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АНОТАЦІЯ
Хижняк І. М. Гумусовий стан і трансформація органічних речовин у
алювіально-лучних ґрунтах Лівобережного Лісостепу та Північного Степу
України (на прикладі Харківської області). – Кваліфікаційна наукова праця
на правах рукопису.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук за
спеціальністю

06.01.03

«Агроґрунтознавство

і

агрофізика»

(Сільськогосподарські науки). – Національний науковий центр «Інститут
ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського», НААН, Харків, 2020.
Традиційним напрямком використання заплавних земель є лучнопасовищний режим, що найбільш точно відповідає природним властивостям
заплавних

ґрунтів

та

принципам

збалансованого

землекористування.

Інтенсивне, нераціональне та науково необґрунтоване ведення сільського
господарства на екологічно вразливих заплавних територіях, зазвичай,
призводить до порушення функціонування заплав та появі низки негативних
екологічних наслідків заплавного землекористування. Тому-то тривале та
інтенсивне

використання

заплавних

луків

у

сільськогосподарському

виробництві диктує необхідність вибору правильної стратегії використання
заплавних ґрунтів і у проведенні ефективних заходів зі збереження їх у стані
високопродуктивного функціонування. Для вирішення вищезгаданих питань
ключову роль слід надати заходам, що спрямовані на збереження та
покращення гумусового стану алювіально-лучних ґрунтів як головного
чинника їх потенційної родючості. Саме на вирішення цих завдань були
спрямовані дослідження за темою дисертації.
Актуальність досліджень обумовлена необхідністю запровадження
збалансованого (сталого) використання та охорони заплавних ґрунтів,
орієнтуючись на особливості їх гумусового стану та трансформації
органічних речовин з урахуванням специфіки заплавного ґрунтоутворення.
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Для

вирішення

завдань,

окреслених

у

дисертаційній

роботі,

використовувались методи польових, лабораторно-модельних, лабораторноаналітичних та статистичних досліджень.
Дисертаційну роботу виконано в рамках виконання завдань НТП
«Родючість, охорона і екологія ґрунтів» на 2006-2010 рр., ПНД НААН 01
«Родючість, охорона і раціональне використання ґрунтів» на 2011-2015 рр. та
ПНД НААН 1

«Ґрунтові ресурси: прогноз розвитку, збалансоване

використання та управління» на 2016-2020 рр.
Наукова новизна отриманих результатів полягає у тому, що для
алювіально-лучних ґрунтів Лівобережного Лісостепу та Північного Степу
України (на прикладі заплав Харківської області) вперше встановлено
закономірності формування гумусових запасів та особливості трансформації
органічних речовин, обумовлені специфічним характером заплавного
ґрунтоутворення (гумусо-акумулятивний тип, привнесення алохтонного
матеріалу, підвищений вміст півтораоксидів та режим зволоження);
доведено, що гумусовий стан, порівняно з автоморфними ґрунтами,
характеризується

відсутністю чіткого профільного розподілу гумусу,

екологічною вразливістю гумусового комплексу, фульватно-гуматним,
гуматним та чисто гуматним типом гумусу з високою контрастною
насиченістю його азотом; встановлена залежність вуглець-секвеструвальної
здатності алювіально-лучних ґрунтів від рівня гумусованості алювіальноделювіальних наносів. На результатах отриманих експериментальних даних
та узагальнення існуючих практичних рекомендацій до використання заплав
вдосконалено підходи щодо збалансованого землекористування на заплавних
землях, спрямованих на стабілізацію запасів гумусу та нейтралізацію
деградаційних процесів.
Дисертаційна

робота

встановлення

особливостей

трансформації

органічних

є

закінченим
гумусового

речовин

в

науковим
стану

та

дослідженням

із

перебігу

процесів

алювіально-лучних

ґрунтах
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Лівобережного Лісостепу та Північного Степу України (на прикладі
Харківської області).
Узагальнення
особливості
показників

результатів

формування
гумусового

досліджень

гумусового
стану

та

дозволило

комплексу,

специфіку

встановити

основні

процесів

параметри

трансформації

органічних речовин в лучних ґрунтах заплав Лівобережного Лісостепу та
Північного Степу України (на прикладі Харківської області).
Показано,
ландшафті

чітко

що

динамічна

екологічна

відображається

на

обстановка

морфологічній

в

заплавному

будові

профілю

алювіально-лучних ґрунтів. Напружений за роками повеневий режим сприяє
відкладенню різних за гранулометричним складом часточок та зумовлює
шаруватість профілю внаслідок чергування піщаних та мулувато-гумусових
прошарків. Однак, проходження спокійного повеневого режиму не перериває
перебіг природного ґрунтотворного процесу на заплавних територіях та не
обумовлює шаруватості профілю лучних ґрунтів.
Визначено, що алювіальні наноси є важливим чинником заплавного
ґрунтоутворення та обумовлюють збагачення заплавних ґрунтів на поживні
речовини та поповнюють загальні запаси гумусу в цих ґрунтах. Встановлено,
що гумусовий комплекс алювіально-лучних ґрунтів включає не тільки
утворені «in situ» гумусові речовини, а й такі, що алохтонно принесені
повеневими водами з прилеглих вододілів, що повторно та активно
включаються в ґрунтотворні процеси.
Визначено, що алювіально-лучні ґрунти у верхньому 0-30 см шарі
мають від середнього до підвищеного вміст загального гумусу. Уміст гумусу
в досліджуваних ґрунтах коливається в широких межах – від 2,64 до 7,04 % у
верхніх горизонтах. За запасами гумусу, як і за його вмістом, алювіальнолучні ґрунти відрізняються значною різноманітністю. У переважній
більшості досліджені алювіально-лучні ґрунти у верхньому 0-30 см шарі
мають середні запаси гумусу. Високі та дуже високі запаси гумусу у
верхньому шарі мають лучні ґрунти, які досі перебувають в режимі
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заплавності

та

раціонально

використовуються

за

луко-пасовищним

напрямком.
Як показали результати аналітичних досліджень, у груповому складі
гумусу верхнього гумусового горизонту досліджених алювіально-лучних
ґрунтів

переважає

група

гумінових

кислот

–

ГК

(28-55

%)

над

фульвокислотами – ФК (10-29 %), а співвідношення СГК/СФК, яке визначає
тип гумусу, варіює від 1,9 до 3,1. Такі значення показника С ГК/СФК
характеризують

гумус як

фульватно-гуматного, гуматного

та чисто

гуматного типів. З глибиною відмічається фульватизація гумусу, обумовлена
оглеєнням та накопиченням групи фульватів, тому співвідношення С ГК/СФК
звужується до 1,3-1,6, гуматна частина залишає своє домінування.
Виявлено, що характерною особливістю групового складу гумусу
досліджених алювіально-лучних ґрунтів є більш висока, порівняно із
зональними чорноземними ґрунтами, частка негідролізованого залишку –
гуміну (21-62 %).
Встановлено, що для фракційного складу гумусу алювіально-лучних
ґрунтів характерні певні особливості. У групі ГК частка рухомої фракції
(ГК-1) складає 18-43 % від загального вмісту ГК, що відповідає низькому
вмісту. Однак, отримані значення цього показника в алювіально-лучних
ґрунтах значно вищі, ніж у зональних чорноземних ґрунтів. Це означає, що в
заплавних ґрунтах гумусові речовини незрілі та перебувають на стадії
постійного оновлення. З глибиною вміст фракції ГК-1 дещо падає, що
пояснюється оглеєнням нижньої частини профілю та гіршими умовами для
перебігу процесу гуміфікації та новоутворення гумусових речовин.
Визначено, що вміст фракції ГК-2 в алювіально-лучних ґрунтах варіює
по профілю в межах 9,1-27,3 % від загального вмісту Сорг. (у відносних
величинах від загального вмісту ГК складає 24-60 %) та за показниками
гумусового стану ґрунтів належить до середнього вмісту. Варто зазначити,
що тенденції до зниження вмісту фракції ГК-2 вниз по профілю ґрунту не
спостерігається через насиченість профілю ґрунтів кальцієм.
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Виявлено, що вміст фракції ГК-3 складає 20-60 % від загального вмісту
ГК і оцінюється як високий, що майже до трьох разів вище, ніж у
автоморфних чорноземних ґрунтах (частка фракції ГК-3 близько 20 % від
загального вмісту ГК), по всій вірогідності, через високий уміст мінеральних
мулистих часток та додаткове утворення міцних хелатних комплексів R2O3 із
гумусовими речовинами ґрунтів.
Фульвокислоти

у

досліджених

алювіально-лучних

ґрунтах

представлені переважно фракцією, зв’язаною з мінеральною частиною ґрунту
(ФК-3)

і

їх

вміст

коливається

в

широких

межах

залежно

від

гранулометричного складу ґрунтів – 18-59 % від загального вмісту ФК.
Встановлено, що ступінь азотизації гумусу алювіально-лучних ґрунтів
Лівобережного Лісостепу та Північного Степу України знаходиться на
середньому рівні (8,1-9,7).
Аналізування результатів досліджень, отриманих в лабораторномодельному експерименті показало, що особливий гідрологічний режим
заплавних територій суттєво впливає на трансформацію органічних речовин
в алювіально-лучних ґрунтах, головним чином, спричиняючи зміну якісного
складу

гумусу.

Періодичні

тривалі

гідроморфні

умови

порушують

закономірності перебігу процесів гуміфікації, які характерні алювіальнолучним ґрунтам оптимального зволоження, обумовлюючи перерозподіл
групового складу гумусу та погіршення його якості, а саме посилення
фульватизації гумусових речовин, переважно за рахунок рухомих груп (ФК-1).
Результатами лабораторно-модельного досліду підтверджено, що в
заплавних ґрунтах значну роль в закріпленні гумусових речовин відіграють
півтораоксиди, зокрема Fe2O3, які здатні за динамічного окисно-відновного
режиму утворювати з фульвокислотами міцні залізо-органічні комплекси.
Отримані дані мають важливе практичне значення, оскільки доводять, що
визначення коефіцієнту відносної акумуляції гумусу (КВАГ) для групи
алювіальних ґрунтів не завжди дозволяє уточнювати діагностику заплавних
ґрунтів, зокрема з віднесенням їх до відповідних таксономічних рівнів.
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Проведеним

модельним

експериментом

доведено,

що

процес

делювіальної седиментації часточок лесових порід на заплавних територіях
можна

визначити

як

природний

механізм

підвищення

вуглець-

секвеструвальної здатності ґрунтів заплав і таким чином збільшення запасів
органічного вуглецю в цих ґрунтах.
Встановлено, що впровадження системи збалансованого використання
заплавних земель сприятиме врівноваженню природно складених процесів та
механізмів трансформації речовин в алювіальних ґрунтах, а також
оптимізації їх гумусового стану.
Впровадження основних результатів дисертаційної роботи проведено в
2019 році у СТОВ «Карат» Харківської області Нововодолазького району на
площі 10 га (акт від 02.10.2019 р.). Матеріали дисертаційної роботи
використано у навчальному процесі підготовки магістрів Харківського НАУ
ім. В. В. Докучаєва при викладанні дисциплін за ОПП «Агрохімія і
ґрунтознавство»

та

«Експертна

оцінка

ґрунтів»

спеціальності

201

«Агрономія» (довідка ХНАУ імені В. В. Докучаєва від 11.02.2020 р. № 0124/278).
Результати досліджень увійшли складовою частиною до монографії
«Основи управління родючістю ґрунтів» та низки рекомендацій, а саме:
«Система

інформаційно-технологічного

забезпечення

ефективного

використання заплавних ґрунтів з урахуванням їх екологічної безпеки» та
«Технологічні аспекти фітоокультурювання заплавних ґрунтів», а також
використані в науковій розробці «Заплавно-адаптоване землекористування»,
які опубліковано в науково-інформаційному бюлетені завершених наукових
розробок «Аграрна наука – виробництву».
Ключові слова: алювіально-лучні ґрунти, заплавний ґрунтоґенез,
збалансоване використання, оптимізація гумусового стану, секвестрація
органічного вуглецю, трансформація органічних речовин, якісний склад
гумусу.
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Спецвип. до ХІ з’їзду УТГА, 17-21 вересня 2018 р. Харків, 2018. Кн. 2.
С. 270–272.
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типографія, 2016. 23 с (проведення польових досліджень, аналіз та
узагальнення результатів, написання розділу 1 «Особливості ґенези
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рекомендації / Трускавецький Р. С., Цапко Ю. Л., Калініченко В. М.,
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результатів, обґрунтування положень рекомендацій щодо докорінного та
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покращення

природних

кормових

угідь

(розділ

4

«Фітоокультурювання природних кормових угідь при їх докорінному
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впровадження, підготовка статті до друку).

SUMMARY
Khyzhniak I. N. Humus state and transformation of the organic matter in
alluvial-meadow soils of the Left-bank Forest-Steppe and North Steppe zones of
Ukraine (on the example of Kharkov region). – Qualifying scientific work on the
rights of manuscripts.
Thesis for a Candidate of Sciences degree in specialty 06.01.03 "Agrarian
Sciences and Agricultural Physics" (Agricultural Sciences). – National Scientific
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Center "Institute for Soil Science and Agrochemistry Research named after
A. N. Sokolovsky", NAAS, Kharkov, 2020.
The traditional use of floodplain lands is the meadow-pasture regime, which
most closely matches the natural properties of floodplain soils and the principles of
balanced land use. Intensive, unsustainable and scientifically unsound farming in
ecologically vulnerable floodplains usually results in disruption of floodplains and
a number of negative environmental impacts of floodplain land use. Therefore, the
prolonged and intensive use of floodplains in agricultural production dictates the
need to choose the right strategy for the use of floodplain soils and to carry out
effective measures to preserve them in a state of high productive functioning. In
addressing the above issues, a key role should be given to measures aimed at
maintaining and improving the humus status of alluvial meadow soils as a major
determinant of their potential fertility. It was to solve these problems that research
on the topic of the thesis was directed.
The urgency of the research is due to the need to introduce balanced
(sustainable) land use and protection of floodplain soils, focusing on the
peculiarities of their humus condition and transformation of organic matter, taking
into account the specifics of floodplain soil formation. To solve the problems
outlined in the dissertation field, laboratory-model and laboratory-analytical
methods were used.
The scientific novelty of the obtained results is that for the first time have
been determined patterns of humus budget formation and peculiarities of organic
compounds transformation for alluvial-meadow soils of the Left-Bank ForestSteppe and North Steppe zones of Ukraine (on the example of floodplains of
Kharkov region) that stem for the fact of the specifity of floodplain soil formation
(humus-accumulative type, sedimentation of allochthonous material, high level
content of sesquioxides and moisture mode); it was proved that humus state of the
alluvial-meadow soils, in contrast to automorphic soils, is characterized by lacking
profile distribution of humus, ecological sensitivity of humus complex, fulvichumate, humate or pure humate type of humus, and high contrast percentage of
nitrogen; it was adjusted high carbon-sequestration ability of alluvial-meadow soils
depending upon the level of humification of alluvial-deluvial sediments. Analyzing
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the results of the experimental data as well as literature ones allows us to improve
proposals for the sustainable development of floodplain land use, which focused on
stabilization of humus budget and neutralizing degradation processes.
The dissertation is a completed scientific research on the establishment of
the peculiarities of humus state and the course of processes of transformation of
organic substances in alluvial meadow soils of the Left-Bank Forest-Steppe and
North Steppe zones of Ukraine (on the example of Kharkov region). The
generalization of the research results allowed us to establish the peculiarities of
humus habitus formation, the basic parameters of humus state parameters and the
specificity of processes of transformation of organic substances in alluvial-meadow
soils of the Left-Bank Forest-Steppe and North Steppe zones of Ukraine (on the
example of Kharkov region).
It is shown that the dynamic ecological situation in the floodplain landscape
is clearly reflected in the morphological structure of the profile of alluvial meadow
soils. The intense regime of floods contributes to the deposition of particles of
different granulometric composition and determines the lamination of the profile
due to the alternation of sandy and silt-humus layers. However, the passage of a
calm flood regime does not interrupt the flow of the natural soil-forming process in
the floodplain and does not determine the layered profile of the meadow soils.
It has been determined that alluvial deposits are an important factor of
floodplain soil and cause enrichment of floodplain soils for nutrients and replenish
the total humus reserves in these soils. It has been established that humus habitus
of alluvial-meadow soils includes not only formed in situ humic substances, but
also those that were allochthonously brought by flood waters from adjacent
watersheds, which are re-included in soil-forming processes.
It is determined that the content of total humus in the upper 0-30 cm layer of
alluvial meadow soils refers to soils with medium and high levels. The humus
content in soils studied varies widely - from 2.64 to 7.04 % in the upper horizons.
In humus reserves, as well as in its content, alluvial-meadow soils differ in
considerable variety. In general, investigated alluvial-meadow soils in the upper 030 cm layer have average humus reserves. High and very high humus stocks in the
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upper layer have meadow soils that are still in flood mode and are rationally used
in agriculture.
As shown by the results of analytical studies, in the group humus
composition of the upper humus horizon of the studied alluvial-meadow soils, the
group HA (28-55%) over FA (10-29%) prevails, and the CHA / CFA ratio, which
determines the type of humus, varies from 1.9 to 3.1. Such values of СHA / CFA
characterize humus as fulvate-humate and purely humate types. The depth of
humus fulvatization due to the glowing and accumulation of the fulvate group is
noted with depth, so the CHA / CFA ratio narrows to 1.3-1.6, and the humate part
retains its dominance.
It is revealed that the characteristic feature of the group composition of
humus of the alluvial meadow soils studied by us is higher, compared to the zonal
chernozem podzolic, the share of non-hydrolyzed residue - humine (21-62%).
It is established that the fractional composition of humus of alluvial-meadow
soils is characterized by certain features. In the HA group, the moving fraction
(HA-1) is 18-43% of the total HA content, which corresponds it to the low content.
However, the obtained values of this indicator of alluvial-meadow soils are much
more times higher than that of the zonal chornozemic soils. This means that in
floodplain soils, humic substances are immature and undergoing constant renewal.
The HA-1 fraction decreases somewhat with depth, which is explained by the
gleyification of lower part of profile and the worse conditions for the course of
humification and the formation of humic substances.
It is determined that the content of HA-2 fraction in alluvial meadow soils
varies by profile within 9.1-27.3% of the total Corg. content and according to the
signatures of humus condition of the soil such values as low and medium content.
It is worth noting that the tendency to the decreasing in the content of HA-2
fraction down the soil profile is not observed due to the saturation of the soil
profile with calcium. The FA in the studied alluvial meadow soils is represented
mainly by the fraction associated with the mineral part of the soil (FA-3) and their
content varies widely depending on the particle size distribution of the soil - 2060% of the total FA content.
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It is established that the degree of nitrogenization of humus of alluvialmeadow soils of the Left-Bank Forest-Steppe and North Steppe zones of Ukraine
is at the average level (8.1-9.7).
Analyzing the results of the research obtained in the laboratory-model
experiment showed that the special hydrological regime of the floodplains
significantly affects the transformation of organic matter in alluvial-meadow soils,
mainly causing the change in the qualitative composition of humus. Periodic longterm hydromorphic conditions violate the regularities of the course of humification
processes, which are characteristic of alluvial-meadow soils of optimal
humidification, causing redistribution of the group composition of humus and
deterioration of its quality, namely, enhancement of the fulvatization of humic
substances, mainly due to mobile groups (FA-1).
The results of the laboratory-model experiment confirmed that in floodplain
soils significant role in the fixation of humic substances is played by half-oxides,
in particular Fe2O3, which are able to form strong iron-organic complexes with
fulvic acids in the dynamic redox regime. The data obtained are of great practical
importance as they prove that the determination of the relative humus
accumulation coefficient for a group of alluvial soils does not always make it
possible to refine the diagnosis of floodplain soils, in particular with reference to
their corresponding taxonomic levels.
A model experiment has shown that the process of delluvial sedimentation
of forest rock particles in floodplain areas can be defined as a natural mechanism
for increasing the sequestration capacity of floodplain soils and thus increasing the
organic carbon reserves in these soils. It is established that the introduction of a
system of balanced use of floodplain lands will help to balance the naturally
complex processes and mechanisms of transformation of substances in alluvial
soils, as well as to optimize their humus state.
Key words: alluvial-meadow soils, formation of the floodplain soils,
balanced use, optimization of the humus state, organic carbon sequestration,
transformation
composition.
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ
ГК
ГК-1

-

ГК-2

-

ГК-3

-

ГР
КВАГ
СГК
Сзаг
СФК
ФК
ФК-1а

-

ФК-1

-

ФК-2

-

ФК-3

-

гумінові кислоти
фракція гумінових кислот, розчинна безпосередньо в 0,1 н
розчині NaOH, вільна та зв’язана з рухомими півтораоксидами
фракція гумінових кислот, розчинна в 0,1 н розчині NaOH
тільки після декальцинування ґрунту, зв’язана з кальцієм
фракція гумінових кислот, розчинна в 0,02 н розчині NaOH
після 6-годинного нагрівання на водяній бані, зв’язана з
глинистими мінералами та стійкими півтораоксидами
гумусові речовини
коефіцієнт відносної акумуляції гумусу
вуглець гумінових кислот
вуглець загального гумусу
вуглець фульвокислот
фульвокислоти
фракція фульвокислот, розчинна в 0,1 н розчині H2SO4 під час
декальцинування ґрунту, вільна та зв’язана з рухомими
півтораоксидами
фракція фульвокислот, розчинна безпосередньо в 0,1 н розчині
NaOH із недекальцинованого ґрунту, зв’язана з ГК-1
фракція фульвокислот, розчинна в 0,1 н розчині NaOH після
декальцинування ґрунту, зв’язана з ГК-2
фракція фульвокислот, розчинна в 0,02 н розчині NaOH після
6-годинного нагрівання на водяній бані, зв’язана з ГК-3

17
ВСТУП
Обґрунтування вибору теми дослідження. В сучасних ринкових
умовах, а також за посилення кліматичних флуктуацій в останні роки,
вирішення проблем зі збереження високого потенціалу родючості ґрунтів,
зокрема лучних на заплавних територіях, їхнього гумусового стану є
надзвичайно актуальними. У той же час, висока природна продуктивність
алювіально-лучних

ґрунтів

загалом

визначає

вагоме

екологічне

та

господарське значення заплав, загальна площа яких на території України
становить орієнтовно 5,3 млн га.
Наразі через антропогенне порушення функціонування заплав та появу
негативних наслідків у заплавному ландшафті постає необхідність вибору
правильної стратегії використання заплавних ґрунтів і у проведенні
ефективних заходів із підтримання їх у стані високопродуктивного
функціонування. Дуже важливо також зберегти потужний вуглецевий фонд
заплавних ґрунтів. Для вирішення вищезгаданих питань ключову роль слід
надати заходам, що спрямовані на стабілізацію та покращення гумусового
стану алювіально-лучних ґрунтів як головного чинника їх потенційної
родючості.
Важливість обраного напряму досліджень випливає із добровільного
національного завдання щодо досягнення нейтрального рівня деградації
земель за напрямом «Підтримання вмісту органічної речовини (гумусу) у
ґрунтах» в рамках «Національного плану дій щодо боротьби з деградацією
земель та опустелюванням».
Актуальність

досліджень

також

підтверджується

необхідністю

доповнення інформаційної системи баз даних вмісту Сорг. у ґрунтах в рамках
світової програми Глобального ґрунтового партнерства Продовольчої та
сільськогосподарської організації ООН щодо створення Глобальної цифрової
карти ґрунтового вуглецю для шару 0-30 см.
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У літературних джерелах основна увага дослідників, зазвичай,
приділена питанням особливостей ґенези заплавних ґрунтів, їх природним
властивостям,
безпечного

класифікації,

заплавного

Г. В. Добровольський,
Е. Г. Дегодюк,

питанням

раціонального

землекористування
В. Р. Вільямс,

О. М. Казюта,

та

екологічно

(В. В. Докучаєв,

В. І. Шраг,

В. А. Ковда,

Р. С. Трускавецький,

М. О. Горін,

Ю. І. Наконечний,

Л. А. Яблонських, Б. П. Ахтирцев, А. А. Титлянова та ін.).
Оскільки наявних даних в літературних джерелах за темою дисертації
надто обмежено та зважаючи на її актуальність, основним цільовим
завданням наших досліджень було встановити особливості гумусового стану
та процесів трансформації органічних речовин в алювіально-лучних ґрунтах
як в контексті їхньої природної еволюції, так і з метою збереження
органічного вуглецевого резервуару.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Дисертаційне

дослідження

проведено

за

індивідуальним

планом

аспірантської підготовки без відриву від виробництва в лабораторії
родючості

гідроморфних

і

кислих

ґрунтів

ННЦ

«ІҐА

імені

О. Н. Соколовського» протягом 2009-2016 років. Воно є складовою частиною
НТП «Родючість, охорона і екологія ґрунтів» на 2006-2010 рр., завдання
01.01.04-034

«Встановити

закономірності

функціонування

буферних

механізмів кислих і гідроморфних ґрунтів, розробити технології їх
окультурювання та формування стійкої родючості» (№ ДР 0106U004794),
ПНД НААН 01 «Родючість, охорона і раціональне використання ґрунтів» на
2011-2015

рр.,

завдання

01.00.03.09.Ф

«Встановити

закономірності

акумулятивно-дисипативних функцій кислих та гідроморфних ґрунтів як
чинника їх ландшафтної адаптації» (№ ДР 0111U002976) та завдання
01.00.03.10.П «Розробити інноваційну систему управління родючістю кислих
і гідроморфних ґрунтів в умовах зростання антропогенних та природних
навантажень» (№ ДР 0111U002977), ПНД НААН 1 «Ґрунтові ресурси:
прогноз розвитку, збалансоване використання та управління» на 2016-
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2020 рр., завдання 01.01.03.08 Ф «Розробити

систему збалансованого

використання і управління родючістю алювіально-лучних ґрунтів» (№ ДР
0116U000581).
Мета і завдання дослідження. Мета досліджень – розкрити специфіку
трансформації органічних речовин та встановити особливості гумусового
стану алювіально-лучних ґрунтів Лівобережного Лісостепу та Північного
Степу України (на прикладі Харківської області).
Для досягнення поставленої мети вирішувались наступні завдання:
- встановити особливості формування та профільного розподілу
гумусового комплексу в алювіально-лучних ґрунтах;
- визначити параметри вмісту та запасів гумусу в алювіально-лучних
ґрунтах на прикладі Харківської області;
- розкрити якісний склад гумусу шляхом визначення його групового та
фракційного складу, параметрів інших показників, що визначають гумусовий
стан алювіально-лучних ґрунтів;
- встановити вплив сполук півтораоксидів та різних режимів
зволоження на спрямованість процесів трансформації органічних речовин в
алювіально-лучних ґрунтах;
- визначити вуглець-секвеструвальну здатність алювіально-лучних
ґрунтів та піддатливість їх гумусу до мінералізації;
- дати рекомендації щодо оптимізації гумусового стану та збереження
гумусового потенціалу алювіально-лучних ґрунтів, встановити найбільш
ефективні заходи з раціонального екологічно-безпечного використання
заплавних земель.
Об’єкт дослідження – особливості гумусового стану і трансформації
органічних речовин в алювіально-лучних ґрунтах на прикладі Харківської
області.
Предмет дослідження – параметри вмісту і запасів гумусу в
алювіально-лучних ґрунтах Лівобережного Лісостепу та Північного Степу
(на прикладі Харківської області), гумусовий стан, особливості акумуляції-
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міграції гумусу в алювіально-лучних ґрунтах і формування гумусового
профілю,

вплив

півтораоксидів

та

різних

рівнів

зволоження

на

трансформацію гумусових речовин.
Методи

дослідження.

