−20 см
уламки породи діаметром 30−10 мм і менше, перехід у нижній горизонт чіткий, виражений за структурою та зростанням
щільності складення.
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Додатки

НРса −
20−42 см

Рhса
42−60 см

Рса
60−70 см

Перехідний гумусовий горизонт, темно-сірий з бурим відтінком (10 YR 3/2 за шкалою Мансела), свіжий, щільний, легкосуглинковий, грудкувато-брилуватої структури, карбонатний, рідкі корені рослин, уламки породи, червоточини,
копроліти, перехід чітко виражений за збільшенням кількості елювію крейдяного мергелю та зменшенням щільності
складення дрібнозему.
Перехідний гумусований горизонт, світло-сірого кольору з
білуватим відтінком (10 YR 6/1−7/1 за шкалою Мансела), неоднорідний, свіжий, ущільнений, безструктурний, поодинокі
корені рослин, червоточини, перехід різкий морфологічно
виражений за кольором.
Ґрунтотворна порода сірувато-білого кольору (10 YR 8/1 за
шкалою Мансела), у верхній частині більш вивітрена блокова, в нижній (> 65 см) – суцільна плита крейдяного мергелю.

Розріз ІР−2, закладений у межах модальної ділянки № 9 “Івано-Франкове”.
” Географічні координати: 49º91.360’’ і 23º77.187’’. Модальна ділянка
розміщена на відстані ≈ 2,0 км на північний схід від смт. Івано-Франкове
Яворівського району Львівської області. У геоморфологічному відношенні
розріз розташований у верхній третині схилу горба північно-східної експозиції крутизною – 1−30. Угіддя – сосново-грабовий ліс. Трав’яний покрив
несуцільний (проективне покриття до 30 %). (Немирівсько-Брюховицький
природний район, Розтоцько-Опільська горбогірна область).
Глибина розрізу − 65 см.
Потужність гумусованого профілю – 40 см.
Закипання від 10 % НСl − з глибини 21−22 см бурхливе.
Ґрунт: короткопрофільна середньовилугована рендзина супіщана на
елювії згусткових вапняків верхнього баденію.
H0
Лісовий опад, у верхній частині (0−2 см) свіжий або слабо0–4 см
розкладений, у нижній (2−4 см) – шар ферментації.
H
Гумусово-акумулятивний горизонт, свіжий, темно-сірий (10
YR 4/1 за шкалою Мансела), нетривко грудкуватої структу4−21 см
ри, слабоущільнений, супіщаний, рідко корінці трав’янистої
рослинності, перехід у наступний генетичний горизонт помітний.
Phса
Перехідний слабогумусований горизонт, карбонатний, свіжий, колір неоднорідний, сірий з бурим відтінком (10 YR 5/2
21−45 см
за шкалою Мансела), піщано-середньосуглинковий, дрібноземиста частина горизонту безструктурна, слабоущільнений,
складається з щебенюватих і кам’янистих вапнякових окремостей, перехід рівний, різкий.
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Додатки
Pса
45−60 см

Ґрунтотворна порода – елювій згусткових вапняків однорідного білуватого забарвлення з слабо помітним бурим відтінком (10 YR 7/2 за шкалою Мансела), у верхній частині (до
55 см) складається з щебенюватих та кам’янистих окремостей
діаметром 5−10 см, глибше – суцільна плита вапняку.

Розріз ІР−1, закладений у межах модальної ділянки №9 “Івано-Франкове”.
” Географічні координати: 49º91.360’’ і 23º77.187’’. Модальна ділянка
розміщена на відстані ≈ 2,0 км на північний схід від смт. Івано-Франкове
Яворівського району Львівської області. У геоморфологічному відношенні
розріз розташований на плакорній ділянці вершини горба. Угіддя – сосново-грабовий ліс. Трав’яний покрив несуцільний (проективне покриття до 30
%). (Немирівсько-Брюховицький природний район, Розтоцько-Опільська
горбогірна область).
Глибина розрізу − 75 см.
Потужність гумусованого профілю – 50 см.
Закипання від 10 % НСl−бурхливе з поверхні і по всьому профілю.
Ґрунт: повнопрофільна рендзина супіщана на елювії згусткових вапняків верхнього баденію.
H0
0–3 см
Hса
3−19 см

