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 спробу подальшого розвитку теоретичної основи дослідження екологічних влас-

тивостей ґрунтів та розробки їх класифікації. Обґрунтовано необхідність урахування 
екологічних властивостей ґрунтів при будь-яких біогеоценотичних та екологічних 
дослідженнях. 
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м з практичною метою. Для цього передусім необхідно вирішити питання про 
закономірні співвідношення між характером і розподілом ґрунтів та факторами-
ґрунтоутворювачами. Необхідно досліджувати співвідношення, генетичний багатові-
ковий і закономірний зв’язок, який існує між мертвою та живою природою, між рос-
линами, тваринами і мінеральними царствами, а також людиною, при цьому ядром 
учення цих співвідношень повинно бути ґрунтознавство. 

Л. О. Карпачевський (1995), М. О. Горін (2005), М. 
) відмічають, що на сучасному етапі розвитку екологічної науки спостерігається 

захоплення деякими діячами виділенням нових галузей екології – екології духа, еко-
логії культури, екології науки і т. д. Однак головним об’єктом дослідження екології 
(у визначенні німецького вченого Ернста Геккеля) є взаємодія організмів та середо-
вища. Оскільки ґрунт – це структурно-функціональний блок біосфери, облігатний, 
неминучий та поширений результат тривалого функціонування in situ будь-якої на-
земної екосистеми, який у результаті взаємодії біотичних та абіотичних компонентів 
біосфери набуває специфічних характеристик біокосного природного тіла, біокосної 
системи, яка складається з живої та мертвої органічної речовини, мінеральної біоген-
ної та абіогенної речовини, а також продуктів їх взаємодії (Вернадский, 1980; Добро-
вольский, 1985; Карпачевский, 1993; Смагин, 1996), то цілком правомірно виділення 
екології ґрунтів або екологічного ґрунтознавства, які знаходяться на перехресті еко-
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логії та ґрунтознавства. А. П. Травлєєв та ін. (1997) вважають екологічне ґрунтознав-
ство складовою частиною науки про біосферу. Ґрунт – незамінний та підсумковий 
компонент біогеоценозу (Сукачев, 1964), тому виникає необхідність дослідження 
його екологічних властивостей, які мають важливе значення для формування та функ-
ціонування будь-якої екосистеми. 

ЕКОЛОГІЯ ҐРУНТІВ ТА ЕКОЛОГІЧНЕ ҐРУНТОЗНАВСТВО 
Осно В. Р. Во-

лобу

екологічного ґрунтознавства пов’язаний з 
прац

дослідженнях Л. О. Карпачевський (1983, 1993, 2005) значну увагу при-
діляє

 (1986, 2000, 2006) присвячені 
розро

ою (1997) закладені основи екологічної мікроморфології ґрунтів. За 
допо

04) досліджено екологічні функції гумусу в основних 
ґрунт

зділ теоретичного генетичного ґрунтознав-
ства, 

 ОСНОВИ ЕКОЛОГІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ҐРУНТІВ 
ектів 

екол

Властивості  Процеси  
ґрунтоутворення 

Фактори 
ґрунтоутворення 

ви екології ґрунтів як нового напряму в ґрунтознавстві закладені 
євим (1963) та Л. І. Прасоловим (1978). Вони розглядають екологію ґрунтів як 

самостійний розділ генетичного ґрунтознавства, об’єктом якого виступають відно-
шення ґрунтів з умовами середовища. Однак лише після 1993 та 2005 рр., після вихо-
ду монографій Л. О. Карпачевського «Екологічне ґрунтознавство», з’явилася необ-
хідна теоретична та практична основа для всебічних досліджень екологічних функ-
цій, властивостей та особливостей ґрунтів. 

Подальший розвиток певних аспектів 
ями А. П. Травлєєва та Н. А. Білової (1999), Г. В. Добровольського та Є. Д. Нікі-

тіна (2000, 2006), І. І. Назаренка (2003), Л. О. Карпачевського (2005), М. О. Горіна 
(2005) та ін.  

У своїх 
 екологічним особливостям ґрунтів, які обумовлені фізичними та фізико-

хімічними властивостями, хімічним складом.  
Праці Г. В. Добровольського та Є. Д. Нікітіна
бці концепції екологічних функцій ґрунтів, їх збереженню та раціональному 

використанню.  
Н. А. Білов
могою еколого-мікроморфологічних досліджень стає можливим висвітлення 

наявності гетерохронності, поліморфності, неоднозначності впливу ґрунтоутворюю-
чих факторів, прояву лесиважу, псевдоглею, псевдопідзолоутворення та інших гене-
тичних особливостей ґрунтів.  