використовувались

методи

лабораторно-аналітичних

Для

вирішення

польових,

досліджень.

поставлених

завдань

лабораторно-модельних

Польові

методи

полягали

та
в

експедиційному обстеженні заплавних територій, морфологічному описі
профілів досліджуваних ґрунтів, відборі зразків за генетичними горизонтами
для

виконання

лабораторно-аналітичних

та

модельних

досліджень.

Лабораторно-модельні досліди були спрямовані на вивчення впливу
півтораоксидів та різних рівнів зволоження на трансформацію гумусових
речовин, а також на встановлення піддатливості гумусу до мінералізації та
вуглець-секвеструвальної
Лабораторно-аналітичні
показників

складу

здатності
методи

та

алювіально-лучних

використовувались

властивостей

для

досліджуваних

ґрунтів.
визначення
ґрунтів

за

стандартизованими методиками. Математико-статистичні методи – для
встановлення

достовірності,

взаємозв’язків

і

точності

отриманих

експериментальних даних з використанням комп’ютерних програм Microsoft
Excel та STATISTICA 10.
Наукова новизна отриманих результатів. Для умов Лівобережного
Лісостепу та Північного Степу України (на прикладі Харківської області) на
алювіально-лучних ґрунтах:
˗ вперше встановлено закономірності формування гумусових запасів та
особливості трансформації органічних речовин, обумовлені специфічним
характером

заплавного

ґрунтоутворення

(гумусо-акумулятивний

тип,

привнесення алохтонного матеріалу, підвищений вміст півтораоксидів та
режим зволоження);
˗ доведено, що гумусовий стан, порівняно з автоморфними ґрунтами,
характеризується

відсутністю чіткого профільного розподілу гумусу,
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вразливістю гумусового комплексу, фульватно-гуматним, гуматним та чисто
гуматним типом гумусу з контрастною насиченістю його азотом;
˗ вперше встановлена залежність вуглець-секвеструвальної здатності
алювіально-лучних ґрунтів від рівня гумусованості алювіально-делювіальних
наносів;
˗ вдосконалено підходи щодо збалансованого землекористування на
заплавних

землях,

спрямованих

на

стабілізацію

запасів

гумусу

та

нейтралізацію деградаційних процесів.
Практичне значення отриманих результатів. Отримані результати
досліджень спрямовані на привнесення нових знань у розвиток теоретичних і
практичних основ з охорони та використання заплавних земель. На основі
отриманих результатів досліджень з перебігу процесів акумуляції і
трансформації органічних речовин та особливостей гумусового стану
алювіально-лучних ґрунтів доповнено і відкориговано пропозиції зі сталого
екологічно безпечного використання заплавних луків, що спрямовані на
оптимізацію їх гумусового стану та збереження заплавного вуглецевого
резервуару.
Результати

дисертаційної

роботи

увійшли

до

другої

редакції

Національної карти ґрунтового вуглецю України як складової Глобальної
цифрової карти органічного вуглецю для шару 0-30 см (Глобального
ґрунтового партнерства Продовольчої та сільськогосподарської організації
ООН).
Матеріали дисертаційної роботи використано у навчальному процесі
підготовки магістрів Харківського НАУ ім. В. В. Докучаєва при викладанні
дисциплін за ОПП «Агрохімія і ґрунтознавство» та «Експертна оцінка
ґрунтів» спеціальності 201 «Агрономія» (довідка ХНАУ ім. В. В. Докучаєва
від 11.02.2020 р. № 01-24/278) (додаток А) та впроваджено на землях
СТОВ «Карат» Нововодолазького району Харківської області на площі 10 га
(акт від 02.10.2019 р.) (додаток А).
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Результати досліджень увійшли складовою частиною до монографії
«Основи управління родючістю ґрунтів» та низки рекомендацій, а саме:
«Система

інформаційно-технологічного

забезпечення

ефективного

використання заплавних ґрунтів з урахуванням їх екологічної безпеки» та
«Технологічні аспекти фітоокультурювання заплавних ґрунтів», а також
використані в науковій розробці «Заплавно-адаптоване землекористування»,
яку опубліковано в науково-інформаційному бюлетені завершених наукових
розробок «Аграрна наука – виробництву».
Особистий внесок здобувача полягав у опрацюванні та узагальненні
наукової

літератури

за

темою

дисертації,

у

проведенні

польових,

лабораторно-модельних та лабораторно-аналітичних досліджень, аналізі,
інтерпретації, комплексному статистичному опрацюванні та математичній
обробці отриманих експериментальних результатів. Формулювання програми
й завдань досліджень здійснено за допомогою наукового керівника – доктора
сільськогосподарських

наук,

члена-кореспондента

НААН,

професора

Р. С. Трускавецького. Одержані результати належать автору та є його
науковим доробком. Публікації за темою дисертації підготовлено самостійно
та у співавторстві (додаток Б). Зі спільних наукових публікацій у
дисертаційній роботі автором використано тільки власні ідеї та отримані
результати наукових досліджень.
Апробація матеріалів дисертації. Основні результати та положення
дисертації доповідались та обговорювались на: Всеукраїнському науковопрактичному семінарі молодих учених та спеціалістів «Сучасні напрями та
перспективи розвитку української школи агрономічного ґрунтознавства»
(м. Харків, 23-24 жовтня 2014 р.), Всеукраїнській науково-практичній
конференції молодих вчених та спеціалістів «Нові рішення у ґрунтознавстві
та

агрохімії

–

запорука

продовольчої

безпеки

та

раціонального

природокористування» (м. Харків, 28-29 травня 2015 р.), Всеукраїнській
науково-практичній конференції молодих вчених та спеціалістів «Сучасні
напрями

міжнародної

інтеграції

ґрунтово-агрохімічних

досліджень»
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(м. Харків, 12-13 травня 2016 р.), Всеукраїнській науковій конференції
молодих учених, приуроченої 115-річчю від дня народження видатного
селекціонера-плодовода Д. С. Дуки (м. Умань, 10-11 травня 2017 р.),
XI Делегатському з’їзді Громадської організації «Українське товариство
ґрунтознавців та агрохіміків» (м. Харків, 17-21 вересня 2018 р.),
Всеукраїнській
спеціалістів

науково-практичній

«Сучасні

конференції

ґрунтово-агрохімічні

молодих

дослідження

вчених
в

та

контексті

запобігання деградації земель» (м. Харків, 22-23 травня 2019 р.).
Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається з
анотації, вступу, шести розділів, висновків, додатків і списку використаних
джерел, який включає 256 найменувань, з яких 21 латиницею. У роботі
подано 19 таблиць, з яких 3 винесено в додатки, та 18 рисунків, з яких 7
винесено в додатки. Дисертаційну роботу викладено на 179 сторінках
комп’ютерного тексту (з них 111 сторінок основного тексту).

Автор висловлює щиросердну подяку науковому керівникові доктору
сільськогосподарських

наук,

члену-кореспонденту

НААН

професору

Трускавецькому Роману Степановичу за наставлення, наукові консультації
та корисні поради.
Велика вдячність за допомогу та підтримку завідувачу лабораторії
доктору біологічних наук Цапку Юрію Леонідовичу.
Щира вдячність колективу лабораторії родючості гідроморфних і
кислих

ґрунтів

ННЦ

«Інститут

ґрунтознавства

та

агрохімії

імені О.Н. Соколовського» за допомогу при проведенні досліджень та
підготовці дисертаційної роботи.
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РОЗДІЛ 1
ОРГАНІЧНА РЕЧОВИНА ЗАПЛАВНИХ ҐРУНТІВ ТА ФАКТОРИ, ЯКІ
ОБУМОВЛЮЮТЬ ЇЇ ТРАНСФОРМАЦІЮ
(огляд наукової літератури)
1.1 Фонд органічного вуглецю в заплавних ґрунтах
Органічна речовина ґрунту (ОРҐ) є одним з найбільших планетарних
резервуарів Карбону, в якому, за даними різних джерел [62, 177], депоновано
близько 3000 Гт C, що в чотири рази більше, ніж пул атмосферного C-СО2 і в
п'ять разів, ніж пул C у фітоценозі [26, 244]. ОРҐ є поліфункціональним,
різновіковим, багатокомпонентним депо деструктивних залишків біоти,
кореневих виділень, мікробної біомаси, біомолекул та гумінових речовин
[50]. За Д. С. Орловим [156], ОРҐ складається з органічних решток, які не
втратили анатомічної будови, проміжних продуктів розпаду і гуміфікації та
гумусу. ОРҐ включає неспецифічні та специфічні гумусові речовини.
Згідно літературних джерел [39, 181, 236], виділяють наступні пули
органічної речовини: активний (лабільний), середній або повільний
(стабільний), пасивний (інертний). Вони відрізняються між собою за часом
існування сполук Карбону і розміром молекул [181, 238, 242, 255].
Найчастіше пули виокремлюють за допомогою критерію MRT (mean
residence time, lifetime) – середній час існування (в ґрунті) хімічної сполуки
чи фракції:

, де k – константа швидкості мінералізації [250].

Так, за даними E. A. Paul та ін. [251], активний пул ОРҐ представлений
в основному рослинними рештками та мікробною біомасою з MRT від
декількох місяців до років. Ця найбільш лабільна частина ОРҐ становить
приблизно 5 % від загального умісту Сорг. Стабільний пул ОРҐ складає майже
40 % (MRT від декількох місяців до десятиліть), який здебільшого зв’язаний
з Кальцієм та півтораоксидами. Решта органічних речовин зосереджена у
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пасивному пулі ОРҐ (MRT > 1000 років), який тісно пов'язаний з
мінеральними компонентами ґрунту. Xiao Canming [239] відмічає, що
співвідношення між пулами може широко варіювати, однак автор вказує на
долю органічного вуглецю 10 % в активному пулі ОРҐ, 40-80 % – в
стабільному і 10-50 % – в інертному.
Роль ОРҐ різноманітна і, на думку [212], обумовлена тим, що в основі
функціонування практично всіх екосистем лежать процеси її продукування,
трансформації, транспорту та деструкції. Ці процеси, в свою чергу, беруть
участь у безпосередньому формуванні системи біогенних циклів практично
всіх елементів в екосистемах. П. П. Надточій [142] вказує на дві
взаємопов’язані

функції

ОРҐ:

по-перше,

забезпечуючи

стійке

функціонування природних та сільськогосподарських екосистем, органічна
речовина закріплює за собою участь у процесах фіксації атмосферного азоту,
формуванні визначеного трофічного рівня, підтримці сприятливих водноповітряних, водно-фізичних та інших властивостей ґрунтів і, по-друге,
буферить несприятливі техногенні та інші навантаження на природні та
сільськогосподарські системи.
Згідно кінетичної теорії гуміфікації Д. С. Орлова [151], в результаті
біохімічної трансформації рослинних решток та новоутворених гумінових
кислот формується «термодинамічно найбільш стійка система специфічних
та неспецифічних органічних сполук». Як відмічає Т. С. Демкіна [55],
найактивніше гуміфікація органічних речовин відбувається за значення С:N у
вихідному матеріалі в межах 25-35, за оптимального його значення
на рівні 30. Зменшення значень цього показника супроводжується втратами
вуглецю органічних сполук у вигляді СО2 в результаті посилення процесів
мінералізації, а його збільшення – іммобілізацією азоту мінеральних сполук,
що значно знижує продуктивність культур.
У цілинних ґрунтах вихідним матеріалом для утворення гумусових
речовин є рослинні рештки (надземні та підземні частини рослин), відмерлі
мікроорганізми та ґрунтова фауна. Р. Тоомре [198] відмічає, що маса сухої
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речовини коренів травостоїв на заплавних луках складає 90-150 ц/га, а
співвідношення сухої маси надземних частин до маси коренів – 1 : 1,5-3,0.
Оскільки гуміфікація, на думку Д. С. Орлова [151, 152], є біохімічним
процесом, тому гумусоутворення і його розподіл по профілю визначається не
тільки загальними запасами біо- і фітомаси, глибиною проникнення коренів у
ґрунтову товщу, але й інтенсивністю мікробіологічної діяльності. Ґрунтові
мікроорганізми відрізняються великою біорізноманітністю і на різних етапах
гумусоутворення певні їх групи включаються в процеси трансформації
органічних решток та синтезу гумусових молекул. Автор [151] також
відзначає, що глибина гуміфікації є функцією від загального об’єму
щорічного надходження у ґрунт рослинних решток, інтенсивності їх
трансформації, пропорційної біохімічної активності ґрунтів та періоду
впливу ґрунту на рослинні рештки.
Кількість рослинних решток, швидкість їх розкладу у ґрунтах на
проміжні речовини в результаті процесів мінералізації та залучення їх у
гумусоутворення залежить від типу рослинності, її хімічного складу та
ґрунтово-кліматичних умов території [168, 181, 190, 243]. До теперішнього
часу накопичений та узагальнений значний матеріал про рослинну біомасу як
джерело гумусоутворення та її хімічний склад для різних асоціацій (табл. 1.1)
та природних зон [48].
Варто відмітити, що в літературі немає точних даних щодо залежності
якісного складу гумусу від біохімічного складу рослинного опаду. Проте,
деякі дослідники [48, 151] вважають, що на початкових етапах гуміфікації у
незрілих «молодих» ґрунтах, до яких належать заплавні, таку біохімічно
якісну специфіку гумусу виявити можна. Це твердження дає можливість
зробити припущення, що якісною особливістю гумусу «молодих» заплавних
ґрунтів, які формуються під злаково-бобовим різнотрав’ям, може бути його
більша насиченість азотом, порівняно із зрілим гумусом автоморфних ґрунтів
вододілів.
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Таблиця 1.1
Хімічний склад різних видів рослинності (за Л. А. Гришиною, 1986) [48]
У відсотках на суху речовину
Зола

Білки та
азотовмісні
сполуки

Целюлоза

Ліпіди

Лігнін

хвоя

1,5-3,0

8,0-10,0

28,0-30,0

10,0-15,0

4,0-6,0

деревина

0,1-0,5

1,0-5,0

40,0-45,0

3,0-5,0

25,0-30,0

коріння

1,0-1,5

2,0-3,0

34,0-37,0

4,0-5,0

20,0-25,0

листя

5,0-10,0

8,0-12,0

15,0-25,0

3,0-6,0

1,0-2,0

деревина

0,5-1,0

1,0-2,0

45,0-50,0

4,0-6,0

20,0-22,0

Злакова

5,0-7,0

10,0-12,0

30,0-32,0

8,0-10,0

6,0-10,0

Бобова

5,0-10,0

20,0-25,0

20,0-22,0

3,0-5,0

5,0-6,0

Коріння трав

4,0-6,0

3,0-4,0

30,0-35,0

3,0-5,0

20,0

Рослинність
Хвойна:

Листяна:

Географічні закономірності гумусоутворення та вплив біокліматичних
факторів на вміст Сорг. у ґрунтах зонально-генетичного ряду детально
представлені

в

роботах

І. В. Тюріна

[211],

М. М. Кононової

[118],

В. В. Пономарьової та Т. А. Плотникової [168], Д. С. Орлова [151]. Цими та
іншими дослідниками [3, 22, 48] виявлено меридіанну та широтну
закономірність гумусованості ґрунтів зонально-генетичного ряду, відмічено
значну просторову та профільну варіабельність розподілу С орг. в межах
одного й того ж типу [217, 222] та підтипу ґрунту.
Особливість процесів гумусоутворення в заплавних ґрунтах пов’язана
не тільки із надходженням і розкладом рослинних решток, але й періодичним
включенням у ґрунтотворний процес алохтонної органічної речовини, склад
якої знаходиться у тісному зв’язку з геоморфологією заплави та природними
умовами басейну ріки. Г. В. Добровольський [63] вказує, що ґрунтово-
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рослинні формації річкових долин, займаючи всього 3 % площі ґрунтового
покриву світу, забезпечують більше 12 % світової продукції органічної
речовини.
Важливе значення у формуванні родючості ґрунтів і, як наслідок,
продуктивності екосистем, у тому числі заплавних фітоценозів, займають
органічні речовини ґрунту. Алювіальні ґрунти як частина заплавної
екосистеми накопичують великий резерв поживних речовин та гумусу.
А. Д. Балаєв [17] відмічає, що гумус ґрунту є складним динамічним
комплексом органічних сполук, що утворились під час розкладу та
гуміфікації органічних решток і вступили в тісний зв'язок із мінеральною
частиною ґрунту. У ньому зосереджено 95-98 % запасів азоту ґрунту, до 80 %
сірки, 40-60 % фосфору, значна кількість кальцію, магнію, калію та
мікроелементів.
Гумус також є важливим акумулятором мікроелементів та важких
металів у ґрунтах. Як зазначає А. І. Фатєєв [189], у фульватній частині гумусу
ґрунтів концентруються мікроелементи: Cu, Zn, Co, Pb, Cd, Cr та Ni, а у
гумінових кислотах – Mn та Fe. Автор відмічає, що зміни співвідношення
між групами гумусових речовин у різних типах ґрунтів України призводять
до зміни в рухомості мікроелементів та важких металів.
Необхідно зазначити, що гумус в мінеральних ґрунтах, на відміну від
малозольних органогенних - перегнійних, входить до складу унікального біооргано-мінерального комплексу ґрунту (БІОРМІК). Цей комплекс слугує
основним буферним механізмом, що регулює перебіг ґрунтових процесів і
таким чином відіграє надзвичайно важливу роль в саморегуляції родючості
та захисту ґрунтів від забруднення токсичними речовинами. У чорноземнолучних і лучних ґрунтах цей комплекс і його регуляторна здатність яскраво
виражені [205]. Збереження цього комплексу – одне із важливих цільових
завдань даної дисертації.
На думку М. О. Горіна [45], висока потенційна родючість заплавних
ґрунтів та їх цінні агрономічні властивості обумовлені провідною активністю
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мезогігрофільних фітоценозів, що сприяють закріпленню алювіальних
відкладів, багатих поживними елементами, та включенню седиментаційного
матеріалу у ґрунтотворний процес. Алювіальні заплавні ґрунти надзвичайно
різноманітні й строкаті за своєю морфологічною будовою та властивостями,
тому вміст гумусу в них може коливатися в широких межах, однак
відмічається подібність його групового складу в межах одного типу
заплавних ґрунтів. Проаналізовані та узагальнені дані літературних джерел з
питання вмісту Сорг. та якісного складу гумусу заплавних ґрунтів
представлені в таблиці 1.2.
Дані таблиці 1.2 показують, що найменш гумусованими є дернові
шаруваті примітивні ґрунти легкого гранулометричного складу прируслової
частини заплави, оскільки вони формуються під бідним рослинним покривом
при нестійкому режимі зволоження та сильно вираженому алювіальному
процесі. Натомість, алювіальні лучні, лучно-болотні та болотні ґрунти із
важчим гранскладом, відносно вирівняним тепловим режимом, помірним
проявом алювіальності та високою біомасою лучних трав мають найбільший
вміст гумусу, зазвичай, гуматного або чисто гуматного типу.
Слід також відмітити, що важливим та невід’ємним компонентом
органічної речовини ґрунтів, в тому числі і заплавних, є мікробна біомаса.
Біомаса мікроорганізмів є як джерелом, так і депо поживних елементів C, N,
P і S, що міститься в органічній речовині [108]. Запаси вуглецю в мікробних
клітинах, за даними деяких авторів [3, 125, 184, 210, 252], складають,
зазвичай, 1-5 % від загального вмісту органічного вуглецю у ґрунті. Хоча
прямий вклад біомаси мікроорганізмів у загальний вміст Сорг. у ґрунті
незначний, проте вони відіграють виключну роль у процесах трансформації
всіх органічних речовин, які надходять у ґрунт. Ґрунтові мікроорганізми є не
тільки резервуаром, які містять вуглець, але, в першу чергу, рушієм, який
виконує процеси мінералізації та гуміфікації високомолекулярних органічних
сполук.
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Таблиця 1.2
Уміст Сорг. та якісний склад гумусу заплавних ґрунтів у верхньому 0-30 см шарі
Відносний вміст
вуглецю, % від Сзаг.
ГК
ФК
5
6

Ґрунт

Сзаг.,
%

1

2

3

4

Лучний шаруватий супіщаний

2,3

-

-

20,2*

15,6*

Лучний супіщаний прируслов’я

1,3

-

-

-

Алювіальний зернисто-шаруватий

1,1

-

-

Алювіальний дерновий супіщаний

0,5

-

Дерновий неглибокий

0,9

Дерновий на гриві

Nзаг., % Сзаг./Nзаг.