PHса
19−32 см

Phса
32−50 см

Pса
50−75 см

Лісовий опад, у верхній частині (0−2 см) свіжий або слаборозкладений, у нижній (2−3 см) – шар ферментації.
Гумусово-акумулятивний горизонт, свіжий, карбонатний,
темно-сірий (10 YR 4/1 за шкалою Мансела), нетривко грудкуватої структури, слабоущільнений, супіщаний, рідко корінці трав’янистої рослинності, перехід у наступний генетичний горизонт помітний.
Перехідний гумусовий горизонт, карбонатний, свіжий, колір однорідний, сірий з бурим відтінком (10 YR 5/1−5/2 за
шкалою Мансела), піщано-середньосуглинковий, безструктурний, середньоущільнений, гравійні та щебенюваті включення вихідної ґрунтотворної породи, перехід – помітний.
Перехідний слабогумусований горизонт, карбонатний, свіжий, колір неоднорідний, сірий з бурим відтінком (10 YR 5/2
за шкалою Мансела), піщано-середньосуглинковий, дрібноземиста частина горизонту безструктурна, слабоущільнений,
складається з щебенюватих і кам’янистих вапнякових окремостей, перехід рівний, різкий.
Ґрунтотворна порода – елювій згусткових вапняків однорідного брудно-білуватого забарвлення з слабо помітним бурим
відтінком (10 YR 7/2 за шкалою Мансела), у верхній частині
(до 60 см) складається з щебенюватих та кам’янистих окремостей діаметром 7−10 см, глибше – суцільна плита вапняку.
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Додатки
Розріз БО−1, закладений у межах модальної ділянки № 10 “Бережани”.
” Географічні координати: 49º27.813’’ і 24º55.682’’. Розріз розміщений у
південно-західній околиці м. Бережани, на відстані ≈ 1 км на південний
захід від початку вул. Львівська у м. Бережани Тернопільської області. У
геоморфологічному відношенні модальна ділянка розташована на вирівняній ділянці складного схилу північно-східної експозиції (1−3º). Угіддя –
сад, рілля. (Миколаївсько-Бережанський природний район, РозтоцькоОпільська горбогірна область).
Глибина розрізу − 95 см.
Потужність гумусованого профілю – 40 см.
Закипання від 10 % НСl-бурхливе з поверхні і по всьому профілю.
Ґрунт: повнопрофільна рендзина середньосуглинкова на елювії хемогенних вапняків верхнього баденію.

Hса ор.
0−17 см

Hса п/ор.
17−34 см

Hрса
34−51 см

Phса
51−65 см

Гумусово-акумулятивний орний горизонт, карбонатний,
свіжий, темно-сірий з бурим відтінком (10 YR 4/2 за шкалою Мансела), брилувато-грудкувато-зернистої структури,
слабоущільнений, середньосуглинковий, рідко корінці
трав’янистої рослинності, гравійні включення вихідної ґрунтотворної породи, перехід у наступний генетичний горизонт
помітний за лінією оранки.
Гумусово-акумулятивний підорний горизонт, карбонатний,
свіжий, темно-сірий бурим відтінком (10 YR 4/2 за шкалою
Мансела), грудкувато-зернистої структури, слабоущільнений, важкосуглинковий, рідко корінці трав’янистої рослинності, гравійні і щебенюваті включення вихідної ґрунтотворної породи, перехід у наступний генетичний горизонт
поступовий.
Перехідний гумусовий горизонт, карбонатний, свіжий, колір
неоднорідний, сірий з білуватим відтінком, донизу білуватий відтінок зростає (10 YR 5/1−7/1 за шкалою Мансела),
невиразно дрібногрудкуватої структури, середньоущільнений, вміст гравійних і щебенюватих окремостей вихідної
ґрунтотворної породи – 10−30 %, перехід – помітний.
Перехідний гумусований горизонт, карбонатний, свіжий,
колір неоднорідний, брудно білого кольору з ледь помітним
буруватим і сіруватим відтінками (10 YR 6/1−5/2 за шкалою
Мансела), дрібноземиста частина горизонту безструктурна,
слабоущільнений, складається з щебенюватих і кам’янистих
включень вихідної ґрунтотворної породи – 30−40 %, простір
між якими заповнений пастоподібним вивітрілим матеріалом бруднувато-білого забарвлення, донизу розмір елювію
крейдяного мергелю зростає, перехід – різкий.
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Додатки