І. І. Назаренком та ін. (20
ах України, що зумовлюють екологічні фактори – умови середовища та ресурси, 

необхідні для існування ґрунтової біоти. Ними продемонстровано вирішальну роль 
умісту гумусу у формуванні загальної пористості, рівноважної щільності, структур-
ності, що визначають екологічні умови перебування живих організмів у ґрунті, та 
його вплив на ферментативну активність, форми азотного живлення рослин і мікро-
організмів, енергетичний ресурс ґрунтів. 

Екологія ґрунтів розглядається як ро
рівнозначний з іншими його розділами – генезисом ґрунтів та географією ґрун-

тів, що складають теоретичну основу ґрунтознавства, однак, оскільки ґрунт є природ-
ною екологічною системою, підпадає під загальні закони функціонування природних 
систем будь-якого ієрархічного рівня, екологія ґрунтів повинна розглядатися як роз-
діл екології. Ми в певній мірі ототожнюємо екологію ґрунтів та екологічне ґрун-
тознавство, оскільки об’єктом як одного, так й іншого напрямку виступають екологічні 
особливості ґрунтів. 

ТЕОРЕТИЧНІ
Найважливішим концептуальним положенням у розробці теоретичних асп
огічних властивостей ґрунтів ми вважаємо розвиток та доповнення І. П. Гераси-

мовим (1964) формули В. В. Докучаєва (фактори → ґрунти). Він увів у цю формулу 
поняття про процеси як «передаточні механізми» від факторів до ґрунтового профі-
лю. В його неодокучаєвській інтерпретації (Герасимов, 1964, 1986; Таргульян, 1978; 
Зонн, 1989) вихідне положення ґрунтознавства можна назвати формулою відобра-
ження (ґрунтом факторів) або відповідності (ґрунту факторам): 

ґрунтів ← ← 
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 йному блоці (ґру ть скл о-
наль

 

У процесі нтовому профілі) проходи адний багатофункці
ний процес ґрунтоутворення, що контролюється факторами середовища – про-

грамою, обумовленою фізико-географічною зоною, типом біогеоценозу. Цей блок 
визначає морфологічний вигляд ґрунтового профілю, вид ґрунту (що характеризуєть-
ся проявом типових, підтипових і родових властивостей) і тип ґрунтоутворення (Ха-
зиев, 1995; Белова, 1999; Травлєєв, 2005). 

Таким чином, властивості ґрунтів у розумінні І. П. Герасимова (1964) форму-
ються, по-перше,  під контролем характерного для данного ґрунту ґрунтотвірного 
процесу та, по-друге, під контролем умов географічної зони для розвитку процесу та 
утворення ґрунтів (факторів ґрунтоутворення). Внаслідок цього в різних природних 
зонах формуються ґрунти з неоднаковими екологічними властивостями. 

Розглянемо застосування цієї формули у практичних цілях на прикладі степових 
та лісових ґрунтів, які формуються та розвиваються під лісовою рослинністю. 

Своєрідні умови ґрунтоутворення в степовій зоні визначаються непромивним ти-
пом зволоження, материнською породою, що складається переважно з лесів і лесових 
суглинків, які містять до 20 % СаСО3, помірно-континентальним кліматом, насиченіс-
тю поглинаючого комплексу, наявністю степової трав’янистої рослинності, що постав-
ляє в ґрунт велику кількість органічних речовин, збалансованістю процесів мінераліза-
ції і конденсації органічних речовин, що сприяє нагромадженню в ґрунтах гумусу 
(Зонн, 1951; Стадниченко, 1955; Бельгард, 1971; Травлеев, 1991; Новосад, 2001). 

Процеси ґрунтоутворення в лісових біогеоценозах степової зони відбуваються пе-
реважно за семиаридним (напівпосушливим) типом. Тут яскраво виявляється гуматний 
характер обміну (Зонн, 1964). Як показали дослідження, фітогенне і зоогенне структуро-
утворення в лісі не поступається таким процесам, що мають місце у степу. У байрачних 
лісах у підсумку формується так званий зоогенний копролітовий горизонт (Белова, 1999). 
Мікроморфологічні, фізико-хімічні дослідження лісових ґрунтів розкривають природу 
диференціації ґрунтового профілю на елювіальний та ілювіальний горизонти. Як прави-
ло, її головною причиною є не наслідки руйнування феро-алюмо-силікатних ядер під 
впливом водню, а лесиваж, транспортування тонких часток зверху вниз без руйнування 
під дією гравітаційних сил і вібраційних ефектів, що виникають у лісовому масиві. 