Гуміни,
% від
Сзаг.
7

СГК/СФК

Джерело

8

9

64,2

1,3

[103]

-

-

-

[45]

-

-

-

-

[215]

-

25,0*

20,8*

54,2

1,2

[100]

0,13

6,9

20,2

41,1

38,7

0,5

[49]

1,4

0,17

8,2

23,0

60,7

16,3

0,4

[49]

Алювіальний дерновий короткопрофільний
глейовий легкосуглинковий

1,4

-

-

15,1

25,6

59,3

0,6

[143, 144]

Дерново-лучний

1,6

0,22

7,3

21,4

70,5

8,1

0,3

[49]

Лучний

2,2

0,33

6,7

27,6

33,2

39,2

0,8

[49]

Лучний на гриві

3,4

0,47

7,2

31,5

40,4

28,1

0,8

[49]

Лучний

3,4

-

-

-

-

-

-

[45]

Лучний середньосуглинковий

4,3

-

-

49,0

30,6

19,8

1,6

[137]

Лучно-зернистий

4,5

-

-

-

-

-

-

[215]

Алювіальний легкосуглинковий
Алювіальний лучний карбонатний глейовий
важкосуглинковий

0,97

-

-

20,5*

15,4*

64,1

1,3

[100]

3,2

-

-

23,9

18,4

57,7

1,3

[143, 144]

30

31
Продовж. табл. 1.2
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Лучний легкосуглинковий

2,5

0,33

7,6

-

-

-

1,5

[124]

Лучний легкоглинистий

2,7

0,36

7,5

-

-

-

1,6

[124]

Лучний глибокий карбонатний важкосуглинковий

4,2

-

-

44,1*

23,2*

32,7

1,9

[103]

Алювіально-лучний

3,0

0,34

8,8

40,2

18,3

41,5

2,2

[14]

Лучно-болотний карбонатний легкоглинистий

6,1

-

-

30,1*

16,8*

53,1

1,8

[103]

Лучно-болотний

3,6

-

-

-

-

-

-

[45]

Алювіальний важкосуглинковий

1,2

-

-

42,2*

17,9*

39,9

2,3

[100]

Лучно-болотний в западині

3,1

0,44

7,0

33,5

31,0

35,5

1,1

[49]

Алювіальний лучно-болотний карбонатний
середньосуглинковий

2,9

-

-

15,1

20,1

64,8

0,8

[143, 144]

Лучно-болотний легкосуглинковий осушений

1,7

0,18

9,4

-

-

-

-

[124]

Болотний

4,8

-

-

-

-

-

-

[45]

Алювіальний болотний карбонатний
важкосуглинковий

5,0

0,5

10,0

18,6

14,4

67,0

1,3

[143, 144]

Болотний органогенний

21,7

-

-

-

-

-

-

[215]

Заплавний супіщаний

0,47

-

-

14,6

40,1

35,3

0,4

[235]

Заплавний легкосуглинковий

1,65

-

-

29,3

29,1

41,6

1,0

[235]

Заплавний середньосуглинковий

1,75

-

-

30,9

24,6

44,5

1,3

[235]

Заплавний важкосуглинковий

2,32

-

-

35,4

21,5

43,1

1,6

[235]

-

-

37,8

18,0

44,2

2,1

[235]

Заплавний легкоглинистий
2,49
__________________
* Дані розраховані з використанням матеріалу джерела.
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Отже, аналіз літературних джерел підтверджує, що заплавні ґрунти
володіють високим рівнем потенційної родючості. Проте для дієвої її
реалізації та перетворення у ефективну без нанесення шкоди довкіллю
необхідні більш глибокі відомості про гумусовий стан та направленість
процесів трансформації органічних речовин за специфічних умов заплавного
ґрунтоутворення. Саме цим питанням і присвячена дана дисертаційна робота.
1.2 Умови та фактори перетворення органічних речовин в
заплавних ґрунтах
Вуглець, який є основою органічних сполук, використовується для
енергетичних цілей та після окислення їх до СО2 близько 50 % його
вилучаються з ґрунтової частини кругообігу [128]. Цикл Вуглецю у ґрунті
включає наступні ланки: накопичення Вуглецю з відмерлої фіто- та
мікробомаси і метаболітів, гуміфікація – з утворенням специфічного
продукту розкладу – гумусу, мінералізація – з вивільненням мінеральних
продуктів розкладу, деструкція гумусових речовин, виділення СО2 коренями
рослин, адсорбція (закріплення) гумусових речовин глинистими мінералами
та півтораоксидами. На відміну від інших складових біосфери, тільки у
ґрунтовому покриві можуть проходити процеси гуміфікації відмерлих
органічних решток.
Уміст у ґрунті органічних вуглецевих сполук визначається не тільки
результатом їх накопичення, а й характером взаємодії багатьох протилежно
спрямованих процесів [37, 192], тобто є результуючим між надходженням у
ґрунт органічного матеріалу та його втратами внаслідок мінералізації,
вимивання, ерозії та механічної дефляції. Не менш важливе значення мають
кліматичні умови, структура ландшафту, система землеробства, спосіб
обробітку ґрунту, фізико-хімічні та біологічні властивості ґрунтів тощо.
Процес трансформації органічних речовин відбувається в двох
паралельних напрямках: мінералізації гумусу та гуміфікації органічних
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решток. В ході руйнування органічних речовин утворюється широкий набір
деструктивних речовин. Це високомолекулярні (пептиди, нуклеотиди,
нуклеїнові кислоти, олігосахариди, поліуронові кислоти, поліфеноли,
оксіполікарбонові кислоти тощо) та низькомолекулярні (аліфатичні та
ароматичні амінокислоти, моносахариди, уронові кислоти, гліцерин, жирні
кислоти,

спирти

трансформації

тощо)

продукти

органічних

решток

розкладу.
у

ґрунті

Кінцевими
є

продукти

продуктами
їх

повної

мінералізації – СО2, Н2О, NН3, СН4, Н2S, мінеральні солі, а також (залежно
від ступеня аеробіозису) ряд окислених чи відновлених сполук.
При мінералізації органічних речовин синтезуються мінеральні
сполуки, які використовуються у біологічному кругообігу; при гуміфікації –
консервація органічної речовини у вигляді нових, стійких до розкладу,
продуктів – гумусових кислот, які є, таким чином, акумуляторами
величезних запасів елементів живлення та енергії. Порівняно із свіжими
рослинними рештками, гумусові речовини розкладаються не так швидко, що
пояснюється їх більш високою біохімічною стійкістю, особливо у складі
БІОРМІКу ґрунту [121].
Отже, гуміфікація являє собою складний біофізико-хімічний процес
трансформації

проміжних

високомолекулярних

продуктів

розкладу

органічних решток в особливий клас органічних речовин – гумусових
сполук. У роботі [118] відзначається, що до 70-80 % рослинних решток, які
надходять

до

ґрунту,

повністю

мінералізується

і

лише

12-20

%

перетворюється у гумусові речовини, тобто, коефіцієнт гуміфікації (відсоток
виходу зрілих гумусових речовин з відмерлих органічних решток) може
коливатись в широких межах від 0,12 до 0,20.
Невід’ємним фактором розкладу рослинних решток, як вже раніше
відзначалося, є мікроорганізми. Дослідженнями [215] встановлено, що навіть
органічні сполуки, які виділяє коренева система рослин, підлягають
інтенсивним «атакам» ризосферної мікрофлори, що цитований автор
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підтвердив результатами досліджень – включення у мікробні клітини
міченого азоту із кореневих ексудатів.
Ферментативні системи цілого ряду мікроорганізмів обумовлюють їх
участь на конкретному етапі перетворення біомаси. Зокрема, здатність
розкладати найбільш стійкі сполуки належить грибам та актиноміцетам. При
цьому, чим складніша структура біоматеріалу, тим більш значну роль
відіграють гриби. В подальшому, після зміни хімічного складу вихідного
біоматеріалу відбувається сукцесія видів мікроорганізмів: розвиваються
організми, що використовують прості водорозчинні сполуки – неспороносні
бактерії та «цукрові» гриби, за ними – спороносні бактерії, руйнівники
клітковини; далі – деструктори лігніну та гумусу [5].
Варто зазначити, що до основних чинників, які регулюють швидкість
та характер трансформації органічних речовин ґрунту, слід віднести
ґрунтово-кліматичні умови території: гранулометричний, мінералогічний та
хімічний склад мінеральної частини ґрунту, режим вологості та аерації
(окисно-відновні умови), реакція ґрунтового середовища, інтенсивність
мікробіологічної діяльності та груповий склад мікроорганізмів, кількість
надходження рослинних решток у ґрунт, їх хімічний склад тощо. Зважаючи
на зазначені чинники, природа гумусу заплавних ґрунтів є специфічною, яка
залишається не до кінця вивченою.
У своїй роботі [93] Ф. Р. Зайдельман вказує, що провідним фактором
утворення

гідроморфних

ґрунтів

є

поверхневе

або

підґрунтове

перезволоження, яке має місце за умов повної вологоємності. Алювіальнолучні ґрунти відносяться до ґрунтів гідроморфного та напівгідроморфного
ряду, тобто поряд із основними факторами та умовами ґрунтоутворення
важливу роль у формуванні профілю та властивостей цих ґрунтів відіграє
близькість залягання підґрунтових вод (0,8-1,5 м).
Зі зростанням ступеню гідроморфності ґрунтів (від прируслової до
прикореневої частини заплави) вміст органічних речовин підвищується. Як
зазначається у роботі [138], найбільшими акумуляторами органічного
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вуглецю є болотні, мулувато-болотні, оторфовані і торфові ґрунти
притерасних і прикореневих заплавних територій, старорічищ і заторфованих
озер. Центральна (зерниста, за Вільямсом) частина заплав з лучним
ґрунтовим покривом менш карбонізована, проте завдяки значним площам,
які вони займають, тут також зосереджені потужні запаси, особливо
біохімічно активного, гумусу. В прирусловій частині поширені дернові
ґрунти, як правило, легкого гранулометричного складу, запаси гумусу в яких
різко падають. Проте, на долю цих ґрунтів в заплавах Лівобережного
Лісостепу, за нашими орієнтовними розрахунками, приходиться всього лише
0,4 % заплавних територій.
Як відмічає Л. Н. Александрова [3], найбільш сприятливими для
гуміфікації та закріплення у ґрунті утворених гумусових речовин вважається
чергування оптимальних умов зволоження з періодами нестачі вологи. Саме
такі умови складуються у алювіальних ґрунтах заплавних територій –
затоплення в період повеней і паводків та висушування в літній період.
Дослідженнями Є. М. Самойлової [183] було встановлено, що періодичне
висушування при компостуванні рослинних решток викликало тимчасове
збільшення швидкості їх мінералізації на початкових етапах розкладу.
Є. Н. Мішустін [139] вважав перемінний режим зволоження важливим
фактором,

що

регулює

діяльність

мікроорганізмів

та

ферментів,

відповідальних за гуміфікацію.
Специфічний режим зволоження, який супроводжує формування
заплавних ґрунтів різного генезису, сприяє як кількісним, так і якісним
змінам їх гумусового стану [219].
В літературних джерелах [8, 41, 92, 94, 96] дослідники зазначають, що в
гідроморфних умовах відбувається значна зміна складу та властивостей як
органічної, так і мінеральної частини ґрунту.
Органічна

речовина

в

умовах

анаеробіозу

та

під

впливом

життєдіяльності цілого комплексу анаеробних мікроорганізмів зазнає змін у
процесі бродіння з утворенням речовин специфічної (гумусові кислоти) та
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неспецифічної природи (лігнін, целюлоза, білки, ліпіди, вуглеводи та ін.).
Слід відмітити, що в умовах анаеробіозу не відбувається повного розкладу
органічної речовини, а процес завершується накопиченням стійких до
анаеробного розкладу оторфованих решток [201, 204, 206].
М. С. Кононов [115] засвідчив, що при постійному перезволоженні і, як
результат

цього,

–

оглеєння

нижньої

частини

профілю

заплавних

алювіальних ґрунтів – відбувається «бітумізація» органічної речовини.
Дослідженнями Б. П. Ахтирцева із співавторами [11] показано, що важливим
фактором, який впливає на характер гуміфікації органічної речовини,
накопичення та склад гумусу алювіальних ґрунтів річкових долин є локальне
перезволоження профілю ґрунтів. Авторами висвітлено, що, у порівнянні із
автоморфним чорноземом прилеглого вододілу, гідроморфні лучні ґрунти
характеризуються підвищеним умістом гумінових кислот у неоглеєній
частині профілю (в середньому 39-46 %) та пониженим в оглеєній (24-28 %, а
іноді 12-22 %). Уміст фульвокислот в неоглеєній частині профілю приблизно
на рівні їх умісту в чорноземі. Однак, в оглеєній частині уміст фульвокислот
зростає, звужується співвідношення СГК : СФК від 1,0-2,5 у верхній частині
профілю

до

1,0-0,2

у

нижній

оглеєній

частині.

Тобто

постійне

перезволоження нижніх горизонтів алювіальних лучних ґрунтів, спричинене
близьким заляганням підґрунтових вод, гальмує процеси розкладу і
одночасно зумовлює накопичення переважно групи фульвокислот у складі
гумусу. Вперше ця закономірність була показана Б. Одинцовим [148].
Нашими дослідженнями вищеописана закономірність розподілу гумусу
підтверджена, про що буде сказано в наступних розділах дисертації.
Слід зазначити, що важливим фактором, який впливає на закріплення
органічних речовин в ґрунтах, в тому числі і заплавних, а також на
інтенсивність

мінералізації

їх

гумусу,

є

гранулометричний

склад.

Дослідженнями багатьох авторів [13, 14, 61, 103, 145, 203, 228, 229, 234], як
вже було відмічено раніше, встановлено, що ґрунти піщаного та супіщаного
гранскладу в прирусловій частині заплави мають найменший вміст гумусу
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(0,1-3,5 %), в той час як ґрунти важчого гранскладу (від суглинкового до
глинистого) у центральній та прикореневій частині заплав характеризуються
найбільшим вмістом гумусу (до 10 %). Тобто високий вміст мулистої фракції
у ґрунтах із важким гранскладом зумовлює активну сорбцію гумусових
речовин на поверхні мінеральних мулистих часточок.
За

даними

Г. П. Гамзикова

[38],

середньорічна

інтенсивність

мінералізації гумусу у верхньому гумусовому шарі залежить від типу ґрунту,
його гранулометричного складу та структури сівозміни: в суглинистих
ґрунтах – 1,5-1,6 %, супіщаних – 1,7-1,8 %, піщаних – 1,9-2,0 %, чорноземах –
0,4-0,5 %, сірих і світло-сірих ґрунтах – 0,8-1,0 %; в сівозмінах мінералізація
під культурами суцільної сівби в 2-3 рази нижче, ніж під просапними
культурами.
Не менш важливим фактором перетворення органічних речовин в
заплавних ґрунтах є окисно-відновний потенціал. Так, дослідженнями
Н. В. Дубовської [87] було встановлено, що при осушенні мулуватоболотного ґрунту заплави р. Роганка відновні умови повністю змінились
окисними, про що свідчило різке зниження вмісту закисного заліза та
збільшення вмісту його окисних форм; відбулось зниження вмісту
органічного вуглецю за рахунок більш інтенсивної мінералізації органічних
решток, а також мало місце насичення гумусу азотом та звуження
співвідношення Сзаг. : Nзаг..
Досить важливим фактором, який впливає на перебіг процесів
трансформації органічних речовин в заплавних ґрунтах є землеробська
культура та напрямки сільськогосподарського використання.
В природному (непорушеному) стані заплава разом зі всією річковою
долиною та її водозбірним басейном пов’язані в цілісну ландшафтну систему
з однонаправленим поверхневим та ґрунтовим стоком речовин та енергії. В
цілинних

заплавних

ґрунтах,

як

компонентів

такої

системи,

внутрішньоґрунтові процеси акумуляції-дисипації поживних речовин та
трансформації органічних речовин врівноважені, а закономірності їх перебігу
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чітко характеризують особливості заплавного ґрунтоутворення. Проте,
антропогенний вплив на заплавні землі порушує механізми перебігу
природно складених внутрішньоґрунтових процесів в заплавних ґрунтах та
призводить до змін у їх складі та властивостях, перш за все, у вмісті гумусу і
його якості [220].
Дослідженнями окремих авторів [9, 51, 170, 193] встановлено, що
залучення заплавних ґрунтів у сільськогосподарське виробництво порушує
природні зв’язки між компонентами заплавного ландшафту та дезорганізує
природно складені ґрунтові процеси: змінюється розмір та характер
біологічного кругообігу елементів, особливо за інтенсивного овочівництва,
природна

диференціація

ґрунтового

профілю

нівелюється

тривалим

обробітком ґрунту, лучно-дерновий ґрунтотворний процес поступово
заміщується антропогенним. У більшості випадків це викликає розвиток
негативних явищ та деструктивних процесів і, як результат цього, екологічна
стійкість заплавних ґрунтів зменшується у 2-3 рази [28, 129].
Результати досліджень авторів [12, 16, 54, 58, 99, 114, 170, 220, 235]
щодо впливу сільськогосподарського використання на гумусовий стан
ґрунтів, в тому числі й заплавних, свідчать про різке зменшення вмісту,
запасів гумусу та зміни його якісного складу в перші роки їх інтенсивного
використання та розорювання, а в наступні роки відбувається відносна
стабілізація вмісту гумусу.
Дослідженнями [57] встановлено, що розорювання лучних ґрунтів
заплави р. Оки протягом 1961-1984 рр. призвело до зменшення на 20-25 %
вмісту гумусу в цих ґрунтах – з 2,98 % до 2,29 %. Крім того, значні зміни
відбулися у якісному складі гумусу: збільшення у 1,5 рази кількості
екстрагованих гумусових речовин – з 39,5 % до 60,1 % та відповідно
зменшення на 35,1 % негідролізованого залишку – гуміну, гуматизація типу
гумусу – з 1,8 до 2,3, переважно за рахунок підвищення у 1,7 разів вмісту
гумінових кислот. Аналогічна тенденція у зміні кількісного та якісного
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складу гумусу при сільськогосподарському використанні заплавних ґрунтів
спостерігалась у дослідженнях Л. А. Яблонських [233-235].
Крім того, у роботі [213] автор вказує, що в сільськогосподарських
екосистемах порушуються продукційно-відновлювальні та техногеннозахисні функції органічної речовини ґрунтів.
Не

варто

залишати

без

уваги

той

факт,

що

інтенсивні

та

неконтрольовані антропогенні навантаження на заплавних територіях
(тривалий безсистемний випас худоби, суцільне розорювання ґрунтів,
надмірний режим сінокосіння тощо), за дослідженнями деяких авторів [30,
170], призводять до погіршення загального агроекологічного стану цих
земель, а саме: зменшення проективного покриття та збіднення видового
складу рослинності, а отже, зменшення їх продуктивності; переущільнення та
зміна структури до грудкувато-плитчастої у верхніх горизонтах ґрунтів, які
призводять до поверхневого перезволоження та появи перегнійного
горизонту ґрунтів тощо.
Отже, аналіз даних літературних джерел з питань гумусового стану та
особливостей трансформації органічних речовин у заплавних ґрунтах
дозволило зробити узагальнені висновки: 1. Специфічні умови заплавного
ґрунтоутворення накладають відбиток на характер перетворень органічних
сполук та, загалом, на гумусовий стан заплавних ґрунтів, які виражаються у
зростанні вмісту та запасів органічної речовини та якісних змінах гумусових
речовин, порівняно з автоморфними ґрунтами. 2. Зважаючи на те, що
закономірності акумуляції та трансформації органічних речовин в заплавних
ґрунтах Лівобережного Лісостепу та Північного Степу України недостатньо
вивчені, наукові праці з цих питань майже відсутні, наша дисертаційна
робота була присвячена і спрямована саме на встановлення особливостей
якісного складу гумусу та гумусового стану алювіально-лучних ґрунтів та
закономірностям його зміни.
Аналіз наукових джерел, який подано в розділі, висвітлено в працях
[217, 219, 220, 222].
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РОЗДІЛ 2
МЕТОДИКА, ОБ’ЄКТИ ТА УМОВИ ДОСЛІДЖЕНЬ
2.1 Методи та методика проведення досліджень
Дослідження

особливостей

гумусового

стану

та

трансформації

органічних речовин в алювіально-лучних ґрунтах проводились нами з
використанням польових, лабораторно-модельних, лабораторно-аналітичних
та статистичних методів. Під терміном «органічні речовини» ми мали на
увазі гуміфіковану частину органічних речовин алювіально-лучних ґрунтів.
Польові методи досліджень включали експедиційне обстеження
території заплав річок в межах Харківської області: р. Мерла, р. Лопань,
р. Сіверський Донець, р. Орель, р. Вільховатка, р. Оскол, р. Мжа; закладання
ґрунтових

розрізів

на

алювіально-лучних

ґрунтах

під

природними

фітоценозами [84]; встановлення генетичного типу, виду та різновиду ґрунтів
[74, 163] та відбір погоризонтно індивідуальних зразків ґрунту (3-5 з
горизонту) для проведення лабораторно-аналітичних досліджень. Розрізи
закладались на типових елементарних ландшафтах центральної частини
заплав.
Розміщення об’єктів досліджень представлено на рисунку 2.1.
Через значну кількість отриманих експериментальних даних у
дисертаційній роботі представлені результати досліджень з визначення
особливостей гумусового стану та трансформації органічної речовини в
лучних ґрунтах заплавних територій р. Мерла, р. Лопань, р. Сіверський
Донець та р. Орель. Результати досліджень по іншим об’єктам включені до
звітів лабораторії родючості гідроморфних і кислих ґрунтів за ПНД НААН 01
у 2011-2018 рр.
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Умовні позначення:
1 – заплава р. Лопань;
2 – заплава р. Мерла;
3 – заплава р. Мерла;
4 – заплава р. Сіверський Донець;
5 – заплава р. Мжа;
6 – заплава р. Вільховатка;
7 – заплава р. Орель;
8 – заплава р. Оскол.

Рис. 2.1 Розміщення об’єктів досліджень
Відбір ґрунтових зразків, загальні ґрунтово-агрохімічні, фізичні та
фізико-хімічні показники визначали на підставі відповідних нормативних
документів та широковідомих методик:
- відбирання проб ґрунту згідно з ДСТУ 4287:2004 [67];
- гранулометричний склад за методом піпетки в модифікації ННЦ «ІГА
імені О. Н. Соколовського» згідно з ДСТУ 4730:2007 [72];
- рН водної витяжки згідно з ДСТУ ISO 10390:2007 [85];
- катіонно-аніонний склад водної витяжки з ґрунту згідно з
ДСТУ 7943:2015,

ДСТУ 7908:2015,

ДСТУ 7909:2015,

ДСТУ 7944:2015,

ДСТУ 7945:2015 [77, 78, 81-83];
- експресний метод визначення ємності вбирання за методом Бауера,
Ратмаєра та Фірмана в модифікації ННЦ «ІГА імені О. Н. Соколовського»
згідно з МВВ 31-497058-022 [136];
- вміст рухомих сполук фосфору та калію за методом Чирикова (для
некарбонатних ґрунтів) згідно з ДСТУ 4115:2002 [66];
- вміст рухомих сполук фосфору та калію за методом Мачигіна (для
карбонатних ґрунтів) згідно з ДСТУ 4114:2002 [65];
- вміст нітратного та амонійного азоту в модифікації ННЦ «ІГА імені
О. Н. Соколовського» згідно з ДСТУ 4729:2007 [71];
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- вміст рухомих сполук заліза за ДСТУ 7913:2015 [79];
- вміст вуглецю органічної речовини за методом І. В. Тюріна згідно з
ДСТУ 4289:2004 [68];
- вміст загального азоту згідно з ДСТУ 4726:2007 [69];
- груповий та фракційний склад гумусу за методом Тюріна у
модифікації Пономарьової та Плотникової згідно з ДСТУ 7828:2015 [76];
- вміст водорозчинної органічної речовини згідно з ДСТУ 4731:2007
[73];
-

вміст

доступної

(лабільної)

органічної

речовини

згідно

з

ДСТУ 4732:2007 [73];
-

оцінювання

параметрів

показників

гумусового

стану

за

ДСТУ 7923:2015 [80] та [154].
Аналізування

ґрунтових

зразків

проводили

у

лабораторії

інструментальних методів дослідження ґрунтів (свідоцтво про атестацію
№ 100-153/2014 від 01.08.2014 р.) ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії
імені О. Н. Соколовського».
Для визначення впливу специфічних умов заплавного ґрунтоутворення
на трансформацію органічних речовин в алювіально-лучних ґрунтах
проведено серію лабораторно-модельних досліджень.
Модельний дослід № 1 проводився для визначення впливу різних
рівнів зволоження (без зволоження, оптимальне зволоження – 60 % ПВ,
контрастне зволоження – 100 % ПВ 1 раз на 2 місяці та постійне
перезволоження – 100 % ПВ) на вміст гумусу та його якісний склад у
алювіально-лучних ґрунтах. За субстрат було взято верхній гумусований
горизонт алювіально-лучного важкосуглинкового ґрунту заплави р. Лопань.
Скляні посудини вміщували по 400 г повітряно-сухого ґрунту. Для
посилення

анаеробної

мікробіологічної

діяльності

у

ґрунтову

масу

додавалась глюкоза [140]. Ґрунтова маса компостувалась протягом дев’яти
місяців. Дослідження проводились у п’ятикратній повторності. На початку та
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наприкінці досліджень визначали вміст вуглецю органічної речовини за
ДСТУ 4289:2004 та груповий і фракційний склад гумусу за ДСТУ 7828:2015.
Для встановлення впливу півтораоксидів на закріплення гумусових
речовин також використано метод лабораторного моделювання (дослід № 2).
Для експерименту взято супіщані субстрати з різним вмістом Fe2О3 (1262,5;
2146,3; 2903,8 мг/100 г), визначеним за ДСТУ 7913:2015 [79].
Експериментальні дослідження передбачали компостування за методом
Кравкова у термостатній установці супіщаних субстратів з різним вмістом
Fe2О3 із подрібненими рослинними рештками лучних трав при температурі
20-22 0С та вологості 60 % ПВ у скляних посудинах. Контролем було обрано
супіщані субстрати повітряно-сухого стану (без компостування). Маса
повітряно-сухого

субстрату

в

кожній

посудині

складала

500

г.