Pса
65−95 см

Ґрунтотворна порода представлена елювієм хемогенного
вапняку, який у верхній частині (до 85 см) складається з
щебенюватих та кам’янистих окремостей діаметром 5−10
см, тріщини і порожнини між якими заповнені пастоподібним вивітрілим матеріалом, нижче залягає суцільна плита
хемогенного вапняку.

Розріз ТБП−133, закладений у межах модальної ділянки № 11 “Боришківці”.
” Географічні координати: 48º43.071’’ і 26º40.014’’. Розріз розміщений у межах поля СПП “Деметра”, на відстані 1−го км на північний захід
від с. Боришківці Кам’янець-Подільського району Хмельницької області.
У геоморфологічному відношенні модальна ділянка займає схил (1−2о)
бічного пасма Подільських Товтр. Угіддя: рілля (кукурудза). (ЗбаразькоСмотрицький природний район, Західно-Подільська височинна область).
Глибина розрізу – 75 см.
Потужність гумусованого профілю – 68 см.
Закипання від 10 % HCl – суцільне, сильне з поверхні і бурхливе по
профілю.
Ґрунт: повнопрофільна рендзина легкосуглинкова на елювії літотамнієвих вапняків верхнього баденію.
Гумусово-акумулятивний орний горизонт, темно-сірий (10
YR 3/1 за шкалою Мансела), свіжий, легкосуглинковий,
порохувато-грудкувато-брилуватої структури, пухкий, карHса ор.−
бонатний, багато дрібних корінців, зрідка уламки породи
0−14 см
діаметром 40−30 мм і менше, перехід в підорний горизонт
чіткий, виражений за структурою та зростанням щільності
складення.
Гумусово-акумулятивний підорний горизонт, темно-сірий
з буруватим відтінком (10 YR 3/2 за шкалою Мансела), свіжий, щільний, середньосуглинковий, грудкувато-брилуваНса п/ор.−
тої структури, карбонатний, рідкі корені рослин, уламки
14−27 см
породи, червоточини, копроліти, перехід чітко виражений
за збільшенням кількості елювію вапняків, структурою та
щільністю складення.
Перехідний (верхній) гумусовий горизонт, темно-сірий з бурувато-білуватим відтінком (10 YR 3/1−6/1 за шкалою МанНрса
села), свіжий, ущільнений, середньосуглинковий, грудкува27−47 см то-брилуватої структури, карбонатний, рідкі корені рослин,
уламки вихідної породи, червоточини, копроліти, перехід
виражений за структурою та кількістю елювію вапняків.
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Додатки

НРса
47−62 см

Рhса
62−68 см

Рса
68−75 см

Перехідний (нижній) гумусовий горизонт, сірувато-білуватого кольору з бурим відтінком (10 YR 4/1−4/2 за шкалою
Мансела), неоднорідний, свіжий, ущільнений, дрібногрудкуватої структури, рідкі корені рослин, червоточини, перехід
різкий морфологічно виражений за кількістю і розмірами
елювію породи.
Перехідний гумусований горизонт, світло-сірого кольору з
білуватим відтінком (10 YR 6/1−7/1 за шкалою Мансела),
неоднорідний, свіжий, щільний, безструктурний, поодинокі
корені рослин, червоточини, перехід різкий морфологічно
виражений за кольором та щільністю складення.
Ґрунтотворна порода, у верхній частині більш вивітрена
брилувата, в нижній (> 70 см) – суцільна плита літотамнієвого вапняку.
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