Внаслідок дії цих своєрідних факторів ґрунтоутворення та специфічних ґрунто-
утворювальних процесів у степовій зоні під штучними лісовими насадженнями фор-
муються чорноземи лісопокращені (Стадниченко, 1955), під природними байрачними 
лісами – чорноземи лісові (Травлеев, 1972), які відрізняються від чорноземів звичай-
них, що формуються під степовою рослинністю, покращеними якісними властивос-
тями та особливостями. 

У лісовій зоні під деревною рослинністю формуються підзолисті ґрунти. У за-
гальних рисах сутність підзолоутворення зводиться до створення у верхніх горизон-
тах ґрунту кислого середовища під впливом постійного надходження кислих продук-
тів розкладання підстилок, які відрізняються переважно агресивними органічними 
сполуками типу фульвокислот. Взаємодія їх з мінеральною частиною сприяє розчи-
ненню й виносу основ. При цьому в колоїдній частині адсорбується водень, що під-
кислює ґрунт, а в розчин переходять та утворюються фульвати і частково гумати Ca, 
Mg, Fe, Al. Вони частково осаджуються на деякій глибині від поверхні, даючи поча-
ток утворенню ілювіального горизонту, а частково виносяться за межі ґрунтового 
профілю (Пономарева, 1960). Сформований таким чином підзолистий горизонт харак-
теризується несприятливими фізичними, біологічними, фізико-хімічними властивостя-
ми (Назаренко, 2003). 

Наведений приклад доводить, що при дослідженні екологічних властивостей
ґрунтів необхідно достатню увагу приділяти не лише особливостям ґрунтів, але й 
усім факторам та процесам середовища, що визначають характер ґрунтоутворюваль-
ного процесу у певних умовах. 

Необхідно враховувати, що властивості ґрунтів змінюються у вертикальному та 
горизонтальному напрямку (Докучаев, 1948). Мінливість ґрунтових властивостей 
може бути обумовлена дією різних факторів навколишнього середовища. Мінливість 
у просторі та у часі факторів ґрунтоутворення (материнської породи, рельєфу, кліма-
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ту, рослинного та тваринного світу), а також перебіг різних внутрішньоґрунтових 
процесів зумовлює закономірні зміни ґрунтових властивостей. Дія кожного фактора 
охоплює різні за розміром та положенням у просторі частини ґрунтового покриву й 
ґрунтового профілю (Теории .., 2007). 

Різноманіття цих факторів та різна їх інтенсивність у просторі та у часі призво-
дить

ічних рівнях 
орган

дів 
та м

м із най-
більш

остей ґрунтів є поняття «ґрунт-
пам’

’ять – це сукупність стійких та консервативних властивостей ґрунто-
вого 

лабільних властивостей, які є ре-
зульт

ня причинної обумовленості ґрунтових властивостей можливе лише за 
умов

жливо враховувати їх 
комп

 до диференціації ґрунтового покриву, але в той же час перешкоджає утворенню 
різких меж між окремими елементами ґрунтового покриву, що обумовлює безперерв-
ність та поступовість зміни ґрунтових властивостей (Дмитриев, 1972). 

Один і той самий фактор може діяти по-різному на різних ієрарх
ізації ґрунту, що призводить до варіювання ґрунтових властивостей на всіх цих 

рівнях. Виділяються наступні рівні організації ґрунту: молекулярно-іонний рівень, 
рівень елементарних ґрунтових часток, агрегатний рівень, горизонтальний рівень, 
рівень ґрунтового індивідууму, рівень ґрунтового покриву і т. д. (Воронин, 1986). 

Від рівня, на якому розглядаються ґрунтові властивості, залежить вибір підхо
етодів до вивчення їх варіювання. Сформульовані за результатами досліджень 

висновки справедливі лише для даного рівня. Однак деякі основні підходи та прин-
ципи є універсальними і можуть бути застосовані при вивченні варіабельності ґрун-
тових властивостей на різних рівнях (Теории .., 2007). Найбільш детальне пізнання 
ґрунту на будь-якому одному рівні його структурної організації не може дати достат-
ньо повну інформацію про ґрунт у цілому, оскільки при цьому залишаються непізна-
ними всі взаємодії інших рівней, більш високих або більш низьких. Лише сукупність 
досліджень ґрунту в цілому з дослідженнями на кожному із структурних рівнів його 
організації може дати достатньо повне уявлення про ґрунт (Розанов, 1983). 