Співвідношення рослинні рештки : субстрат як 1 : 500 (у грамах).
Повторність досліду – п’ятикратна.
Модельний дослід тривав 9 місяців. Кількість Сорг., закріпленого
півтораоксидами, визначали у супіщаних субстратах наприкінці кожного
трьохмісячного періоду компостування за вмістом водорозчинної органічної
речовини, визначеної за ДСТУ 4731:2007 [73].
Для встановлення спрямованості процесів перетворення органічних
речовин у алювіально-лучних ґрунтах, а саме вуглець-секвеструвальної
здатності ґрунтів, різних за ґенезою, вмістом гумусу та гранулометричним
складом, проведено модельний дослід (дослід за № 3).
Для

даного

досліду

було

обрано:

1)

лесоподібний

суглинок

важкосуглинкового гранулометричного складу; 2) чорнозем опідзолений
важкосуглинковий; 3) алювіально-лучний глибокий важкосуглинковий ґрунт,
заплава р. Лопань; 4) алювіально-лучний неглибокий важкосуглинковий
ґрунт, заплава р. Мерла; 5) алювіально-лучний залишково солонцюватий
легкосуглинковий ґрунт, заплава р. Орель.
Лабораторно-модельний

дослід

передбачав

компостування

у

термостатній установці різних за ґенезою та гранулометричним складом
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ґрунтових зразків верхнього гумусового горизонту, попередньо звільнених
від негуміфікованих органічних решток, із подрібненими рослинними
рештками лучних трав при температурі 20-22 0С та вологості 60 % ПВ у
скляних

посудинах.

За

контроль

слугували

ґрунтові

зразки

без

компостування. Маса повітряно-сухого ґрунту в кожній посудині становила
500 г. Співвідношення рослинні рештки : субстрат як 1 : 500 (у грамах).
Дослідження проводились у п’ятикратній повторності.
Модельний дослід тривав 9 місяців. Вуглець-секвеструвальну здатність
алювіально-лучних ґрунтів та ґрунтових субстратів визначали за вмістом
водорозчинної органічної речовини (згідно ДСТУ 4731:2007 [73]) наприкінці
періоду компостування.
Для встановлення піддатливості гумусу алювіально-лучних ґрунтів
мінералізаційним процесам також проведено лабораторно-модельний дослід
(дослід за № 4).
Для досліду було обрано: 1) лесоподібний суглинок важкосуглинкового
гранулометричного складу; 2) чорнозем опідзолений важкосуглинковий;
3) алювіально-лучний глибокий важкосуглинковий ґрунт, заплава р. Лопань;
4)

алювіально-лучний

неглибокий

важкосуглинковий

ґрунт,

заплава

р. Мерла; 5) алювіально-лучний залишково солонцюватий легкосуглинковий
ґрунт, заплава р. Орель.
Дослід передбачав компостування у термостатній установці різних за
ґенезою та гранулометричним складом ґрунтових зразків при температурі
20-22 0С та вологості 60 % ПВ у скляних посудинах. За контроль слугували
ґрунтові зразки без компостування. Маса повітряно-сухого ґрунту в кожній
посудині становила 500 г. Дослідження проводились у п’ятикратній
повторності. Модельний дослід тривав 9 місяців.
Наприкінці кожного трьохмісячного періоду компостування у зразках
ґрунту кожного із варіантів визначали піддатливість мінералізаційним
процесам гумусу ґрунтів за кількісним умістом мінерального азоту (NO3- та
NH4+), визначеного за ДСТУ 4729:2007 [71]. Інтенсивність та тривалість
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процесу мінералізації дозволило оцінити стійкість гумусу до мінералізації
досліджуваних алювіальних ґрунтів.
Визначення групового та фракційного складу гумусу проводили у
трикратній повторності погоризонтно по профілю алювіально-лучних
ґрунтів.

Параметри

основних

показників

якісного

складу

гумусу

досліджуваних алювіально-лучних ґрунтів порівнювали із аналогічними
показниками якісного складу гумусу зональних автоморфних ґрунтів –
чорнозему опідзоленого [197] та типового [186], частка яких у структурі
ґрунтового покриву Харківської області складає 10,81 % та 38,24 %
відповідно [7].
Для

встановлення

міграційної

здатності

гумусових

речовин

в

алювіально-лучних ґрунтах, а саме їх вимивання за межі профілю,
передбачалося визначення вмісту водорозчинних органічних речовин у
підґрунтових водах, визначеним за ДСТУ 4731:2007 [73].
Облік біомаси лучних трав центральної частини обстежених заплавних
територій проводився методом снопів за Б. А. Доспєховим у п’ятикратній
повторності [64].
Опрацювання та узагальнення результатів досліджень проводили з
використанням програм EXCEL та STATISTICA.
2.2 Об’єкти та ґрунтово-кліматичні умови території досліджень
Дослідження процесів трансформації органічних речовин проводили в
алювіально-лучних ґрунтах заплав рік та річок в межах Харківської області.
Харківська область розташована на північному сході України на
території двох природних зон: Лісостепової (північна і північно-західна
частина області) та Степової (південно-східна і південна частини). Таким
чином, в залежності від кліматичних умов та структури ґрунтового покриву
на території області чітко виділяються 3 агроґрунтових райони [216]:
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1. Лісостеповий агроґрунтовий район – займає північно-західну
частину, куди входять Золочівський, Богодухівський, Краснокутський,
Коломацький, Нововодолазький, Зміївський, Харківський, Дергачівський,
Чугуївський, Печенізький та Валківський райони;
1а.

Східний

перехідний

лісостеповий

підрайон,

куди

входять

Вовчанський, Великобурлуцький та Шевченківський райони;
2. Східний степовий агроґрунтовий район: об’єднує Дворічанський,
Куп’янський, Борівський, Ізюмський, Балаклійський та Барвінківський
райони;
3. Степовий південний агроґрунтовий район включає Первомайський,
Зачепилівський,

Красноградський,

Кегичівський,

Сахновщинський,

Лозівський та Близнюківський райони.
Нашими дослідженнями були охоплені всі вище названі природні
райони Харківської області.
Переважна площа області розташована на території ДніпровськоДонецької западини, лише крайня північно-східна її частина заходить на
Воронезький кристалічний масив, а південно-східна – в межах Донецького
кряжа [25, 29, 88, 216].
Осадові

товщі

Харківської

області

представлені

девонськими,

карбоновими, пермськими відкладами палеозою, тріасовими, юрськими,
крейдовими

породами

мезозою

та

палеогеновими,

неогеновими,

плейстоценовими, четвертинними нашаруваннями кайнозою [25, 29, 105].
Давні осадові породи перекриті товщею плейстоценових відкладів і
практично не приймають участі у ґрунтоутворенні. Однак там, де
денудаційні процеси зруйнували товщу порід плейстоцену, неогену та
палеогену,

на

глауконітовими

поверхню
пісками,

виходять

породи

крейдоподібними

мезозою,

мергелями,

представлені
мергелястими

глинами і білою крейдою.
Палеогенові породи (глауконітово-кварцові піски, зрідка пісковики,
алеврити, алевроліти, білі дрібноземисті кварцові піски, зеленувато-сині
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глини) повсюдно відслонюються на еродованих крутосхилах балок і річкових
долин та приймають участь у заплавному ґрунтоутворенні, надаючи
алювіальним

ґрунтам

своїх

літогенетичних

властивостей.

Загалом,

основними ґрунтоутворювачами області є плейстоценові породи, які
представлені лесоподібними суглинками, алювіальними, делювіальними та
іншими відкладами.
У геоморфологічному відношенні Харківська область розташована в
межах Східно-Української і Сіверсько-Донецької терасової рівнин. Рівниннохвиляста поверхня області рівномірно розчленовується чисельними добре
оформленими долинами річок [33].
Долини річок давні, широкі, як правило, різко асиметричні: праві
береги високі, стрімкі, ліві – низькі, терасовані. У долинах добре розвинені
заплави, які займають їх найнижчий сучасний терасовий рівень. До заплав
примикають давньоалювіальні масиви піщаних (борових) терас, які
простягаються вздовж річок широкими смугами [40, 195]. Гіпсометрично
вище розташовані давні надзаплавні лесові тераси. Поверхня лесових терас
плоскорівнинна, з численними дрібними западинами, улоговинами стоку,
зрідка подами. Терасові території в заплавному ґрунтоутворенні особливої
участі не беруть, хоча гідрогеохімічно тільки пов’язані між собою.
Підґрунтові води на місцевих вододілах залягають глибоко і не
впливають на ґрунти. Лише у заплавах річок і на днищах балок вони
залягають на глибині 0,5-2,0 м, а на зниженнях – навіть виходять на
поверхню. Підґрунтові води заплав, як правило, мінералізовані, причому
ступінь мінералізації найбільша на заплавах р. Орелі та її притоків, тобто в
південній частині області [25].
Лісостепові ландшафти сформувались на повсюдно поширених лесових
породах, які легко піддаються розмиву дощовими і талими водами. Тому
характерна особливість лісостепових ландшафтів – розвиток балок та ярів,
особливо на підвищеннях та крутих берегах річок.
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Основні простори Харківської області займають високі міжрічкові
вододіли – корінні плато, які порізані добре розвиненою густою мережею
балок і ярів [33]. Густота і розгалуженість балково-річкової мережі
зумовлюють характер рельєфу місцевих вододілів: на територіях із густою
гідрографічною мережею рельєф горбистий, вузькохвилястий, місцеві
вододіли нерідко вузькі із крутими схилами і навпаки мають місце території
із менш густою мережею та широкохвилястим рельєфом, де вододіли широкі,
рівнинні. Водозбірна балкова мережа відчутно впливає на алювіальнозаплавний режим і процеси ґрунтоутворення.
Зональними типами рослинності в межах області є широколистянозмішані ліси (дубрави) на еродованих ділянках вододілів, лучні степи та
колишні (нині розорювані) різнотравно-типчаково-ковилеві степи рівнинних
ділянок рельєфу [4]. Значне розповсюдження мають також соснові та дубовососнові ліси, заплавні ліси та луки, рослинність боліт та відкритих пісків.
Клімату як багаторічному режиму погоди належить важливе значення у
розвитку процесів ґрунтоутворення, еволюції ґрунтів та їх родючості. Клімат
області

загалом

континентальності

помірно
у

континентальний

південному

та

з

посиленням

південно-східному

рис

напрямках.

Середньорічна температура повітря коливається від (+6)°С на півночі до
(+7,4)°С на півдні [86, 141]. Найхолоднішими місяцями є січень та лютий, а
найтеплішими – липень і серпень. Варто відзначити, що в останні роки
відбувається зміна клімату в бік збільшення контрастності між денними та
нічними температурами впродовж доби.
Зима досить тривала (приблизно 120 днів). Сніговий покрив не
перевищує у середньому 10 см. У весняні місяці температура повітря
наростає досить швидко. Весняні потепління часто змінюються різкими
зниженнями температури і навіть заморозками. Літо жарке, часто посушливе.
У північно-західних районах області сума додатних температур вище (+10)°С
становить 2600–2750°С, а в південних і південно-східних – 2800–2950°С.
Тобто, сільськогосподарські культури, що вирощуються в області, цілком
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забезпечені теплом. Осінь тривала, без суттєвих знижень температури.
Безморозний період триває приблизно 150 днів, з температурою вище (+5)°С
близько 200 днів, вище (+10)°С – близько 160 днів [25, 86, 216].
Варто відзначити, що температурний режим області змінюється також
залежно від рельєфу. Так, у глибоких балках і річкових долинах, куди стікає
холодне повітря, безморозний період зменшується на 15-20 днів, а заморозки
в цих понижених місцях сильніші та триваліші [25].
Атмосферні опади на території Харківської області розподіляються
нерівномірно. Більш зволоженою є західна частина, з середньорічною кількістю
опадів 568 мм, а сухішою – східна (475 мм). Для лісостепових районів області
гідротермічний коефіцієнт Селянинова – 0,97-1,04, а для степових районів –
0,92-0,96 [141]. Імовірність надмірно вологих років 5-15 %, вологих – 20-30 %,
сухих та посушливих – 25-45 %. По сезонах середньорічна кількість опадів
розподіляється так: взимку випадає 16-20 %, навесні – 22-25 %, за літній період
– 35-40 % та восени 24-29 % від загальної їх кількості [25, 86, 141].
Низький гіпсометричний рівень, періодичне затоплення заплав та
специфічні ґрунтові умови створюють в них особливий мікрокліматичний
режим, які в певній мірі нівелюють зональність клімату, що характерний для
територій водозбірного басейну. Так, затоплення повеневими водами у веснянолітній період призводить до підвищення атмосферної вологості на поверхні
заплав, тому влітку в ранкові та вечірні години заплави характеризуються більш
пониженими на 1,5-4,0 °С температурами повітря, а в обідні – підвищеними на
1-2 °С, порівняно із температурними умовами водозборів [123]. Крім цього,
седиментація алювіальних наносів сприяє більш швидкому прогріванню
заплавних ґрунтів. Загалом, мікрокліматичні умови заплав вважаються
сприятливими для росту та розвитку лучної рослинності.
Згідно

даних

великомасштабних

досліджень

ґрунтів

в

межах

Харківської області налічується більше 150 різновидів ґрунтів. У ґрунтовому
покриві області переважають чорноземи типові (38,24 %), чорноземи звичайні
глибокі (33,50 %), звичайні (11,35 %) та опідзолені (10,81 %) [25, 141].
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Оскільки територія області розміщена в межах двох кліматичних зон, то
ґрунтовий

покрив

ґрунтоутворення,
неоднорідністю

формується
тобто

згідно

структура

рослинних

формацій,

зональних

ґрунтового

умов

покриву

різноманітністю

та

факторів

визначається

кліматичних

та

геоморфологічних умов. Проте, оскільки основною ґрунтоутворюючою
породою на території області є лес та лесоподібний суглинок, то це обумовлює
відносну літологічну однорідність ґрунтового покриву в плакорних умовах.
В межах Лісостепової зони як зональний підтип переважно поширені
чорноземи типові, а у степовій – звичайні, сформовані під справжніми
різнотравно-типчаково-ковильними степами [25, 141, 171, 216]. В результаті
прояву елювіального процесу характерними для лісостепової зони є наявність
опідзолених ґрунтів у структурі ґрунтового покриву: чорноземів, сірих лісових
та темно-сірих. Сірі лісові ґрунти приурочені до високих, добре дренованих
водороздільних плато. Зона стикання степів з лісами представлена темносірими опідзоленими ґрунтами та чорноземами опідзоленими.
Диференційованість ґрунтового покриву області збільшується за
рахунок наявності напівгідроморфних та гідроморфних ґрунтів. Серед
перших

найбільш

поширеними

є

лучно-чорноземні,

приурочені

до

надзаплавних терас річок, днищ балок, неглибоких депресій на плато.
Гідроморфна група включає ґрунти (дерновий оглеєний, лучний, лучноболотний, болотний, торфово-болотний, торфовий), які розповсюджені в
понижених місцях заплав та їх терас при близькому заляганні (0,5-1,5 м)
підґрунтових вод та алювіальні ґрунти (дерновий, лучний, лучно-болотний,
болотний), які розповсюджені у заплавах річок [171].
Таким чином, аналіз ґрунтово-кліматичних умов території досліджень
та однотипність ґрунтового покриву заплав Харківської області дозволяє
вважати

отримані

результати

достатньо

репрезентативними,

щоб

екстраполювати їх на алювіально-лучні ґрунти Полтавської, Сумської,
частково Черкаської та Київської областей.
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РОЗДІЛ 3
ҐРУНТИ ЗАПЛАВНИХ ТЕРИТОРІЙ ТА СУЧАСНИЙ СТАН ЗАПЛАВ
ЛІВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ ТА ПІВНІЧНОГО СТЕПУ УКРАЇНИ
3.1 Специфіка заплавного ґрунтоутворення та її відображення на
морфологічній будові профілю алювіально-лучних ґрунтів
Заплавні

долини

надзвичайно

складні

за

ґрунтово-рослинним

покривом. В залежності від віддаленості русла по поперечнику заплави
виділяють прируслову, центральну та прикореневу (притерасну) її частини,
на яких формуються алювіальні ґрунти різних типів. Алювіальні (заплавні)
ґрунти включають [205]: алювіально-дернові, алювіально-лучні, лучноболотні та болотні (мінеральні і органогенні) ґрунти. Тому-то ґрунтовий
покрив заплав вважається мозаїчним та строкатим.
Алювіальні дернові ґрунти розвиваються на піщаних та супіщаних
відкладах переважно в прирусловій частині заплави, але зустрічаються також
по гривах та на підвищеннях мікрорельєфу в центральній частині. У цих
ґрунтах через чітко виражену шаруватість спостерігається чергування
піщаних та мулистих прошарків по профілю. Потужність гумусового
профілю в цих ґрунтах незначна – від 3-5 см до 10-30 см. Дернові ґрунти
заплав малогумусовані – уміст гумусу 0,3-2,5 %. Через опіщаненість і низьку
гумусованість вони збіднені на біогенні елементи, мають незначну ЄКО
(10-15 мг-екв/100 г ґрунту) та низьку буферність. Алювіально-дернові ґрунти
вважаються примітивними та найменш родючими в заплавах.
Переважну більшість площі (близько 60-70 %) заплавної території
займають алювіальні ґрунти із різним ступенем прояву гідроморфізму –
лучні, лучно-болотні, болотні та торфові, які поширені в центральній та
прикореневій геоморфологічних частинах заплав.
Алювіально-лучні ґрунти формуються в центральній частині заплав
при атмосферно-підґрунтовому водному живленні. Високопродуктивні
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різнотравно-злакові лучні рослинні асоціації добре оструктурюють ґрунти на
значну глибину. Лучні ґрунти заплав мають профіль гумусо-акумулятивного
типу, що періодично нарощується при кольматаційному повеневому режимі
та алохтонному нанесенні седиментаційного матеріалу. Профіль також добре
диференційований на гумусовий, перехідний та оглеєний горизонти.
Оглеєння нижньої частини профілю проявляється у вигляді іржавих та сизих
плям і затьоків. У лучних ґрунтах в якості материнської породи виступають
алювіальні та алювіально-делювіальні відклади різного гранулометричного
складу. Алювіально-лучні ґрунти мають високий потенціал гумусу та
основних елементів живлення.
В природних провінціях Лівобережного Лісостепу вірогідним є
розвиток галогенного процесу в алювіальних ґрунтах, що обумовлюється
живленням ґрунтів мінералізованими підґрунтовими водами. Залучення
галогенного процесу в заплавне ґрунтоутворення викликає осолонцювання
ґрунтового профілю алювіальних ґрунтів та його диференціацію за
елювіально-ілювіальним типом. У більшості випадків осолонцювання
поєднується із солончакуватістю, співвідношення між якими залежить від
рівня залягання і ступеня мінералізації підґрунтових вод, типу водного
режиму,

природних

властивостей

ґрунтів,

рослинного

покриву.

Осолонцювання проявляється в поверхневому чи в перехідному горизонтах.
Галогенез призводить до погіршення якісного стану заплавних ґрунтів
(висока диспергація мулистих часточок, несприятливі водно-фізичні і
біологічні властивості) та їхньої родючості.
Лучно-болотні ґрунти заплав приурочені до неглибоких, але чітко
виражених

понижень.

Це

ґрунти

високої

потенційної

родючості.

Морфологічна будова характеризується глибоким гумусованим профілем з
наявністю

слабооторфованої

дернини;

нижче

залягає

бурувато-сірий

зернистий горизонт, що сильно пронизаний коренями рослин. Ґрунти в
значній

мірі

забезпечені

поживними

елементами.

Підґрунтові

води

з'являються на глибині 50-70 см. Після усунення надлишкового зволоження
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шляхом дренажу ці ґрунти, безумовно, можуть перейти у фонд родючих
заплавних земель.
Болотні ґрунти заплав формуються на притерасових, прикореневих,
старичних та інших від’ємних мікро- і мезорельєфних пониженнях. Заплавні
болота належать до евтрофного типу боліт, збагачених азотом, фосфором та
іншими елементами живлення. Загальними рисами алювіальних болотних
(органогенних) ґрунтів є розвиток процесів оглеєння у межах профілю
ґрунтів; велика кількість у профілі органічних включень різного ступеню
розкладу;

наявність

специфічного

напіврозкладеного

органогенного

природного продукту – торфу. Утворення торфу приурочене до верхньої
аерованої частини відмерлої органічної маси, в якій відбуваються процеси її
«холодної» гуміфікації (перегнивання) і значно гальмуються процеси
мінералізації.
Вивчення процесів трансформації органічної речовини проводили на
типових для Лісостепової зони алювіально-лучних ґрунтах заплав малих та
середніх річок Харківської області, морфологічний опис профілю яких
наведений у додатку В. Варто додати, що нашими дослідженнями частково
охоплені також алювіально-лучні ґрунти зони північного Степу, до якої
відноситься південна частина території Харківської області.
За сучасними уявленнями, алювіальні ґрунти формуються під впливом
тих же факторів і умов ґрунтоутворення, що й автоморфні зональні, однак
прояви цих факторів ускладнюються специфічними процесами – повеневими
(затоплення

повеневими

та

паводковими

водами)

та

алювіальними

(відкладення різних за гранулометричним складом часточок у вигляді
намулу) та участю в процесах ґенези заплавних ґрунтів, за А. А. Роде [179],
підґрунтових вод як важливого чинника ґрунтоутворення. З цього можна
зробити висновок, що морфологічний образ, склад та властивості заплавних
ґрунтів

визначаються

особливостями

просторово-часового

вищезазначених специфічних процесів в заплавах.

прояву

54
Алювіальність суттєво відрізняє заплавні ґрунти від інших ґрунтів
гідроморфного ряду. Та навіть в межах однієї заплави літологічно різний
алювій прируслової, центральної, притерасної та прикореневої частин
заплави обумовлює формування різних типів алювіальних ґрунтів. О. А. Ліхо
відмічає [132], що для забезпечення нормального функціонування всього
природного комплексу заплави необхідне її періодичне затоплення, яке
забезпечується повенями та водопіллям, котрі не тільки зрошують заплаву, а
й забезпечують надходження поживних речовин.
Варто відмітити, що алювіальний (геологічний) процес у заплавах не
залежить від ґрунтотворного і підпорядковується ерозійно-седиментаційним
процесам, що охоплюють всю територію басейну річки. На відміну від
автоморфних, ґенеза ґрунтів заплавних територій більш тісно пов’язана із
геологічними процесами, оскільки ґрунтоутворення постійно переривається
продуктами алювіальних наносів.
Хоча заплавні ґрунти відносять до класу азональних, однак їх ґенеза не
є виокремленим самостійним процесом, а зумовлюється особливістю
біохімічних зв’язків заплавних ландшафтів з прилеглою територією –
надходженням зі всієї площі водозбору в заплаву теригенного матеріалу;
накопичувальним балансом ґрунтоутворення; періодичним затопленням і
постійною участю підґрунтових вод у ґрунтоґенезі; відносно вирівняним
тепловим

режимом;

високою

біогенністю

середовища;

постійним

омолодженням ґрунту за рахунок свіжевідкладеного алювію та багатої
кількості

органічних

решток

у

лучному

фітоценозі;

суміщеним

флуктуаційним розвитком ґрунтотворних та седиментаційних процесів;
гідроморфізмом різного ступеня вираженості залежно від рельєфу заплави;
контрастності окисно-відновних умов; характеру повеневого режиму;
тривалості застою повеневих вод тощо.
За своїми властивостями та режимом функціонування алювіальнолучні ґрунти відрізняються від автоморфних ґрунтів вододілів, оскільки
періодичний прояв гідроморфізму (як поверхневого, так і підґрунтового) на
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заплавних територіях послаблює перебіг зонального ґрунтотворного процесу.
Проте, як відзначають деякі дослідники [15, 45, 61, 194, 228], між ґрунтами
нижнього гіпсометричного рівня та ландшафтами вододілів існують
взаємообумовлені функціональні зв’язки, тому на тих ділянках заплав, які
поступово виходять з режиму регулярної повені, найбільш типовим та
ймовірним напрямком в розвитку заплавних ґрунтів Лісостепу та Степу стає
посилення

під

впливом

підґрунтових

вод

зональних

процесів

ґрунтоутворення.
Досліджені алювіально-лучні ґрунти формуються в центральній
частині заплав під покривом високопродуктивних бобово-різнотравнозлакових лучних рослинних асоціацій (Festuca pratensis L., Avena fatua L.,
Elytrigia repens L., Poa trivialis L., Poa pratensis L., Lotus corniculatus L., Lotus
ukrainicus, Phleum pretense L., Trifolium pratense L., Trifolium rubens L.,
Oleperucus pratensis L., Vícia crácca, Ranunculus repens, Veronica officinalis L.,
Agropiron repens, Taráxacum officinále, Achillea millefolium, Achillea inundata,
Galium boreale, Gladiolus imbricatus L., Ranunculus acris L., Sonchus arvensis
L., Sanguisorba officinalis L., Tragopogon pratensis, Artemisia abrotanum та ін.),
які добре оструктурюють ґрунти на значну глибину. Саме з цієї причини
В. Р. Вільямс ще у 1949 році [34] назвав центральну заплаву – зернистою.
Характер зволоження цих ґрунтів обумовлюється як повеневим
режимом, так і близькістю залягання підґрунтових вод, капілярна облямівка
яких тривалий період часу перебуває в межах ґрунтового профілю.
Зволоження алювіальних ґрунтів повеневими водами не викликає оглеєння
верхнього

гумусового

горизонту

через

насиченість

їх

киснем

та

несприятливість для прояву відновних процесів. Варто зазначити, що у
зв’язку із періодичним тривалим періодом аквальної фази в заплавному
ландшафті відбувається гідрогенна акумуляція біофільних елементів:
півтораоксидів, карбонатів кальцію та легкорозчинних солей, що обумовлює
їх значну біогенність та високу потенційну родючість [45, 60, 61].
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Слід відмітити, що специфічні умови заплавного ґрунтоутворення чітко
відображаються на морфологічному профілі досліджуваних ґрунтів. Як
відзначають ряд дослідників [151, 166], морфогенетична будова ґрунтового
профілю відіграє провідну роль в ідентифікації ґрунтів та оцінюванні їх
агроекологічного стану.
Морфогенетичні особливості алювіально-лучних ґрунтів заплав малих
та середніх річок Харківської області вивчені методом опису їхньої
профільної будови. Загалом, лучні ґрунти заплав мають профіль гумусоакумулятивного типу, подібний до профілю автоморфних ґрунтів вододілів,
однак динамічність та специфічність екологічної обстановки в заплавному
ландшафті виражає свої особливості в будові їх профілю та дозволяє
виокремити ці ґрунти в окремий клас – заплавні (алювіальні).
Морфологічна будова алювіально-лучних ґрунтів характеризується
часто-густо досить глибоким профілем (до 140 см) гумусо-акумулятивного
типу, що періодично нарощується при кольматаційному повеневому режимі
та алохтонному нанесенні біофільних елементів із водозбірної площі.
Профіль ґрунтів, як правило, диференційований на гумусовий (Н),
верхній перехідний (Нр) та нижній перехідний (Рh) горизонти. Слід
зауважити, що навіть при періодичних повенях, і як наслідок, седиментації
мулистих часточок з повеневих вод, чіткої диференціації на горизонти по
профілю не спостерігалося. З цього можна зробити висновок про те, що на
обстежених заплавних територіях проходив спокійний повеневий режим і
швидкість ґрунтоутворення перевищувала швидкість накопичення алювію,
тому візуальна шаруватість профілю ґрунтів на обстежених нами заплавах не
виражена або слабо виражена. Проте, деякі дослідники [167] відмітили у
заплавних ґрунтах і ґрунтах нижньотерасових періодично затоплюваних
рівнин Карпатських гір наявність геологічних шарів в межах генетичних
ґрунтових горизонтів, що ще раз підтверджує факт взаємопереплетіння
геологічних та ґрунтотворних процесів у процесах формування заплавних
ґрунтів.
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Однак,

у

зв’язку

із

меандруванням

русла

річки

та

зміною

гідрологічного режиму досить часто спостерігається врізання прируслових
елементів

в

центральну

частину

заплави.

Вищевказані

обставини

обумовлюють формування шаруватих лучних та навіть похованих ґрунтів,
що не є випадковим явищем на території заплав. При експедиційних
дослідженнях заплавних територій лучні шаруваті ґрунти із укороченим
гумусовим профілем (до 30 см) зустрілися нам у Богодухівському районі на
заплаві р. Мерла (рис. В.1) [223]. Динамічний за роками повеневий режим
сприяв відкладенню різних за гранулометричним складом часточок, що
зумовило шаруватість профілю внаслідок чергування піщаних та мулуватогумусових прошарків. Зміна бурхливого повеневого режиму на більш
спокійний внаслідок зміщення частини заплави, відкладення мулуватих
алювіальних часточок та поселення мезогігрофільної лучної рослинності
сприяли формуванню темного зернистого важкосуглинкового гумусового
горизонту лучного неглибокого ґрунту. Ця обставина позначається на
особливостях профільної будови алювіально-лучних ґрунтів.
Не менш важливою особливістю морфологічної будови, що відрізняє
алювіально-лучні ґрунти зони Лісостепу від зональних чорноземних, є прояв
глейових процесів в нижніх горизонтах профілю, починаючи із нижнього
перехідного, внаслідок близького залягання підґрунтових вод. Оглеєння
визначається, перш за все, особливостями гідрологічного режиму в
заплавному ландшафті.
Індикаторами відновних глейових процесів є наявність на межі зміни
окисно-відновних умов міцних залізо-марганцево-гумусових конкрецій
бурувато-палевого кольору, а також сизувато-охристих затьоків та плям по
кореневих ходах. Як відмічає Р. С. Трускавецький [203], нижній залізистоконкреційний прошарок збігається із зоною коливання капілярної облямівки
літнього (меженного) рівня залягання підґрунтових вод, а верхній – осінньовесняного водного режиму. Інтенсивність глейових процесів та глибина їх
прояву по профілю залежить від рівня залягання підґрунтових вод та висоти
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їхньої сезонної пульсації. Наявність на глибині 1,0-1,5 м рівня залягання
підґрунтових вод є важливою діагностичною ознакою лучних ґрунтів.
При дослідженні заплавних територій Харківської області в зоні
північного Степу (Зачепилівський район) було відмічено, що заплавний
ґрунтоґенез ускладняється сезонною пульсацією неглибоко залягаючих
мінералізованих підґрунтових вод з вмістом солей, що перевищує 1,5 г/л. Цей
додатковий фактор ґрунтоутворення в заплавному ландшафті обумовлює
формування

солонцевих

і

солонцево-солончакових,

нерідко

з

диференційованим на елювіальний та ілювіальний горизонти заплавних
ґрунтів, тобто знижує родючість заплавних ґрунтів та створює складнощі для
ефективного використання у сільському господарстві.
На відміну від зональних автоморфних чорноземних ґрунтів, де
ґрунтоутворюючими породами є леси та лесовидні суглинки, заплавні ґрунти
формуються на власне алювіальних та алювіально-делювіальних відкладах
різного гранулометричного складу.
Отже, досліджені алювіально-лучні ґрунти заплавних територій
Харківської області мають подібну між собою будову профілю, особливості
якої обумовлені проявом специфічних процесів в заплавному ландшафті, а
саме: повеневим режимом, седиментаційними (алювіальними) процесами,
меандруванням русел річок,

динамічним окисно-відновним режимом

залежно від сезонного рівня підґрунтових вод тощо. Проте тривалість та
інтенсивність флювіального фактору може змінюватись в просторовому та
часовому вимірах, що беззаперечно з часом знайде своє відображення на
морфогенетичній будові заплавних ґрунтів.
3.2 Загальна агрохімічна характеристика алювіально-лучних
ґрунтів як одного із чинників їх гумусової природи
Специфічність

заплавного

ґрунтоґенезу,

зокрема,

динамічність

гідрологічного режиму, відкладення алювію як багатого, так і бідного на
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поживні речовини, вирівняний тепловий режим тощо, історично створили
передумови для формування алювіально-лучних ґрунтів із високим рівнем
потенційної родючості під покривом мезогігрофільного різнотрав’я. У свій
час Р. А. Єленевський відзначав [89], що «заплава є грандіозною скринькою,
де за рахунок поверхневих та підґрунтових вод накопичується велике
потенційне багатство». Однак, залежно від кліматичних умов, мезорельєфу
території та напруженості і тривалості алювіальних та повеневих процесів
склад та властивості цих ґрунтів можуть істотно відрізнятися.
Загальна

агрохімічна

характеристика

обстежених

природних

алювіально-лучних ґрунтів за профілем представлена у таблиці 3.1.
Особливістю алювіально-лучних ґрунтів Лісостепової зони Харківської
області є нейтральна та слаболужна реакція ґрунтового середовища.
Досліджені лучні ґрунти заплав річок Харківської області переважно
карбонатні з високою карбонізацією біо-органо-мінерального комплексу, що
пов’язано з глибинним розмиванням руслом річок давніх карбонатних порід.
Карбонати виділяються у вигляді конкрецій та нерідко у вигляді карбонатної
плісняви, присипки, борошна, молюсків та мушель.
Досліджені об’єкти характеризуються згідно [6869] низьким вмістом
мінерального азоту (N-NH4 + N-NO3) по всьому профілю, який в основному
знаходиться в амонійній формі, що впливає на рухомість гумусових речовин.
Кількість

рухомого

фосфору

у

верхньому

горизонті

ґрунтів

коливається в широких межах – від середнього до дуже високого рівня
(11,47-98,47 мг/кг). Вміст калію в досліджених алювіально-лучних ґрунтах,
залежно від їх гранулометричного складу, також коливається від середнього
до дуже високого рівня в солонцевих різновидах (69,29-151,83 мг/кг).
Оскільки вміст калію залежить від мінерального та літологічного складу
ґрунтів (вмісту слюд та гідрослюд), тому цілком виправданим є вищий вміст
цього елементу у алювіально-лучних ґрунтах важчого гранулометричного
складу.
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Таблиця 3.1
Загальна агрохімічна та гранулометрична характеристика досліджених алювіально-лучних ґрунтів
заплав Харківської області
Nмінер., мг/кг
Вміст
Вміст
Вміст фракцій, %
Вміст
Генетичний Глибина, рН
рухомих рухомих
водн.
С
,
%
заг.
горизонт
см
P2O5,
K2O,
N-NO3
N-NH4
<0,01 мм
<0,001 мм
мг/кг
мг/кг
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Лучний глибокий карбонатний легкоглинистий ґрунт, заплава р. Сіверський Донець
Hallk

3-25

7,10

3,25

3,90

10,89

30,69

151,83

72,20

44,01

Hallk

25-50

7,42

2,51

0,70

6,19

19,24

149,42

71,87

37,15

Hp(gl)k

53-68

7,82

1,66

0,50

4,37

8,01

171,11

81,42

51,67

Лучний глибокий важкосуглинковий ґрунт, заплава р. Лопань
Hdall

0-10

7,76

2,86

1,30

3,67

39,79

69,29

59,27

36,12

Hall

10-42

7,68

1,90

1,10

4,58

26,05

45,19

55,79

32,55

Hpallgl

42-74

7,61

2,29

1,20

12,36

86,73

81,34

64,06

38,42

Лучний неглибокий важкосуглинковий шаруватий ґрунт, заплава р. Мерла
Hd

0-7

6,13

8,93

2,00

15,27

32,35

90,38

63,07

28,46

Hall

7-30

6,11

8,76

сліди

14,44

24,05

66,28

59,82

32,45

Hpall

30-45

5,37

0,41

сліди

4,85

3,44

24,10

11,80

6,15
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Продовж. табл. 3.1
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Лучний легкосуглинковий ґрунт (пасовище), заплава р. Мерла
Hall(k)

0-20

8,28

2,32

сліди

12,25

21,30

110,86

28,74

18,28

Hallgl

20-50

8,15

2,08

сліди

7,56

19,46

60,25

31,19

13,88

Лучний легкосуглинковий ґрунт (культурний сінокіс), заплава р. Мерла
Hall

4-22

7,06

4,07

сліди

13,87

11,47

86,76

24,64

6,57

Hallgl

22-55

7,81

1,63

сліди

14,65

39,62

43,38

20,48

6,96

Лучний легкосуглинковий карбонатний ґрунт (пасовище та сінокіс), заплава р. Мерла
Hall

5-25

8,20

2,52

сліди

10,20

17,17

98,81

23,90

7,33

Hall(k)

25-50

8,48

0,45

сліди

2,61

38,47

67,48

29,88

22,20

Лучний глибокий залишково солонцюватий легкосуглинковий ґрунт, заплава р. Орель
Heall

10-25

7,40

1,53

2,00

5,22

98,47

75,31

24,99

16,73

Hpiall

25-55

7,80

1,37

1,25

3,89

119,94

58,24

24,09

17,02
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Аналіз гранулометричного складу досліджених алювіально-лучних
ґрунтів відображає алювіальний режим та відсутність процесів перерозподілу
колоїдів.

Нам

зустрілись

різні

різновиди

лучних

ґрунтів

–

від

легкосуглинкового до легкоглинистого, переважно пилувато-мулуватого
складу (додаток В). Цікавим є той факт, що у досліджених ґрунтах немає
чіткої закономірності розподілу мулистої фракції по профілю, проте чітко
спостерігається збільшення піщаної фракції в його нижній частині.
Аналізування результатів водної витяжки із лучних ґрунтів заплав
Харківської області (додаток Г) згідно Інструкції з проведення ґрунтовосольової зйомки [35] показало, що досліджені ґрунти в більшій своїй частині
незасолені. Варто також відмітити, що водна витяжка із досліджених лучних
ґрунтів має сульфатно-гідрокарбонатний склад, в той час як у південній
Степовій частині області – содово-хлоридний і на порядок збільшується
масова частка Na+; реакція середовища водної витяжки – нейтральна або
слаболужна. Згідно розрахунків за [35] токсичні солі у ґрунтах відсутні.
Найвища ємність вбирання у ґрунтів важкого гранскладу – лучному
глибокому

легкоглинистому

(заплава

р. Сіверський

Донець)

–

42,71 ммоль/100 г, а найменша у лучному залишково солонцюватому
легкосуглинковому (заплава р. Орель – 18,37 ммоль/100 г), що пов'язано із
зменшеною кількістю мулистої фракції та більш низьким вмістом гумусу.
Загалом, за результатами проведених агрохімічних досліджень складу
алювіально-лучних

ґрунтів

можна

зробити

висновок,

що

ґрунти

характеризуються близькою до нейтральної, нейтральною та слаболужною
реакцією середовища, середнім та високим вмістом поживних елементів,
збагаченістю на мулисту фракцію, що обумовлює їх значну вбирну здатність
та буферну стійкість до різних зовнішніх навантажень. Проте досить часто
такий потенціал заплавних ґрунтів, з наукової точки зору, використовується
нераціонально та необґрунтовано. Цей заплавний високо потенційний за
родючістю природний ґрунтовий ресурс на сьогодні не задіяний в
агробізнесі, однак є перспективним за умов відродження тваринництва.
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3.3 Сучасний стан заплавних територій Харківщини
Серед загальної площі алювіальних ґрунтів сільськогосподарського
призначення

(≈ 5,3

млн

га)

в

аграрному

виробництві

України

використовується приблизно 3,7 млн га (71 %), при чому з них орієнтовно
3,0 млн га відносяться до зони Лісостепу. На сьогодні для потреб
тваринницької

галузі

(кормовиробництво)

використовується

близько

1,9 млн га заплавних земель, у тому числі у Лісостеповій зоні 0,5 млн га під
сіножатями та 0,3 млн га під пасовищами [28].
Згідно джерела [25], загальна площа заплавних земель в межах
Харківської області орієнтовно складає 90,5 тис. га, з них приблизно
60-70 тис. га сільськогосподарського призначення. Однак, їх точні площі
можна визначити лише за результатами великомасштабного обстеження.
Надмірне господарське використання високородючих заплавних земель
в Україні призвело до часткової заміни природних ландшафтів на природноантропогенні. У сформованій таким чином ландшафтній структурі сучасних
заплав формуються нові взаємозв’язки, розвиваються часто непередбачувані
процеси та явища, що, зазвичай, негативно відображаються на загальному
екологічному стані заплав та значно ускладнюють їх освоєння та раціональне
використання.
Варто відмітити, що характер гідрологічного режиму річок має
важливе значення не лише для ґенези алювіальних ґрунтів, але і визначає, на
якому етапі формування перебувають сучасні заплавні території. Ґенеза
заплавних ґрунтів періодично ускладняється проявом специфічних процесів
– повеневих, алювіальних та постійною участю підґрунтових вод як
важливого чинника заплавного ґрунтоутворення. Слід підкреслити, що
гідрологічний режим заплав змінюється, а це, в свою чергу, обумовлює
динамічність прояву повеневих процесів на заплавних землях.
Наразі внаслідок антропогенного втручання та через зміну кліматичних
умов більшість річок, обстежених в Харківській області, обміліло, тому
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ймовірність весняних повенів незначна. Це означає, що заплави поступово
виходять з режиму повеневості, і у формуванні заплавних ґрунтів
переважають

саме

ґрунтоутворювальні

процеси,

про

що

свідчать

морфологічні риси будови профілю обстежених ґрунтів.
При обстеженні заплавних територій Харківської області нами
відмічено, що на сьогодні все частіше природні чинники розвитку
ландшафтів заплав ускладнюються антропогенними, які в більшості випадків
призводять до кризових екологічних наслідків в заплавних долинах. Серед
антропогенних чинників впливу можна виокремити низку груп, зумовлених
характером людської діяльності на заплавних територіях, яка нами об’єднана
в окремі групи.
Сільськогосподарська група. Вона характеризується розпаюванням
заплав для ведення фермерського та приватного господарства: розорювання
під сільськогосподарські культури інтенсивного використання, випасання
свійських тварин та влаштування літніх стійбищ для їх відпочинку,
сінокосіння, рідше садівництво. Це призводить до корінних змін рослинного
покриву: природне багаторічне лучне різнотрав’я замінюється однорічними
сільськогосподарськими культурами, ягідниками та сіяними культурними
сінокосами (рис. 3.1).

Рис. 3.1 Фото культурної сінокісної ділянки заплави р. Мерла
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Варто також зазначити, що залучення заплавних земель в землеробську
культуру, неконтрольоване безсистемне випасання худоби та нераціональне
використання заплавних територій призводить до збіднення видового
різноманіття лучної рослинності і захаращення заплавних луків чагарниками
та нестравлюваними видами рослин (рис. 3.2).

Рис. 3.2 Фото захаращеної ділянки заплави р. Лопань
До ряду негативних наслідків антропогенного впливу на ґрунтовий
покрив заплавного ландшафту слід віднести поширення ерозії ґрунтів,
евтрофікацію підґрунтових вод та прилеглих водоймищ, обвал берегів,
замулення річок та ґрунтового покриву, переущільнення ґрунтів, пірогенну
деградацію (рис. 3.3), місця сміттєзвалищ та скотомогильників.
Водогосподарська група. Вона обумовлена сучасним чи минулим
будівництвом в межах заплавних ландшафтів осушувальних каналів, загат,
ставків та водоймищ для зрошення тощо. Дана група чинників призвела до
корінних змін ландшафтної структури заплав та процесів, що їх формують. В
результаті цього значна кількість малих річок опинилася під загрозою
обміління, пересихання та зникнення з мапи України, а з іншого боку –
заплави затоплюються та порушується періодичний прояв весняно-осінніх
повенів та паводків, формуються масиви боліт та перезволожених територій,
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що раніше не були притаманні. Має також місце осушення стариць,
заболочених понижень та перезволожених ділянок.

Рис. 3.3 Вигорання рослинного покриву на заплаві р. Орель
Варто наголосити, що такого роду діяльність призводить до втрати
режиму заплавності на території річкової долини – основної умови існування
та функціонування заплав. З метою попередження та запобігання вище
вказаних негативних наслідків на заплавних землях варто відновлювати
нормальне функціонування річищ та обов’язково враховувати наукові
рекомендації щодо проведення зрошувально-осушувальних меліорацій на
цих територіях.
Лісогосподарська група. Характеризується зміною загального вигляду
заплавного

ландшафту

та

зменшенням

його

лісистості

внаслідок

розповсюдження пожеж, вирубування лісів для промислових та енергетичних
цілей, а також висихання чи вимокання лісової рослинності при осушенні або
підтопленні заплав. В той же час, на вирівняній частині досліджених заплав
час-від-часу

зустрічаються

невеликі

масиви

культурних

насаджень

фруктових дерев, однак для отримання високих врожаїв вони потребують
повного оновлення та належного догляду.
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Як відмічає В. П. Ткач [196], для нормального функціонування заплав
та виконування ними екологічних, продуктивних, рекреаційних та інших
функцій рівень лісистості заплав має бути не меншим за 20 %. Тому-то, на
теперішній час необхідне створення та реалізація лісогосподарських
проектних завдань для відновлення лісистості заплав, основними задачами
яких є створення лісо-чагарникових масивів, займищ, куртин, смуг з
адаптованим до різних типів заплавних земель асортименту деревних і
чагарникових

саджанців.

Закустаренню

підлягають

піщані

ґрунти

прируслов'я, а на заболочених пониженнях із болотними та лучно-болотними
ґрунтами висаджують деревні саджанці (наприклад, вільха чорна).
Промислова група. За інтенсивністю впливу на заплавний ландшафт
дана група чинників найпотужніша. Як свідчать дослідження А. В. Яцика
[133], найбільша кількість забруднень надходить до водних джерел з
промислових підприємств (63,4 %). Найбільшої шкоди ґрунтовому покриву
заплав завдають розробки гірничо-добувної промисловості. Так, за даними
Г. І. Денисик [56], територія заплави р. Південний Буг у місцях видобутку
гранітів та гнейсів (Сабаров, Гнівань, Райгород, Губник) повністю знищена, а
натомість з’явились відвали порід – лесу, каоліну, кристалічних порід тощо.
Однак, на обстежених територіях промислова група чинників
проявляється лише розробленням піщаних кар’єрів на заплавних терасах,
торфовидобуванням,
подальшому

створенням

зачеплені

сміттєзвалищ

розробками

ділянки

та

відвалів

заплав

тощо.

В

покидаються

та

заростають чагарниковою рослинністю, що значно погіршує загальний
вигляд заплав, тому нетипові для заплавного ландшафту промислові об’єкти
необхідно пристосовувати до вимог раціонального природокористування,
оскільки рекультивація цих ділянок потребує значних

ресурсо- та

капіталовкладень.
Рекреаційна група. Сьогодні в Україні важко уявити систему охорони
здоров'я населення без оздоровчого комплексу. Площа освоєних та
потенційних

рекреаційних

територій

в

Україні

(без

радіаційної
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забрудненості) становить 12,8 % території країни. У сучасному світі
відпочинок, рекреація, туризм, оздоровлення є найвищою соціальною
цінністю. Тому за останні кілька десятків років у світі поступово зростає
значення оздоровчого лікування, туризму та рекреації.
До рекреаційної групи чинників відносяться: туристичні походи,
організація тимчасових місць і таборів відпочинку, проведення спортивних
змагань та свят, створення пляжів та використання територій заплав
лікувальними

та

оздоровчими

закладами

(санаторіями,

будинками

відпочинку, дитячими таборами), а також місцевим населенням.
Туристично-рекреаційна діяльність є одним із пріоритетних напрямів
розвитку економіки держави. Так склалося, що географічне розташування
України зумовлює необхідність формування сучасної ефективної курортнорекреаційної економіки як важливої складової національної економіки. З
цього випливає, що рекреаційній групі чинників зараз і у майбутньому
необхідно приділяти більше уваги, так як вони формуватимуть майбутній
образ і структуру заплавних ландшафтів та визначатимуть добробут і здоров’я
нації загалом.
Побутова група. Починає активно діяти після того, як втрачається
головний чинник існування заплав – режим заплавності. Проявляється
будівництвом індивідуальних садиб та маєтків, площадок, торгівельних
закладів, прокладанням доріг, ліній електропередачі та газопроводів. Варто
відмітити, що будівництво та функціонування в заплавах доріг призводить до
активізації процесів заболочування біля насипів доріг та ерозійних,
непритаманних для заплав, процесів на самих насипах, ущільнення або
повного знищення родючих ґрунтів заплав, появи нових рослин та їх
угруповань, зміни мікроклімату у межах дії доріг.
Чинники даної групи докорінно перебудовують літогенну основу,
ґрунти й рослинний світ заплав, сприяють формуванню смітників та
забрудненню водойм. Вплив побутової групи чинників на заплавні території
постійно зростає.
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Отже, в сучасних умовах заплавного землекористування втручання в
природну рівновагу заплавного ландшафту, тривале інтенсивне та різнобічне,
переважно стихійне, освоєння та використання заплав малих та середніх
річок Лівобережного Лісостепу зумовили екологічну дестабілізацію та
деградацію

ґрунтового

і

рослинного

покриву

річкових

долин.