Внаслідок різної розробленості основних питань екології ґрунтів одни
 перспективних напрямів цього наукового напряму можна вважати майже всі 

аспекти проблеми «ґрунтоутворення та час» (Соколов, 1990).  Значний внесок у роз-
робку теоретичних положень класифікації фактору часу та віку в генетичному ґрун-
тознавстві зроблено І. П. Герасимовим (1969, 1986). Він запропонував розрізняти 
абсолютний та відносний вік ґрунтів. Абсолютний вік дорівнює часу, який минув з 
початку формування ґрунту. Відносний вік характеризує швидкість та характер біо-
логічного кругообігу речовин у різних типах ґрунтів. 

Одним із важливих аспектів екологічних властив
ять» та «ґрунт-момент», що сформульоване В. О. Таргульяном та І. А. Соколо-

вим (1978). 
Ґрунт-пам
профілю, які є інтегральним результатом дії факторів та процесів ґрунтоутво-

рення протягом усього періоду ґрунтоутворення (від нуль-моменту до моменту спо-
стереження). В цю сукупність входять властивості, які мають значні характерні про-
міжки часу свого утворення, та (або) властивості, що характеризуються значною 
стійкістю (значним характерним часом стирання). 

Ґрунт-момент – це сукупність динамічних, 
атом сукупності факторів та процесів у момент спостереження або поруч нього. 

У цю сукупність входять властивості з вузькими характерними періодами утворення 
та стирання. 

Виявлен
и пізнання тих факторів, при яких і під впливом яких формувалися ці властивос-

ті. Необхідні дослідження, спрямовані на те, щоб навчитися надійно поділяти всю 
сукупність ґрунтових властивостей на властивості, успадковані від вихідних ґрунто-
твірних порід (літогенні); властивості, сформовані у минулому при іншій сукупності 
факторів ґрунтоутворення й іншим комплексом ґрунтових режимів та процесів 
(ґрунт-пам’ять), та властивості, обумовлені сучасними факторами й процесами 
(ґрунт-відображення). Такий підхід до ґрунту як до полігенетичного утворення дуже 
важливий. Однак зараз саме це питання не знаходить свого рішення, а підсумки тако-
го роду робіт дуже суперечливі та дискусійні (Соколов, 1985). 

При дослідженнях екологічних властивостей ґрунтів ва
лексний характер. Не можна задовольнятися вивченням лише окремих груп еко-

логічних властивостей. Наприклад, врахування лише фізико-хімічних властивостей 
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ґрунтів (або будь-яких інших) не буде в повній мірі відображати екологічний стан 
ґрунтів. Дослідження повинні бути комплексними і враховувати максимально мож-
ливу кількість характеристик та властивостей ґрунтів (Breure et al., 2005; Добровольский, 
2006), що надасть дослідникові можливість отримати найповнішу інформацію про ґрунт 
як підсумковий компонент біогеоценозу, від якого залежить можливість нормального 
функціонування будь-якої наземної екосистеми.  

Наприкінці необхідно зазначити, що переважна більшість ґрунтових досліджень 
у тій

ДО КЛАСИФІКАЦІЇ ЕКОЛОГІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ҐРУНТІВ 
Як 05; Го-

рін, 2

мічні. 

 чи іншій мірі мають на меті встановлення певних екологічних особливостей 
ґрунтів, тому зараз виникає необхідність детального аналізу надбання ґрунтових  
досліджень з основних засад екології ґрунтів. 

 можна бачити з класичних робіт з екології ґрунтів (Карпачевский, 20
005; Добровольский, 2006 та ін.), екологічні функції ґрунтів класифікуються на 

основі ґрунтових властивостей, які зумовлюють ці функції (фізичні, хімічні, біологічні 
та ін.). Виходячи з цього ми пропонуємо ці властивості ґрунтів, які в значній мірі 
визначають майже всі особливості ґрунтів та ґрунтоутворювального процесу, вважа-
ти екологічними властивостями ґрунтів і поділити їх на наступні групи (рисунок): 

1) біологічні та біохімічні; 
2) фізичні; 
3) фізико-хі
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У свою чергу, иці, які поєднують 
у соб

редню спробу систематизації на-
явни

тів характеризують стан біо-
тичн

 властивості ґрунтів відображають стан усього біогеоценозу і 
можу

нтів зумовлюють особливості ґрунто-
утвор

и, що запропонована нами попередня класифікація екологічних 
власт
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