Це

проявляється у зміні структури заплавного ландшафту, у корінній перебудові
взаємозв’язків між річищами та їх заплавами, у наявності непритаманних для
заплав елементів та об’єктів антропогенного походження, у перевантаженні
ґрунтового покриву заплав ненормованим випасом худоби, у зміні лучних
рослинних асоціацій та поступовому остепнінні заплав тощо.
Варто підкреслити, що серед основних причин погіршення стану
ґрунтового покриву земельних ділянок, загалом, слід виділити наступні:
відсутність належної стратегії в землекористуванні та охороні ґрунтів;
нехтування

концепцією

сталого

землекористування;

недієздатність

національних і галузевих та відсутність регіональних програм охорони
ґрунтів; ігнорування проблем ресурсно-комплексного підходу до розвитку
сільських територій у процесі земельних трансформацій тощо. Крім цього,
практично не формується методологія, критерії, нормативи та принципи
ґрунтоохоронного впорядкування сучасних агроландшафтів, а також правові,
економічні та соціальні передумови збереження родючості ґрунтів.
Тому-то, аналізуючи та узагальнюючи вище зазначені чинники впливу
на сучасний стан заплавних земель варто наголосити, що пріоритетними
задачами раціонального їх використання та охорони мають бути розроблення
комплексного проекту реконструкції заплавного ландшафту, віднесення
заплавних земель до територій з особливим режимом природокористування
та охорони, розвиток рекреаційного напрямку тощо.
Отримані результати дозволили зробити наступні висновки:
1. Морфологічний образ, склад та властивості алювіально-лучних
ґрунтів

визначаються

особливостями

просторово-часового

специфічних процесів в заплавах (повеневих та алювіальних).

прояву
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2.

Особливістю

алювіально-лучних

ґрунтів

Лісостепової

зони

Харківської області є близька до нейтральної, нейтральна та слаболужна
реакція середовища, середній та високий вміст поживних елементів,
збагаченість на мулисту фракцію, що обумовлює їх значну вбирну здатність
та буферну стійкість до різних природно-кліматичних та антропогенних
впливів.
3. Встановлено, що сучасні природні чинники розвитку заплавних
ландшафтів ускладнюються антропогенними, які в більшості випадків
призводять до кризових екологічних наслідків в заплавних долинах.
4. Розроблення комплексного проекту з реконструкції заплавних
ландшафтів є пріоритетною задачею раціонального використання та охорони
цих земель.
Дослідні дані цього розділу опубліковані у працях [185, 223].
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РОЗДІЛ 4
ОСОБЛИВОСТІ ГУМУСОВОГО СТАНУ АЛЮВІАЛЬНО-ЛУЧНИХ
ҐРУНТІВ ЗАПЛАВ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
4.1 Специфіка формування гумусового комплексу алювіальнолучних ґрунтів
Якісний склад гумусу та гумусовий профіль ґрунтів відображають
екологічні умови ґрунтоутворення на певній території та є «пам’яттю»
ґрунтів впродовж їх формування. Ще свого часу В. В. Докучаєв визначив
грубизну гумусового профілю як найбільш узагальнену характеристику
ґрунтової родючості, а деякі дослідники ототожнили типи ґрунтоутворення з
типами

гумусоутворення

–

своєрідного

маркера

типів

глобального

біогеохімічного кругообігу органічного вуглецю в ландшафтах [23, 168, 247].
На заплавних територіях домінують гумусово-акумулятивні процеси
ґрунтоутворення – дерновий та лучний. Вони обумовлюють утворення
потужного акумулятивного горизонту в профілі лучних ґрунтів, його
оструктурення та накопичення елементів живлення рослин.
В заплавних ландшафтах лучні ґрунти мають гумусовий профіль,
подібний до зональних автоморфних ґрунтів чорноземного ряду. Однак в
алювіальних лучних ґрунтах він вирізняється різко контрастною грубизною
(нерідко від 40 до 100 см і глибше) і текстурою. У формуванні органогенного
профілю значну роль відіграє розповсюдження кореневої системи лучних
трав на різну глибину залежно від алювіальних порід та напруження
заплавного ґрунтоутворення, зокрема, динаміки підґрунтових вод та їх
сезонного коливання.
Органогенний, переважно гумусовий, профіль досліджених ґрунтів
темно-сірого кольору, розподіл гумусу по профілю, як правило, рівномірний,
в основному, спадаючий донизу, проте нерідко зустрічаються ґрунти із
хаотичним розподілом органічного вуглецю – як наслідок впливу повеневості
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та алювіальності в часовому і просторовому вимірах. Тому досить вірогідним
для нас виявилася відсутність тенденції до зниження вмісту гумусу вниз по
профілю в алювіально-лучному ґрунті заплави р. Лопань (рис. 4.1) (рис. В.2)
та піки його вмісту в перехідних горизонтах, що зумовлено періодичною
седиментацією теригенного матеріалу з повеневих вод та шаруватістю
ґрунту, при чому візуально шаруватість майже непомітна.

Hdall
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5-15

4,93

Hall

25-35

3,28
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Рис. 4.1 Розподіл гумусу по профілю в лучному ґрунті заплави
р. Лопань
Враховуючи особливості заплавного ґрунтоутворення, такий розподіл
гумусу по профілю в алювіально-лучних ґрунтах цілком закономірний. Але
не дивлячись на можливу нерівномірність розподілу гумусу по профілю,
його вміст знаходиться у тісному кореляційному зв’язку із вмістом не
фізичної глини, а мулистих часточок (r = 0,83) (рис. 4.2).
Важливою особливістю заплавних ґрунтів є те, що за морфологічною
будовою їх гумусового профілю можна оцінити зміну поведінки річки та
заплавного режиму з плином часу та встановити загальну гідрологічну
обстановку в заплавному ландшафті на сьогодні. При спокійному режимі
повенів чи взагалі за його відсутності або значній віддаленості частини
заплави від русла річки спостерігається формування гумусового профілю з
типовим для зональних автоморфних ґрунтів рівномірним характером
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розподілу органічних речовин (лучні ґрунти заплав р. Сіверський Донець та
р. Мерла) (рис. В.3 – рис. В.6).
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Рис. 4.2 Кореляційний зв'язок між вмістом Сорг. та мулу
в алювіально-лучному ґрунті заплави р. Лопань
Однак, за періодичного інтенсивного режиму повеневості гумусовий
профіль має укорочений вигляд і час-від-часу переривається алювіальними
наносами різного гранулометричного складу (лучний ґрунт заплави р. Мерла
у Богодухівському районі, додаток В.1), що обумовлює ясно виражену
шаруватість профілю. Проте, у тих випадках, коли на території заплави
седиментується

алювій

з

пилувато-мулуватим

фракційним

складом,

шаруватість в профілі алювіальних ґрунтів майже непомітна. Її візуальна
«відсутність» обумовлена тим, що на прилеглих вододільних територіях
поширені однорідні лесові породи і лесовидні суглинки.
Як зазначають деякі дослідники [134, 147], величина акумуляції шару
заплавного алювію може складати 1,5-3,5 мм щорічно в залежності від
напруженості повеневого режиму та віддаленості від русла річки, а склад
алювію за [63] в долинах малих та середніх річок в більшій мірі відповідає
корі вивітрювання та ґрунтовому покриву прилеглих вододілів та схилів.
Алювіальні наноси, які акумулюються в заплавах, містять у своєму складі
мінеральні поживні елементи, а також гумусово-мінеральний мул, при чому у
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своїх властивостях вони успадковують особливості органічних решток
гірських порід вододілів. Дослідженнями [113] встановлено, що у тонкому
глинистому алювії кількість гумусових речовин досягає 10-15 %, а вбирна
здатність такого алювію може досягати до 60 ммоль/100 г сухого мулу.
Підсумовуючи вищенаведене, варто відмітити, що річкові наноси є
важливим

чинником

заплавного

ґрунтоутворення

та

обумовлюють

збагачення алювіальних ґрунтів на поживні речовини і поповнення загальних
запасів гумусу в цих ґрунтах. Крім того, періодично принесений алохтонний
седиментаційний матеріал повторно та активно включається в ґрунтотворні
процеси, визначаючи їх спрямованість, а також окреслює риси гумусового
профілю (шаруватість, грубизну, розподіл гумусу, гранулометричний склад
тощо) та якісний склад гумусу алювіально-лучних ґрунтів.
Особливої уваги заслуговують лучні ґрунти заплав річок південної
території Харківської області, яка відноситься до зони північного Степу
(заплава р. Орель, Зачепилівський р-н, поблизу сел. Нове Мажарове) і в якій
найбільш зосереджені лучні ґрунти з галогенними ознаками. Нижня частина
профілю цих ґрунтів перебуває під дією мінералізованих підґрунтових вод,
тому сезонно-пульсаційний водний режим сприяє диференціації гумусового
профілю на елювіально-ілювіальний горизонти (рис. В.7).
В гумусовому профілі алювіально-лучних ґрунтів Лісостепової зони
значна частина органічних речовин представлена тонкодисперсним, більш
скоагульованим гумусом, проте при посиленні гідроморфності ґрунтів
спостерігається наявність рослинних решток різного ступеня розкладу та
оторфованості. Як зазначає О. М. Казюта [102], при віддаленні від русла
річки вздовж поперечника заплави, а отже, і при наростанні гідроморфізму,
спостерігається, тенденція до більш поверхневої (0-30 см) концентрації
гумусу в алювіальних ґрунтах із наявністю його грубих форм та
включеннями із напіврозкладених (оторфованих) законсервованих рослинних
решток.
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Як вже відзначалося раніше, періодичний прояв повеневості та
алювіальності сприяє нерівномірності розподілу органічних речовини у
загальній товщі алювіальних лучних ґрунтів. У алювіально-лучних ґрунтах із
постійно періодичним заплавним режимом [59] у приповерхневому шарі
формується гумус типу мор і складається в основному із буруватих
озалізнених, напіврозкладених рослинних решток, при чому останні
зустрічаються по всьому профілю ґрунту. При послабленні динамічності
гідрологічного режиму в заплаві вміст нерозкладених, озалізнених рослинних
решток зменшується, а натомість з’являється значна кількість м’якого
тонкодисперсного гумусу (муль) у вигляді плівок на поверхні мінеральних
часточок, хоча напіврозкладені рештки трав’яної та деревної рослинності все
ж зустрічаються у нижній частині профілю (рис. В.2, рис. В.3, рис. В.6).
Заслуговує також уваги той факт, що гумус, як буде показано далі, в
досліджених алювіально-лучних ґрунтах, порівняно із автоморфними
ґрунтами, більш рухомий. Про це свідчить також наявність блискучих затьок
темно-палевого кольору стінками пор та тріщин, а також більша
інтенсивність кольору органічних речовин по краях структурних агрегатів.
Однак, як показали результати наших досліджень, вміст водорозчинних
органічних речовин у підґрунтових водах незначний – 0,01-0,02 %, тому
можна зробити висновок, що чорні гумінові речовини завдяки нейтральній
реакції та високого вмісту сполук кальцію не вимиваються за межі профілю
ґрунтів і не викликають евтрофікації оточуючих водних джерел. Цьому
сприяє випітний тип водного режиму і добре розвинута коренева система
лучних трав.
Отже, хоча на заплавних ґрунтах, подібно автоморфним, поширені
гумусоакумулятивні процеси ґрунтоутворення, проте власне гумусовий
профіль алювіально-лучних ґрунтів є відносно «молодим», а його
морфологічні риси є віддзеркаленням загального гідрологічного режиму в
заплавному й прилеглих до нього елементарних ландшафтах.
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4.2 Особливості гумусового стану алювіально-лучних ґрунтів
(на прикладі Харківської області)
На думку деяких дослідників [119, 224], полікомпонентність органічної
частини ґрунту, своєрідність природи її складових та їх багатофункціональні
властивості, які визначають активну участь у ґрунтотворному процесі та у
створенні сприятливих умов для росту та розвитку рослин, займають
центральне положення у вирішенні цілої низки проблем ґрунтознавчої науки.
З таким твердженням співзвучні класичні наукові праці цілої когорти
всесвітньо відомих учених-ґрунтознавців, перелік яких безкінечний. У
сучасному ґрунтознавстві увага до проблем органічної речовини та
гумусового стану ґрунтів не зменшилася, оскільки вони відіграють
першочергову роль у формуванні основних властивостей ґрунтів та
виконанні ними біохімічних, біосферних, санітарних, продуктивних та інших
соціально важливих функцій.
Одним із найважливіших діагностично-критеральних показників, що
відображає процес ґрунтоутворення та родючість ґрунтів, є їх гумусовий стан
[18, 47, 214].
Згідно з ДСТУ 7923:2015 [80] гумусовий стан ґрунтів – це сукупність
генетичних, хімічних і фізико-хімічних показників, які відображають
кількісну та якісну характеристику органічної речовини ґрунтів. За одним
вмістом і валовими запасами гумусу не можна оцінювати якість ґрунтів. В
останні роки широкого застосування в наукових дослідженнях та при
вирішенні ряду практичних задач набуває ціла система показників
гумусового стану ґрунтів, розроблена ще у 1978 році та згодом удосконалена
Л. А. Гришиною та Д. С. Орловим [154]. Ця система включає такі основні та
важливі з агрономічної точки зору показники як: уміст і запаси гумусу,
профільний розподіл гумусу, ступінь гуміфікації, тип гумусу, його груповий
та фракційний склад, насиченість гумусу азотом (співвідношення Сзаг./Nзаг.) та
інші.

Сукупність

цих

показників

дозволяє

визначити

характер

та
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спрямованість ґрунтотворного процесу, а також встановити зміни, що
відбуваються за антропогенних навантажень та кліматичних осциляцій, і тим
самим оцінити продуктивну здатність ґрунту та земельної ділянки.
Гумус переважно визначає морфологічні ознаки ґрунтів, їх поживний,
водний, повітряний та тепловий режими, фізичні, фізико-хімічні та буферні
властивості, біохімічні та мікробіологічні складові ґрунтового середовища
тощо [24, 127, 199, 230]. Він виконує безліч функцій – акумулятивну,
транспортну, регуляторну, обумовлює агрономічно цінну структуру ґрунтів,
зв’язує токсичні елементи в малорухомі та важкодисоційовані сполуки тощо
[150]. Ґрунти, які характеризуються оптимальним вмістом, складом та
запасами гумусу, відрізняються максимальною та стабільною продуктивною
здатністю та стійкістю до дії негативних зовнішніх впливів [153].
В літературних джерелах [38, 120, 130] дослідники пропонують різні
підходи та методи до вивчення гумусового стану, які дозволяють встановити
агрономічне значення окремих компонентів органічної речовини ґрунту. В
останні роки широкого розповсюдження набувають дослідження не лише
загальної характеристики гумусового стану ґрунтів, але й діагностики та
перебігу антропогенної трансформації [158, 159]. Цитований нами автор
[158] зазначає, що розробка системи контролю за гумусовим станом ґрунту
повинна включати: вибір контрольованих показників, періодичність та
системність спостережень, а також методи точних вимірювань обраних
показників.
Як відомо із літературних джерел [46, 207, 237], різноманітність умов
ґрунтоутворення в різних природних зонах яскраво позначається на кількості
гумусу та його розподілі по профілю ґрунту, які характерні для кожного
ґрунтового типу. Дослідженим нами лучним ґрунтам заплавних територій
Харківської області притаманні певні особливості, які нами встановлені і
підтверджені лабораторно-модельними експериментами.
Одним із головних показників гумусового стану ґрунтів є загальний
вміст та запаси гумусу, оскільки його кількість вважається інтегральним
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показником рівня родючості ґрунту та визначає еколого-генетичний статус
ґрунтоутворення [166]. Уміст загального гумусу у верхньому гумусовому
горизонті переважної більшості досліджених алювіально-лучних ґрунтів
коливається в широких межах – від 2,64 до 7,02 % [222] і згідно системи
показників гумусового стану ґрунтів [154] відноситься до середнього та
високого рівня (табл. 4.1) Із врахуванням літературних джерел [45, 59, 93,
138] його вміст ще більш широкий – від 1,2 до 20 % і більше. В окремих
випадках в профілі лучних ґрунтів можна зустріти торфові прошарки і навіть
цілі пласти.
Варто відмітити, що вміст загального гумусу в заплавних ґрунтах, як
визначалося раніше, є наслідком як інтенсивності процесу гуміфікації in situ,
так

і

кількості

алохтонного

гумусованого

матеріалу

водорозділів,

принесеного з повеневими водами, що значно підвищує запаси загального
гумусу в профілі цих ґрунтів та позначається на особливостях їх режимів та
вуглецевого ресурсу.
За запасами гумусу, як і за його вмістом, алювіально-лучні ґрунти
відрізняються значною різноманітністю. Як показують дані таблиці 4.1, в
переважній більшості досліджені алювіально-лучні ґрунти у верхньому
0-30 см шарі мають середні запаси гумусу. Високі та дуже високі запаси
гумусу у верхньому шарі, по всій вірогідності, мають лучні ґрунти, які досі
перебувають в режимі заплавності та раціонально використовуються в якості
природних кормових угідь (природні лучні фітоценози).
Немало важливе значення у нарощуванні гумусового потенціалу
заплавних ґрунтів має також значна коренева маса лучних трав, періодичне
додаткове зволоження ґрунтового профілю та оптимальні умови для
життєдіяльності ґрунтової мікробіоти.
Лучні ґрунти заплав нерідко підстеляються (залягають) на похованих
лучно-болотних, болотних мінеральних та торфово-глейових ґрунтах.
Профілі таких заплавних лучних ґрунтів описані нами в заплавах р. Мерла,
р. Мжа, р. Вільховатка та ін.
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Таблиця 4.1
Уміст та запаси гумусу в алювіально-лучних ґрунтах
Назва ґрунту
Алювіально-лучний глибокий
карбонатний
легкоглинистий ґрунт,
заплава р. Сіверський Донець
Алювіально-лучний глибокий
важкосуглинковий ґрунт,
заплава р. Лопань
Алювіально-лучний
неглибокий важкосуглинковий
шаруватий ґрунт,
заплава р. Мерла
Алювіально-лучний
легкосуглинковий ґрунт
(пасовище),
заплава р. Мерла
Алювіально-лучний
легкосуглинковий ґрунт
(культурний сінокіс),
заплава р. Мерла
Алювіально-лучний
легкосуглинковий карбонатний
ґрунт (пасовище та сінокіс),
заплава р. Мерла
Алювіально-лучний глибокий
залишково солонцюватий
легкосуглинковий ґрунт,
заплава р. Орель

Глиби
на, см

Уміст Щільність
гумусу, будови,
%
г/см3

3-25

5,60

1,07

25-53

4,33

1,16

53-68

2,86

1,20

0-10

4,93

1,01

10-42

3,28

1,15

42-74

3,95

1,18

0-7

15,40

0,89

7-30

15,10

1,07

30-45

0,71

1,21

0-20

4,00

1,11

20-50

3,59

1,19

50-70

0,41

1,23

4-22

7,02

1,11

22-55

2,81

1,16

55-70

2,52

1,25

5-25

4,34

1,13

25-50

0,78

1,22

50-65

0,78

1,24

10-25

2,64

1,35

25-55

2,36

1,32

55-105

1,33

1,41

Запаси гумусу,
т/га
0-30 см

0-100 см

175
високі

342
середні

125
320
середні середні

468
дуже
високі

–

132
227
середні середні

198
високі

326
середні

127
середні

161
низькі

105
267
середні середні

Для порівняння, запаси гумусу в 30-сантиметровому шарі автоморфних
ґрунтів – чорнозему опідзоленого та типового, які є зональними ґрунтами
Харківської області, згідно з даними джерел [186, 197], становлять
орієнтовно 106 та 178 т/га відповідно і оцінюються як середні та високі.
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Визначено, що у 0-100 см шарі алювіально-лучних ґрунтів запаси
гумусу нерідко на 10-15 % вищі, ніж у зональних автоморфних ґрунтах, що
обумовлено розповсюдженням потужної кореневої системи лучних трав [116,
190, 210] унаслідок постійного додаткового зволоження нижньої частини
профілю підґрунтовими водами.
Оскільки ґенеза лучних ґрунтів заплав подібна до автоморфних ґрунтів
вододілів, однак періодично ускладняється проявом специфічних процесів
(повеневих та алювіальних) на заплавних територіях, то можна припустити,
що останні також зумовлюють більш високі запаси гумусу в заплавних ґрунтах.
Враховуючи середні запаси гумусу більшості досліджених алювіальнолучних ґрунтів, нами розраховано, що загальні запаси гумусу у лучних
ґрунтах заплав Харківської області, які займають площу близько 90,5 тис. га
(≈ 2,8 % від загальної площі області), становлять в середньому в 0-30 см шарі
– 13·106 т (7,5·106 т Сорг.), а в 1-метровій товщі – 27·106 т (15,7·106 т Сорг.).
Згідно національної цифрової карти запасів органічного вуглецю в
ґрунтах України [225], розробленої відповідно до специфікацій Глобального
ґрунтового партнерства Продовольчої і сільськогосподарської Організації
Об’єднаних Націй (FАО), загальні запаси органічного вуглецю в ґрунтах
Харківської області оцінюються в 500·106 т, в яких частка органічного
вуглецю лучних ґрунтів заплав, за нашими розрахунками, становить
орієнтовно 1,5-2,0 %.
В розподілі гумусу по профілю досліджених нами алювіально-лучних
ґрунтів, зазвичай, чітко простежується тенденція до поступового зниження
його вмісту з глибиною. Проте, враховуючи особливості гідрологічної
обстановки в заплавному ландшафті, досить складної та динамічної, ця
тенденція часто-густо порушується, тому спостерігається нерівномірний
вміст гумусу по профілю алювіально-лучних ґрунтів.
Характер розподілу гумусу по профілю алювіально-лучних ґрунтів
представлений на рисунку 4.3.
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Рис. 4.3 Профільний розподіл гумусу в алювіально-лучних ґрунтах:
а – алювіально-лучний глибокий карбонатний легкоглинистий ґрунт,
заплава р. Сіверський Донець; б – алювіально-лучний глибокий
важкосуглинковий ґрунт, заплава р. Лопань; в – алювіально-лучний
неглибокий важкосуглинковий шаруватий ґрунт, заплава р. Мерла; г –
алювіально-лучний
легкосуглинковий
ґрунт
(пасовище),
заплава
р. Мерла; д – алювіально-лучний легкосуглинковий ґрунт (культурний
сінокіс), заплава р. Мерла; е – алювіально-лучний легкосуглинковий
карбонатний ґрунт (пасовище та сінокіс), заплава р. Мерла; ж – алювіальнолучний глибокий залишково солонцюватий легкосуглинковий ґрунт, заплава
р. Орель
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Як відзначає L. Cavani [241], для кількісного визначення органічної
речовини у ґрунтах варто також використовувати наступні показники: індекс
гуміфікації (HI), ступінь гуміфікації (HD) та рівень гуміфікації (HR). Вказані
показники визначаються за формулами:
HI = NH / (HAs + FAs);

(4.1)

HD = 100 * (HAs + FAs) / TEC;

(4.2)

HR = 100 * (HAs + FAs) / TOC,

(4.3)

де NH – кількість негуміфікованої фракції, г;
HАs – гумінові кислоти, г;
FAs – фульвокислоти, г;
TEC – загальна кількість екстрагованого вуглецю, г;
TOC – загальна кількість органічного вуглецю, г.
Для кожного типу ґрунтоутворення характерне формування гумусу з
певним співвідношенням його складових. Оцінити якість гумусу та
встановити характер трансформації органічної речовини в ґрунтах, зокрема, в
алювіально-лучних, дозволяє аналіз результатів групового та фракційного
складу гумусу.
Груповий склад гумусу, за [155, 156], представляє собою набір та
кількісний вміст груп специфічних та неспецифічних сполук, які входять до
його складу. До основних груп гумусових речовин (ГР), класифікація яких
базується на розчинності в лугах і кислотах, належать гумінові кислоти (ГК)
– нерозчинні в кислотах, але розчинні в лугах, фульвокислоти (ФК) –
розчинні в кислотах та гуміни – нерозчинна фракція, до якої входять міцно
зв’язані з мінеральною частиною ґрунту ГК і ФК та нерозкладені компоненти
рослинних решток [32, 47, 80, 152]. Фракційний склад гумусу характеризує
розподіл речовин, які входять до різних груп гумусових сполук, за формами їх
зв’язку з мінеральними компонентами ґрунту [7980].
В таблиці 4.2 представлені параметри показників групового складу
гумусу досліджених алювіально-лучних ґрунтів.
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Таблиця 4.2
Груповий склад гумусу алювіально-лучних ґрунтів
СГК
+
Гуміни,
СГК
СФК, % від
СФК
% від
Сзаг.
Сзаг.

Назва ґрунту

Гли
бина,
см

Вміст
Сзаг.,
%

СГК,
% від
Сзаг.

СФК,
%
від
Сзаг.

1

2

3

4

5

6

7

8

3,25

34,0

17,3

51,3

48,7

1,9

2,51

39,2

26,8

66,0

34,0

1,5

1,66

36,1

28,6

64,7

35,3

1,3

0-10

2,86

27,6

9,6

37,2

62,8

2,9

10-42

1,90

39,7

26,1

65,8

34,2

1,5

42-74

2,29

32,4

22,5

54,9

45,1

1,4

0-7

8,93

45,3

22,4

67,7

32,3

2,0

7-30

8,76

50,2

28,5

78,7

21,3

1,8

30-45

0,41

37,2

23,3

60,5

39,5

1,6

0-20

2,32

32,3

13,8

46,1

53,9

2,3

20-50

2,08

34,6

16,3

50,9

49,1

2,1

50-70

0,24

37,0

16,8

53,8

46,2

2,2

4-22

4,07

38,8

12,5

51,3

48,7

3,1

22-55

1,63

41,3

14,1

55,4

44,6

2,9

55-70

1,46

41,0

11,7

52,7

47,3

3,5

5-25

2,52

40,5

15,0

55,5

44,5

2,7

25-50

0,45

43,5

19,2

62,7

37,3

2,3

50-65

0,45

34,9

13,9

48,8

51,2

2,5

Алювіально-лучний
3-25
глибокий карбонатний
легкоглинистий ґрунт, 25-50
заплава
р. Сіверський Донець 53-68
Алювіально-лучний
глибокий
важкосуглинковий
ґрунт,
заплава р. Лопань
Алювіально-лучний
неглибокий
важкосуглинковий
шаруватий ґрунт,
заплава р. Мерла
Алювіально-лучний
легкосуглинковий
ґрунт (пасовище),
заплава р. Мерла
Алювіально-лучний
легкосуглинковий
ґрунт (культурний
сінокіс),
заплава р. Мерла
Алювіально-лучний
легкосуглинковий
ґрунт
(пасовище та сінокіс),
заплава р. Мерла
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1
Алювіально-лучний
глибокий залишково
солонцюватий
легкосуглинковий
ґрунт,
заплава р. Орель
Алювіально-лучний
глибокий
карбонатний
важкосуглинковий
ґрунт,*
заплава
р. Сіверський Донець
Алювіально-лучний
легкосуглинковий
ґрунт,**
заплава
р. Вільховатка
НІР05 верхн. гор.
___________________

Продовж. табл. 4.2
6
7
8

2

3

4

5

10-25

1,53

45,1

17,6

62,7

37,3

2,6

25-55

1,37

43,8

11,7

55,5

44,5

3,8

55-80

0,77

54,6

22,1

76,7

23,3

2,8

0-8

5,09

38,7

17,9

56,6

43,4

2,2

8-55

3,27

44,3

22,9

67,2

32,8

1,9

5-10

2,64

0,52

0,34

-

-

1,5

10-35

2,75

0,62

0,27

-

-

2,3

35-50

2,68

0,52

0,28

-

-

1,9

-

1,21

11,3

13,5

8,7

21,1

-

* За даними О.М. Казюти [103];
** За даними Л.А. Корчашкіної (за методом Кононової-Бєльчикової) [124].

Як показують дані таблиці 4.2, у груповому складі гумусу верхнього
гумусового горизонту досліджених алювіально-лучних ґрунтів переважає група
ГК (28-55 %) над ФК (10-29 %), а співвідношення СГК/СФК, яке визначає тип
гумусу, варіює від 1,9 до 3,1. Такі значення показника СГК/СФК характеризують
гумус за [79, 80, 154] як фульватно-гуматного, гуматного та чисто гуматного типів.
Найбільш вузьке співвідношення СГК/СФК=1,9 було виявлено у
груповому складі гумусу лучного глибокого легкоглинистого ґрунту заплави
р. Сіверський Донець [217]. Імовірніше, що це пов’язано з біо-гумусовомінеральним комплексом ґрунтів заплави р. Сіверський Донець, який
перебуває в режимі щорічної повеневості, включає також гумусові речовини
автоморфних ґрунтів вододілів із гуматно-фульватним типом гумусу, що й
сприяє частковій фульватизації гумусу дослідженого ґрунту.
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Дослідженнями

встановлено,

що

з

глибиною

відмічається

фульватизація гумусу, обумовлена пануванням відновних процесів та
накопиченням групи фульватів, тому співвідношення СГК/СФК звужується
до 1,3-1,6, гуматна частина залишає своє домінування.
Аналізування

параметрів

показників

групового

складу

гумусу

алювіально-лучних ґрунтів (див. табл. 4.2) та зональних автоморфних ґрунтів
(табл. 4.3) дозволило нам визначити специфіку якісного складу гумусу
досліджуваних ґрунтів.
Так, у зональних автоморфних ґрунтів у верхньому гумусовому
горизонті гумус гуматно-фульватного (у чорноземі опідзоленому) та чисто
гуматного типів (у чорноземі типовому), в той час як для алювіально-лучних
ґрунтів характерне більш розширене співвідношення вуглецю гумінових
кислот до фульвокислот (СГК/СФК=1,9-3,1), що і наближає гумус цих ґрунтів
до суто гуматного типу. Процеси гумусоутворення в заплавних ґрунтах
перебувають на етапі постійного утворення гумусових речовин та оновлення
їх структури, так званої аліфатизації, в той час як в автоморфних ґрунтах в
процесах гумусоутворення переважає етап ускладнення структури гумусових
речовин – ароматизація.
Таблиця 4.3
Груповий склад гумусу чорнозему опідзоленого важкосуглинкового та
чорнозему типового важкосуглинкового*
Глибина,
см

Вміст
Сзаг., %

СГК,
% від
Сзаг.

СФК,
% від Сзаг.

СГК
+
Гуміни,
СФК,
% від Сзаг.
% від Сзаг.

СГК
СФК

Чорнозем опідзолений важкосуглинковий
0-20

1,70

44,7

36,0

80,7

19,3

1,2

31,7

3,6

Чорнозем типовий важкосуглинковий
0-20

2,87

53,3

______________
Дані згідно джерел [186, 197]

15,0

68,3
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Характерною особливістю групового складу гумусу досліджених нами
алювіально-лучних ґрунтів є також більш висока, порівняно із зональними
ґрунтами,

частка

негідролізованого

залишку

–

гуміну

(21-62 %). Ймовірніше за все, це пов’язане з тим, що в седиментаційному
матеріалі, який добре промитий повеневими водами і є вагомою часткою
заплавного ґрунтоутворення, органічні речовини можуть акумулюватися
лише у вигляді стійких органо-мінеральних комплексів.
Досить суперечливими із літературними джерелами, але водночас
цікавими, виявились для нас дані групового складу гумусу солонцюватого
лучного

ґрунту

заплави

р. Орель.

Дослідженнями

встановлено,

що

алювіально-лучний солонцюватий ґрунт характеризується гуматним типом
гумусу (СГК/СФК=2,6-3,8) по профілю, в той час як за даними літературних
джерел [2, 6, 19, 109, 188] солонцюватість обумовлює фульватизацію гумусу,
звуження

показника

СГК/СФК,

більшу

рухомість

фульватів,

слабку

конденсованість ГК та їх дисперсність і гідрофільність. В нашому випадку,
ароматизація гумусу солонцюватого алювіально-лучного ґрунту, вірогідно,
пов’язана з рухомістю та реакційною здатністю ФК – утворенням органомінеральних конкреційних комплексів ФК із сполуками півтораоксидів, а
також закріпленням ФК у міжпакетному просторі кристалічної решітки
мінералів монтморилонітової групи [43, 44, 131], на які багаті галогенні ґрунти
зазначеної заплави.
Більш детально охарактеризувати якість гумусу алювіально-лучних
ґрунтів дозволяє аналіз його фракційного складу, який буде наведено в
наступному підрозділі дисертації.
4.3 Фракційний склад гумусу алювіально-лучних ґрунтів
Гумус є індикаційною складовою ґрунту, а його кількість та якісний
склад відображають екологічний стан ґрунтів загалом [157]. Груповий та
фракційний склад гумусу непорушених ґрунтів є безпосереднім наслідком
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природно

складених

процесів

трансформації

органічної

речовини,

характерних для різних типів ґрунтів. Групово-фракційний склад гумусу
Д. С. Орлов і Л. О. Гришина відносять до одного із найважливіших
показників, які характеризують його якісний стан [155].
У

результаті

перебігу

процесів

гумусоутворення

у

ґрунті

накопичуються високомолекулярні гумусові речовини (ГР), які чимало
дослідників вважають одними з найважливіших складових ґрунту, що значно
відрізняються між собою за природою і властивостями [164, 187].
До основних груп ГР, класифікація яких базується на розчинності в
лугах і кислотах, належать гумінові кислоти (ГК), фульвокислоти (ФК) та
гуміни. Так, ГК – нерозчинні в кислотах та розчинні в лугах; ФК –
розчиняються за всього діапазону рН поверхневих вод; гуміни – нерозчинна
фракція, до якої входять міцно зв’язані з мінеральною частиною ґрунту ГК і
ФК та детрит – нерозкладені компоненти рослинних решток [31, 48, 160, 253].
ГР формують у ґрунті єдину систему, в якій гумінові кислоти (ГК) є
акумулятивним компонентом, тобто фіксуються мінеральною частиною
ґрунтів на місці своєї ґенези, а фульвокислоти (ФК) – частково зв’язуються в
комплекси з ГК, а частково мігрують у нижні частини профілю ґрунтів,
зв’язуючись із рухомими R2O3. ГК не властива така здатність, а тому саме
вони можуть слугувати маркером процесу гумусоутворення в кожному
конкретному горизонті ґрунтів. В свою чергу, ГК та ФК поділяються на
декілька фракцій, які відрізняються між собою за формами зв’язку з
мінеральною частиною ґрунту.
За І. В. Тюріним та В. В. Пономарьовою [169, 211], розрізняють
наступні фракції ГР: вільні, рухомі (зв’язані з рухомими формами
півтораоксидів), зв’язані з кальцієм, зв’язані з глинистими мінералами та
гуміни. Тобто, як зазначає Д. С. Орлов [151], фракційний склад гумусу можна
вважати як функцію умісту та складу солей, мінералогічного складу ґрунтів
та умов протікання ґрунтових процесів взаємодії.
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В. В. Пономарьова [168, 169] при вивченні гумусових речовин
підкреслювала, що група ГК складається із двох фракцій – чорних та бурих,
які за своєю природою мають різні властивості, за винятком однієї –
здатності осаджуватися кислотою із лужного розчину.
За В. В. Пономарьовою, чорні ГК мають інтенсивно чорний колір,
завдяки якому вони надають ґрунтам темного відтінку, навіть за невисокого
умісту у них гумусу. Молекули чорних ГК гомогенні. У цієї фракції ГК ясно
виражена хімічна спорідненість із Са, завдяки чому при наявності у розчині
визначеної кількості Са вони випадають в осад у формі сполук гуматів Са, які
стійкі до розчинності та мають нейтральну реакцію. На 100 г своєї сухої
речовини чорні ГК можуть зв’язувати близько 400-500 мг-екв Са. Ця фракція
також володіє високою стійкістю до мікробіологічного розкладу, хоча даних
з цього питання замало та невідомі причини такої стійкості.
На відміну від чорних, бурі ГК мають буруватий відтінок, їх молекули
більш гетерогенні, мають крихку хімічну структуру та більш ліофільні.
Свіжеосаджені гелі бурих ГК слабо розчиняються у воді, що і пояснює
слабку їх міграцію по ґрунтовому профілю, а також обумовлює незначну
потужність гумусового горизонту ґрунтів, у яких ГК представлені в
основному бурою фракцією. Бурі ГК слабко реагують із Са та легко віддають
його у розчин при взаємодії з водою. Натомість, у цієї фракції чітко виражена
хімічна спорідненість із півтораоксидами, особливо із Fe, з якими вона
утворює стійкі комплексні сполуки. У стані зв’язку із півтораоксидами бурі
ГК стійкі до мікробіологічного розкладу.
Отже, згідно уявлень В. В. Пономарьової, гумусові речовини групи ГК
досліджених нами алювіально-лучних ґрунтів представлені переважно
чорними ГК.
Важливим показником оцінки гумусу є співвідношення вмісту вуглецю
гумінових кислот (СГК) до вуглецю фульвокислот (СФК). Особливість цього
показника полягає в тому, що він не залежить від вмісту загального гумусу в
ґрунті, а вказує на напрямок процесів гумусоутворення. Для фракційно-
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групового складу досліджених нами алювіально-лучних ґрунтів характерне
переважання вуглецю ГК над ФК, тобто в оптимальних для гумусоутворення
та гумусонакопичення умовах, які складуються на заплавних територіях,
формуються лучні ґрунти з фульватно-гуматним, гуматним та чисто
гуматним типом гумусу. В той же час, на вододільних плато зональні умови
ґрунтоутворення обумовлюють формування чорноземних ґрунтів із гуматнофульватним та чисто гуматним типом гумусу (СГК/СФК=1,2 для чорнозему
опідзоленого та СГК/СФК=3,6 для чорнозему типового). Крім цього, в
результаті узагальнення отриманих аналітичних даних фракційного складу
гумусу алювіально-лучних ґрунтів вдалося виявити наступні характерні
особливості.
При фракціюванні гумусу верхнього 0-30 см шару досліджуваних
лучних ґрунтів встановлено (табл. 4.4), що у групі ГК частка рухомої фракції
(ГК-1) складає 6,2-19,6 % від Сзаг. (18-43 % від загального вмісту ГК), що
відповідає низькому вмісту згідно з [154]. Однак, отримані значення цього
показника в алювіально-лучних ґрунтах значно вищі, ніж у зональних
автоморфних ґрунтах (3-6 %), у яких фракції ГК у верхньому гумусовому
горизонті, згідно з джерел [186, 197], розподіляються наступним чином: в
чорноземі опідзоленому ГК-1 – 2,5 %, ГК-2 – 33,4 %, ГК-3 – 8,8 % (сума ГК
становить 44,7 % від Сзаг.), в чорноземі типовому ГК-1 – 1,7 %, ГК-2 – 40,8 %,
ГК-3 – 10,8 % (сума ГК становить 53,3 % від Сзаг.).
Більш висока частка рухомої фракції ГК в алювіально-лучних ґрунтах
вказує на те, що в цих ґрунтах гумусові речовини незрілі та перебувають на
стадії постійного оновлення, тому алювіальні ґрунти відносяться до
«молодих». З глибиною вміст фракції ГК-1 дещо падає, що можна пояснити
оглеєнням нижньої частини профілю та гіршими умовами для перебігу
процесу гуміфікації та новоутворення гумусових речовин.
Вміст фракції ГК-2, що зв’язана з кальцієм та безпосередньо виступає
як фактор структуроутворювача, в алювіально-лучних ґрунтах варіює по
профілю в межах 9,1-27,3 % від загального вмісту Сорг., що у відносних
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величинах від загального вмісту ГК складає 24-60 % та за показниками
гумусового стану ґрунтів належить до середнього вмісту.
Таблиця 4.4
Фракційний склад гумінових кислот в алювіально-лучних ґрунтах
Назва ґрунту
Алювіально-лучний глибокий
карбонатний легкоглинистий
ґрунт, заплава р. Сіверський
Донець
Алювіально-лучний глибокий
важкосуглинковий ґрунт,
заплава р. Лопань
Алювіально-лучний
неглибокий важкосуглинковий
шаруватий ґрунт,
заплава р. Мерла
Алювіально-лучний
легкосуглинковий ґрунт
(пасовище),
заплава р. Мерла
Алювіально-лучний
легкосуглинковий ґрунт
(культурний сінокіс),
заплава р. Мерла
Алювіально-лучний
легкосуглинковий ґрунт
(пасовище та сінокіс),
заплава р. Мерла
Алювіально-лучний глибокий
залишково солонцюватий
легкосуглинковий ґрунт,
заплава р. Орель
НІР05 верхн. гор.

Глибина, см

Вміст Фракції гумінових кислот,
% від Сзаг.
Сзаг.,
%
1
2
3
сума

3-25

3,25

6,2

11,9

15,9

34,0

25-50

2,51

10,0

13,6

15,6

39,2

53-68

1,66

3,0

11,4

21,7

36,1

0-10

2,86

7,7

9,1

10,8

27,6

10-42

1,90

4,7

20,5

14,5

39,7

42-74

2,29

3,4

12,7

16,3

32,4

0-7

8,93

13,7

16,4

15,2

45,3

7-30

8,76

14,8

17,1

18,3

50,2

30-45

0,41

11,4

15,2

10,6

37,2

0-20

2,32

6,5

12,9

12,9

32,3

20-50

2,08

7,7

9,6

17,3

34,6

50-70

0,24

8,3

15,1

13,6

37,0

4-22

4,07

15,2

11,1

12,5

38,8

22-55

1,63

17,8

10,0

13,5

41,3

55-70

1,46

3,4

21,2

16,4

41,0

5-25

2,52

2,0

24,2

14,3

40,5

25-50

0,45

5,7

26,1

11,7

43,5

50-65

0,45

3,9

17,8

13,2

34,9

10-25

1,53

19,6

13,7

11,8

45,1

25-55

1,37

14,6

20,4

8,8

43,8

55-80
-

0,77
1,21

11,7
1,9

27,3
5,4

15,6
3,8

54,6
10,6

Варто зазначити, що тенденції до зниження вмісту фракції ГК-2 вниз
по профілю ґрунтів не спостерігається через насиченість профілю ґрунтів
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кальцієм. Д. С. Орлов відзначає [149], що наявність СаСО3 у твердій фазі
ґрунтів забезпечує порівняно постійну концентрацію Са2+ у розчині і зміщує
реакцію в бік утворення гуматів кальцію.
ГК-3 міцно зв’язуються з мінеральною частиною ґрунтів як за
допомогою катіонів сильних основ (Ca, Mg, Na, K), так і Fe, Al. У літературі
неодноразово підкреслювалось, що міцність зв’язків органічної речовини з
мінеральною частиною ґрунту залежить від її гранулометричного і
мінералогічного складу. Л. М. Александрова зазначає [1], що у ролі мостиків,
які склеюють і адсорбують ГР на поверхні кристалічних решіток мінералів,
виступають несилікатні форми R2O3.
Наші дослідження показали, що у складі групи ГК вміст ГК-3 складає
8,8-21,7 % від загального вмісту Сорг. і оцінюється як високий (20-60 % від
загального вмісту ГК). Отримані результати засвідчують, що мінеральною
частиною алювіально-лучних ґрунтів закріплюється майже до трьох разів
більше гумусових речовин, ніж у автоморфних чорноземних ґрунтах (частка
фракції ГК-3 близько 20 % від загального вмісту ГК), по всій вірогідності,
через додаткове утворення міцних хелатних комплексів R2O3 із ГР ґрунтів.
ФК (табл. 4.5) у досліджених алювіально-лучних ґрунтах представлені
переважно фракцією, зв’язаною з мінеральною частиною ґрунту (ФК-3).
Таблиця 4.5
Фракційний склад фульвокислот в алювіально-лучних ґрунтах
Назва ґрунту
1
Алювіально-лучний
глибокий карбонатний
легкоглинистий ґрунт,
заплава р. Сіверський Донець
Алювіально-лучний
глибокий важкосуглинковий
ґрунт, заплава р. Лопань

Фракції фульвокислот,
% від Сзаг.
1а
1
2
3
сума
4
5
6
7
8
2,2 2,5
3,1
9,5 17,3

Глибина,
см
2
3-25

Вміст
Сзаг.,
%
3
3,25

25-50

2,51

4,5

4,1

8,1

10,1

26,8

53-68
0-10
10-42
42-74

1,66
2,86
1,90
2,29

2,7
2,5
2,6
1,9

1,8
1,1
1,9
2,0

7,2
2,1
13,9
12,4

16,9
3,9
7,7
6,2

28,6
9,6
26,1
22,5
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1
Алювіально-лучний
неглибокий
важкосуглинковий
шаруватий ґрунт,
заплава р. Мерла
Алювіально-лучний
легкосуглинковий ґрунт
(пасовище),
заплава р. Мерла
Алювіально-лучний
легкосуглинковий ґрунт
(культурний сінокіс),
заплава р. Мерла
Алювіально-лучний
легкосуглинковий ґрунт
(пасовище та сінокіс),
заплава р. Мерла
Алювіально-лучний
глибокий залишково
солонцюватий
легкосуглинковий ґрунт,
заплава р. Орель
НІР05 верхн. гор.

2
0-7

3
8,93

4
1,5

Продовж. табл. 4.5
5
6
7
8
4,8
8,6
7,5 22,4

7-30

8,76

1,9

6,3

8,2

12,1

28,5

30-45

0,41

1,1

5,7

7,8

8,7

23,3

0-20

2,32

1,3

6,0

3,9

2,6

13,8

20-50

2,08

1,4

5,8

4,8

4,3

16,3

50-70

0,24

1,6

4,3

6,1

4,8

16,8

4-22
22-55

4,07
1,63

2,2
1,8

6,4
4,9

3,2
2,5

0,7
4,9

12,5
14,1

55-70

1,46

1,4

0,7

1,4

8,2

11,7

5-25

2,52

3,9

0,8

0,4

9,9

15,0

25-50

0,45

5,3

2,3

4,5

7,1

19,2

50-65

0,45

1,4

1,9

4,9

5,7

13,9

10-25

1,53

2,6

7,8

2,0

5,2

17,6

25-55

1,37

2,2

2,9

4,4

2,2

11,7

55-80

0,77

2,6

3,9

11,7

3,9

22,1

-

1,21

0,7

2,5

3,1

2,9

13,7

Вміст фракції ФК-3 коливається в широких межах в залежності від
гранулометричного складу ґрунтів – 2,2-16,9 % від Сзаг. (18-59 % від
загального вмісту ФК).
У лучних ґрунтах досліджених заплав вміст фракцій ФК-1 та ФК-1а,
найбільш рухомих та реакційно здатних, розподілявся по профілю більшменш рівномірно, тобто їх переміщення в нижню частину профілю не
виявлено. Це означає, що руйнацію мінеральної частини алювіально-лучних
ґрунтів істотно загальмовано.
Значну роль у ґрунтоутворенні відіграють наступні властивості ФК:
здатні легко розчинятися у воді, кислотах та лугах; водні розчини ФК мають
кислу

реакцію

рН;

утворення

водорозчинних

солей

із

одно-

та

двовалентними катіонами (Na, K, NH3, Ca, Mg); взаємодія із півтораоксидами
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Al та Fe із утворенням міцних комплексних сполук та здатність хімічно
розкладати алюмоферросилікатні мінерали.
Досить важливим показником гумусового стану алювіально-лучних
ґрунтів є ступінь гуміфікації органічної речовини, який характеризує частку
гуміфікованого матеріалу у складі органічної речовини і визначається
співвідношенням між умістом ГК та загальним умістом органічної речовини
ґрунту. Наші розрахунки показали, що ступінь гуміфікації органічної
речовини (частка ГК від загальної суми екстрагованих гумусових речовин) у
гумусовому профілі алювіально-лучних ґрунтів характеризується як високий
та дуже високий (28-55 %), що є достатньо виправданим для цих ґрунтів.
Не менш важливим критерієм якісного стану гумусу є також ступінь
його азотизації, який оцінюється співвідношенням загального вуглецю до
загального азоту (показник Cзаг./Nзаг.) (табл. 4.6).
Загалом, у відповідності до системи показників гумусового стану
ґрунтів, досліджені алювіально-лучні ґрунти характеризуються середнім
ступенем насиченості азотом у верхньому 0-30 см шарі (8,1-9,7). Як було
зазначено у попередніх розділах, деякі дослідники [151, 168, 243] пояснюють
це тим, що на початкових етапах гуміфікації «молодих» заплавних ґрунтів,
які формуються під злаково-бобовим різнотрав’ям, якісний склад гумусу
залежить від біохімічного складу рослинних решток. Нагадаємо, що кількість
азотовмісних речовин (у відсотках на суху речовину) у бобових травах у
2 рази більше, ніж у злакових – 20-25 та 10-12 % відповідно [48].
Однак,

вище

зазначене

твердження

є

дискусійним,

оскільки

О. О. Бацула [22], наприклад, вважає, що параметри показника Cзаг. / Nзаг. для
усіх типів ґрунтів в часовому вимірі урівноважуються.
Варто також підкреслити, що за даними літературних джерел суттєві
відмінності також виявляються у розподілі органічного азоту за групами
гумусових

речовин

у

заплавних

лучних

та

чорноземних

ґрунтах.

Дослідженнями [124] встановлено, що в алювіально-лучних ґрунтах
найбільшою концентрацією азоту характеризується фульватна група гумусу
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(NФК : СФК=0,23-0,29), в той час як в автоморфних чорноземних ґрунтах
найбільший рівень азотизації належить, як правило, гуматам – до 0,26 [146,
226, 231, 232].
Таблиця 4.6
Ступінь азотизації гумусу алювіально-лучних ґрунтів
Назва ґрунту
Алювіально-лучний глибокий
карбонатний легкоглинистий ґрунт,
заплава р. Сіверський Донець
Алювіально-лучний глибокий
важкосуглинковий ґрунт,
заплава р. Лопань
Алювіально-лучний неглибокий
важкосуглинковий шаруватий ґрунт,
заплава р. Мерла
Алювіально-лучний
легкосуглинковий ґрунт (пасовище),
заплава р. Мерла
Алювіально-лучний
легкосуглинковий ґрунт (культурний
сінокіс),
заплава р. Мерла
Алювіально-лучний
легкосуглинковий ґрунт (пасовище та
сінокіс),
заплава р. Мерла
Алювіально-лучний глибокий
залишково солонцюватий
легкосуглинковий ґрунт,
заплава р. Орель
Чорнозем опідзолений
важкосуглинковий *
Чорнозем типовий
важкосуглинковий *
НІР05 верхн. гор.
______________________
* Дані згідно з джерел [186, 197].

Глибина,
см

Уміст
Сзаг., %

Уміст
Nзаг., %

Cзаг.
––
Nзаг.

3-25
25-50
53-68
0-10
10-42
42-74
0-7
7-30
30-45
0-20
20-50
50-70
4-22
22-55

3,25
2,51
1,66
2,86
1,90
2,29
8,93
8,76
0,41
2,32
2,08
0,24
4,07
1,63

55-70

1,46

0,39
0,32
0,21
0,29
0,20
0,22
1,09
0,91
0,04
0,27
0,24
0,04
0,46
0,19
0,15

8,3
7,8
7,9
9,7
9,5
10,6
8,2
9,6
10,0
8,6
8,7
6,0
8,8
8,6
9,7

5-25
25-50

2,52
0,45

50-65

0,45

0,31
0,06
0,05

8,1
7,5
9,0

10-25
25-55

1,53
1,37

55-80

0,77

0,17
0,18
0,06

9,0
7,7
12,5

0-20

1,70

0,11

15,0

0-20

2,87

0,19

15,1

-

1,21

0,16

-

95
Найінформативнішим

показником

інтенсивності

процесу

гумусоутворення на різних його етапах є співвідношення між вмістом
відповідних фракцій вуглецю гумінових кислот та фульвокислот, значення
якого для алювіально-лучних ґрунтів представлені у таблиці 4.7.
Так, співвідношення СГК-1 до СФК-1а+СФК-1 показує інтенсивність
процесу новоутворення гумінових кислот та формування їх рухомих форм;
СГК-2 до СФК-2 – напруженість процесу полімеризації гумусових структур та
утворення гуматів; СГК-3 до СФК-3 вказує на інтенсивність процесу закріплення
гумусових речовин мінеральною частиною ґрунтів [151].
Таблиця 4.7
Співвідношення між вмістом фракцій вуглецю гумінових кислот
та фульвокислот в алювіально-лучних ґрунтах
Глибина,
СГК-1
СГК-2
СГК-3
Генетичний горизонт
см
СФК-1+СФК-1а
СФК-2
СФК-3
1
2
3
4
5
Алювіально-лучний глибокий
1,3
3,8
1,7
3-25
карбонатний легкоглинистий
1,2
1,7
1,5
25-50
ґрунт, заплава р. Сіверський
0,7
1,6
1,3
53-68
Донець
2,1
4,3
2,8
0-10
Алювіально-лучний глибокий
1,0
1,5
1,9
важкосуглинковий ґрунт,
10-42
заплава р. Лопань
0,9
1,0
2,6
42-74
2,2
1,9
2,0
0-7
Алювіально-лучний неглибокий
1,8
2,0
1,5
важкосуглинковий шаруватий
7-30
ґрунт, заплава р. Мерла
1,7
1,9
1,2
30-45
0,9
3,3
4,9
0-20
Алювіально-лучний
1,1
2,0
4,0
легкосуглинковий ґрунт
20-50
(пасовище), заплава р. Мерла
1,4
2,5
2,8
50-70
Алювіально-лучний
1,8
3,5
17,9
4-22
легкосуглинковий ґрунт
2,7
4,0
2,8
22-55
(культурний сінокіс),
1,6
15,1
2,0
55-70
заплава р. Мерла
Алювіально-лучний
0,4
6,5
1,4
5-25
легкосуглинковий ґрунт
0,8
5,8
1,6
25-50
(пасовище та сінокіс),
1,2
3,6
2,3
50-65
заплава р. Мерла
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1
Алювіально-лучний глибокий
залишково солонцюватий
легкосуглинковий ґрунт,
заплава р. Орель
Чорнозем опідзолений
важкосуглинковий *
Чорнозем типовий
важкосуглинковий *

Продовж. табл. 4.7
4
5
6,9
2,3
4,6
4,0

2
10-25
25-55

3
1,9
2,9

55-80

1,8

2,3

4,0

0-20

0,2

4,8

0,3

0-20

0,4

7,8

1,9

______________________
* Дані згідно з джерел [186, 197].

Загалом, ці показники відображають зрілість ґрунту. У ґрунтах із
найбільшою біологічною активністю вони є максимальними.
Згідно даних таблиці 4.7, в алювіально-лучних ґрунтах відмічаються
більш широкі параметри показника СГК1/(СФК1+СФК1-а) та вказують на
постійне формування молодих гумінових кислот в цих ґрунтах, що також
підтверджується більшою часткою вуглецю фракції ГК-1 від загального
умісту групи ГК гумусу, порівняно із автоморфними чорноземними
ґрунтами. Розширені параметри показника СГК-3/СФК-3 в алювіально-лучних
ґрунтах свідчать про інтенсифікацію процесів закріплення гумусових
речовин внаслідок збагаченості цих ґрунтів на мулисту фракцію та
сполуками півтораоксидів, зокрема заліза.
Отже,

узагальнюючи

аналітичні

дані

щодо

запасів гумусу

в

досліджених ґрунтах та особливостей їх фракційно-групового складу гумусу,
можна сказати, що за вмістом та запасами гумусу алювіально-лучні ґрунти
під природними фітоценозами вирізняються значною різноманітністю,
залежно від загального агроекологічного стану заплав. Однак, якісний склад
гумусу

цих

ґрунтів

відмічається

відносною

подібністю

та

чіткою

закономірністю перебудови груп і фракцій гумусових кислот за умов
специфічного перебігу процесів ґрунтоутворення на заплавних територіях.
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Отримані результати дозволили зробити наступні висновки:
1. Морфологічні риси гумусового профілю алювіально-лучних ґрунтів
є віддзеркаленням загального гідрологічного режиму в заплавному й
прилеглих до нього елементарних ландшафтів.
2. Гумусовий комплекс алювіально-лучних ґрунтів включає гумусові
речовини, утворені in situ, та алохтонно седиментований гумусований
матеріал з вододілів.
3. Встановлено, що досліджені алювіально-лучні ґрунти у верхньому
0-30 см шарі мають за ДСТУ 7923:2015 переважно середні запаси гумусу
(105-132 т/га). За показником СГК/СФК гумус характеризується як фульватногуматного, гуматного та чисто гуматного типів.
4. Особливостями фракційного складу гумусу алювіально-лучних
ґрунтів, порівняно із зональними автоморфними ґрунтами, є підвищений
уміст рухомої фракції гумінових кислот (ГК-1) від загального вмісту ГК
внаслідок

постійного

оновлення

гумусових

речовин,

високий

вміст

гумінових кислот, міцнозв’язаних з мінеральною частиною ґрунту, висока
частка негідролізованого залишку – гуміну та контрастність насиченістю
гумусу азотом у верхньому горизонті.
Дослідні дані цього розділу опубліковані у працях [207, 217, 220, 222].
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РОЗДІЛ 5
ОСОБЛИВОСТІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН В
АЛЮВІАЛЬНО-ЛУЧНИХ ҐРУНТАХ
5.1 Роль перезволоження у процесах трансформації органічних
речовин
Гідротермічний режим та ступінь аерації є одними із основних
чинників, що регулюють швидкість та характер гуміфікації рослинних
решток [112, 117]. Метеорологічні та гідрологічні чинники визначають не
тільки напрями та специфіку формування гумусу, а й впливають на
швидкість і характер його трансформації та профільного розподілу гумусу [3,
116, 151, 168, 243]. В свою чергу, швидкість та ступінь гуміфікації рослинних
решток, як однієї із ланок утворення та закріплення гумусу, залежить від
співвідношення процесів аеробіозу та анаеробіозу і досягає максимального
свого вираження при періодичному висушуванні–зволоженні ґрунтів. Саме
такі умови складуються на заплавних територіях внаслідок наявності і
перебігу вельми динамічного гідрологічного режиму.
Чимало дослідників відмічають [15, 60, 111, 162, 178, 228], що
важливою додатковою умовою ґенези лучних ґрунтів в заплавах є
гідроморфізм – поверхневий (періодичне затоплення території заплави
повеневими та паводковими водами) та підґрунтовий (зволоження та
оглеєння нижньої частини профілю алювіально-лучних ґрунтів внаслідок
близького залягання підґрунтових вод). Це паралельно означає, що важливим
фактором, який впливає на характер гуміфікації органічної речовини в
заплавних ґрунтах, накопичення та склад гумусу, є прояв особливих
гідрологічних умов у заплавному ландшафті [178, 183]. У роботі [203] також
відзначається, що провідним фактором істотного впливу на морфогенез та
характер функціонування заплавних ґрунтів, є інтенсивність розвитку
гідроморфних процесів в їх часовому та просторовому вимірах.
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Зазначимо, що вивченню гумусового стану у різних типах ґрунтів
присвячена на сьогодні значна кількість наукових робіт [13, 14, 53, 138, 145,
200]. В той же час, досить важливе питання впливу гідроморфізму, його
динаміки та контрастності як в просторовому так і в часовому вимірах, на
якісні та кількісні характеристики гумусу ґрунтів та їх гумусовий стан у
науковій літературі майже не висвітлено, окрім поодиноких праць [10, 11,
138, 183], які не розкривають сутності та глибини проблеми. Тому
актуальним залишається вирішення даного питання в аспекті оптимізації
гумусового стану, збереження та підвищення родючості алювіально-лучних
ґрунтів як складової системи збалансованого використання заплавних земель.
Результати проведених нами лабораторно-модельних досліджень
показали [218, 221], що різні режими зволоження алювіально-лучного ґрунту
за період експерименту суттєво не вплинули на вміст у ньому гумусу
(табл. 5.1). Проте на варіанті з оптимальним зволоженням відмічалося
незначне збільшення вмісту гумусу (на 6 %), порівняно з контролем, що
можна пояснити сприятливими умовами для діяльності групи автотрофних
мікроорганізмів, відповідальних за гуміфікацію органічних речовин.
Таблиця 5.1
Вміст гумусу в алювіально-лучному ґрунті за його різного зволоження
Режим зволоження

Вміст гумусу, %

Повітряно-сухий стан

4,04  0,24

Оптимальний

4,26  0,21

Контрастний

4,14  0,44

Перезволоження

4,15  0,17

НІР05

0,12

Варто додати, що підготовлюють до мікробного розкладу відмерлі
рештки лучних трав дощові черв’яки. Їх кількість, за даними [42, 97], в
заплавних ґрунтах істотно вища, ніж у зональних чорноземів. Це обумовлено
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значним вмістом детритової органічної маси. З цього випливає, що в
заплавних ґрунтах відбувається розклад відмерлої біомаси з підвищеним
виходом, порівняно із зональними ґрунтами, перегнійних речовин.
Моделювання різних режимів зволоження, характерних для заплавних
територій, дозволило встановити характер зміни якісного та кількісного
складу гумусу алювіально-лучного ґрунту.
Так, у груповому складі гумусу досліджуваного ґрунту (рис. 5.1) на
варіантах оптимального та контрастного зволоження [219], порівняно із
контролем, збільшилася на 20 % від Сзаг гуматна частка гумусу, тому
параметри показника СГК : СФК , який характеризує тип гумусу, розширилися і
становили : за оптимального зволоження – 2,6 (чисто гуматний), а за
контрастного помітно вище – 3,1 (чисто гуматний). Проте на варіанті із
перезволоженням, тобто постійним анаеробіозом, навпаки, відмічене істотне
збільшення (на 30 % від Сзаг) фульватної частки гумусу, що і обумовило
звуження співвідношення СГК : СФК до 1,8 (гуматний), порівняно з 2,3 (чисто

Вуглець органічних речовин, %

гуматний) на контролі.
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3

2,6

2,5
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2
1,5
1
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0

Без зволоження Оптимальний

С гуматів

С фульватів

Контрастний Перезволоження

С гумінів

Сгк/Сфк

Рис. 5.1 Груповий склад гумусу алювіально-лучного ґрунту за
різних режимів зволоження
У

проведеному

лабораторному

експерименті

відмічено

також

зменшення на 5-10 % вуглецю гумінів – важкодоступної частини гумусу – та
водночас збільшення близько у 1,2 рази суми екстрагованих гумусових
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речовин на всіх варіантах зволоження, порівняно із варіантом без
зволоження, ймовірно за рахунок активізації мікроорганізмів-гуміфікаторів
при створенні сприятливих умов для їх діяльності.
Вивчення фракційного складу гумусу алювіально-лучного ґрунту за
різних режимів його зволоження дозволило нам виявити специфіку якісних
змін гумусу.
Результатами лабораторно-модельного досліду встановлено, що у
фракційному складі гумусу досліджуваного ґрунту (табл. 5.2) на всіх
варіантах зволоження [221], окрім варіанту із контрастним режимом
зволоження, відбулось підвищення в середньому на 35 % найбільш рухомої
фракції гумінових кислот (ГК-1), тобто додаткове зволоження сприяло
утворенню простих за будовою гумусових речовин.
При створенні оптимального режиму зволоження спостерігалось
збільшення фракції гумінових кислот, зв’язаних з кальцієм (ГК-2), з 11,5 % на
контролі до 15,4 % (НІР05=3,4). За періодичного чергування аеробних та
анаеробних умов у фракційному складі гумусу досліджуваного ґрунту
збільшилась частка фракції гумінових кислот, міцнозв’язаних з мінеральною
частиною ґрунту (ГК-3), – з 7,7 % на контролі до 9,2 % (НІР05=1,3), тобто
відбулась краща сорбція гумусових речовин на поверхні мінеральних
часточок, ніж за інших режимів зволоження. Результати наших досліджень
ще раз підтверджують думку багатьох дослідників [3, 116, 151, 168, 190], що
важливу роль у закріпленні гумусових речовин відіграють періодичні зміни
окисно-відновних умов у ґрунті.
За

постійного

анаеробіозу

протягом

дев’ятимісячного

періоду

модельних досліджень, як і очікувалося, спостерігалось збільшення
фульватної частки гумусу, переважно за рахунок фракції фульвокислот,
зв’язаних з кальцієм (ФК-2) та за рахунок фракції рухомих фульвокислот
(ФК-1). Тобто, можна зробити висновок, що в умовах постійного
перезволоження

відбувається

накопичення

фульвокислот, рухомої

реакційно здатної групи, що руйнує мінеральну частину ґрунту.

та
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Таблиця 5.2
Фракційний склад гумусу алювіально-лучного ґрунту
за різних режимів зволоження
Режим зволоження
Сзаг.,
%

С гуматів, % від Сзаг.
1

2

3

сума

СГК
+
Гуміни,
СФК,
% від
%
від
сума
Сзаг.
Сзаг.

С фульватів, % від Сзаг.
1а

1

2

3

Повітряно-сухий стан
2,34

3,0

11,5

7,7

22,2

3,0

0,5

2,8

3,4

9,7

31,9

68,1

4,3

3,2

10,7

39,0

61,0

1,6

4,3

8,6

35,3

64,7

Оптимальний
2,47

4,0

15,4

8,9

28,3

2,6

0,6

Контрастний
2,40

3,8

13,7

9,2

26,7

1,8

0,9

Перезволоження
2,41

4,4

12,2

6,7

23,3

2,2

1,5

6,1

3,3

13,1

36,4

63,6

НІР05 0,07

0,9

3,4

1,3

2,7

1,1

0,9

2,2

1,5

1,4

2,1

2,1

Рівень забезпеченості гумусу азотом на контролі був середнім, про що
свідчить показник Cзаг./Nзаг. – 10,2, і режими зволоження за період досліджень
істотно не вплинули на його зміну (табл. 5.3).
Проте, аналізуючи дані літературних джерел щодо закономірностей
трансформації органічних речовин [90, 151, 168, 190, 245, 250], на варіанті із
перезволоженням ми очікували розширення цього співвідношення за рахунок
зменшення вмісту загального азоту. Очевидно, тривалості модельного
експерименту (9 місяців) замало для складних перетворень і перебудови
гумусових речовин ґрунтів та зміни параметрів показника Cзаг./Nзаг.. Тому
вирішення цього питання може стати основою для подальших досліджень.
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Таблиця 5.3
Ступінь азотизації гумусу алювіально-лучного ґрунту
за різних режимів зволоження
Режим зволоження

Уміст Сзаг., %

Уміст Nзаг., %

Cзаг.
––
Nзаг.

Повітряно-сухий стан

2,34

0,23

10,2

Оптимальний

2,47

0,24

10,3

Контрастний

2,40

0,24

10,2

Перезволоження

2,41

0,23

10,3

НІР05

0,07

0,1

-

Дослідження Ф. Р. Зайдельмана [90] показали, що при посиленні
гідроморфізму в ґенезі дерново-підзолистих ґрунтів відбувається збіднення їх
гумусу на азот та, як результат, збільшення значення показника Cзаг./Nзаг. :
дерново-підзолистий

ґрунт

–

Cзаг./Nзаг.=3,9,

дерново-підзолистий

глибокооглеєний – 4,8, дерново-підзолистий глеюватий – 4,8, дерновопідзолистий глейовий – 6,3.
Ступінь гуміфікації органічних речовин на всіх варіантах був надто
високим (65-76 %).
Підводячи підсумок, варто зазначити, що особливий гідрологічний
режим заплавних територій суттєво впливає на трансформацію органічних
речовин в алювіально-лучних ґрунтах, головним чином, спричиняючи зміну
якісного складу гумусу. Періодичні тривалі гідроморфні умови порушують
закономірності перебігу процесів гуміфікації, які характерні алювіальнолучним ґрунтам оптимального зволоження, обумовлюючи перерозподіл
групового складу гумусу та погіршення його якості, а саме посилення
фульватизації гумусових речовин, переважно за рахунок рухомих груп (ФК-1).
В свою чергу, це може призвести до вимивання гумусових речовин в нижні
горизонти ґрунтів і забруднення підґрунтових вод та водних джерел регіону.
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Тому за специфічної гідрологічної обстановки заплавних земель задля
уникнення прояву негативних наслідків та покращення їх агроекологічного
стану першочерговим завданням є застосування заходів з регулювання
водного режиму заплавних ґрунтів, які дозволять оптимізувати якісний склад
гумусу та стабілізувати загальний гумусовий стан алювіально-лучних ґрунтів.
5.2 Роль заліза у закріпленні гумусових речовин в алювіальнолучних ґрунтах
Залізо та його сполуки належать до числа найбільш важливих
компонентів хімічного складу ґрунтів і відіграють важливу роль у
функціонуванні ґрунтових режимів, ґенезі та родючості ґрунтів. За даними
різних літературних джерел [44, 91, 95, 101, 104, 110], в середньому
загальний вміст заліза у різних типах ґрунтів коливається від 1 до 5 % і більше.
В процесах формування ґрунтів, особливо заплавних, де залізо є
типоморфним елементом [203], залізисті сполуки відіграють важливу роль
завдяки своїй здатності змінювати валентність та створювати хелатні залізоорганічні комплекси при перемінних окисно-відновних умовах. Деякі
дослідники відмічають, що залізо у відновленому стані (Fe2+), тобто в
анаеробних умовах, створених за надмірного зволоження ґрунтів, здатне
утворювати

комплекси

з

органічними

сполуками

[106,

107].

Так,

експериментальними дослідженнями С. В. Зонна [101] встановлено, що на
одиницю маси R2O3 припадає 0,5-1,5 %, а в деяких випадках навіть 10-20 %
гумусових речовин, тобто R2O3 є «мостиками» зв’язування ГР мінеральними
колоїдами.
Тобто, узагальнення та аналіз результатів досліджень літературних
джерел дозволяє зробити висновок, що важливим додатковим фактором
закріплення гумусу у ґрунтах, в першу чергу, заплавних, виступають сполуки
заліза. У зв’язку з цим, нами була поставлена задача – встановити, наскільки
процеси утворення залізо-органічних сполук виражені в заплавному

105
ґрунтоутворенні і яку роль вони відіграють у закріпленні гумусових речовин,
для досягнення якої ми провели лабораторно-модельний дослід.
Наші дослідження показали, що вміст органічного вуглецю в
алювіально-лучних легкосуглинкових ґрунтах заплави р. Мерла знаходиться
у середньому кореляційному зв’язку (r = 0,66) із вмістом загального заліза
(рис. 5.2), в той час як із мулистою фракцією ґрунтів такої залежності не
виявлено (r = -0,42). Це свідчить про те, що переважна більшість гумусових
речовин досліджених ґрунтів знаходиться у міцних залізо-органічних
хелатних сполуках. Можна також стверджувати, що на території вище
зазначеної заплави має місце досить динамічний окисно-відновний режим,
що й власне обумовлює домінування залізистих сполук у закріпленні

Вміст загального заліза, мг/100 г

гумусових речовин.
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Рис. 5.2 Залежність вмісту Сзаг. від вмісту загального заліза в
алювіально-лучних ґрунтах
Результати досліджень, які отримані у лабораторно-модельному
експерименті із компостуванням супіщаних субстратів з різним вмістом
загального заліза з рослинними рештками, показують, що зі збільшенням, в
нашому випадку понад 2 рази, вмісту залізистих сполук у субстратах
відбувається зменшення водорозчинних органічних речовин у часовому
вимірі, ймовірніше за все, за рахунок більш інтенсивним їх зв’язуванням із
залізистими сполуками та утворенням залізо-органічних комплексів – хелатів
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в умовах нейтральної реакції ґрунтового розчину (табл. 5.4). В озалізнених
супіщаних субстратах на кінець експерименту спостерігалось зменшення на
30-50 % вмісту водорозчинних органічних речовин, у порівнянні з їх вмістом
на початку експерименту. Натомість, в менш озалізненому супіщаному
субстраті такої тенденції не спостерігалось.
Таблиця 5.4
Уміст водорозчинних органічних речовин у піщаних субстратах
Уміст водорозчинних органічних речовин,
мг/кг
Строки компостування, місяці

Субстрат
Пісок (Fe2O3 = 1262,5 мг/100 г)
+ 1 г рослинних решток
Пісок (Fe2O3 = 2146,3 мг/100 г)
+ 1 г рослинних решток
Пісок (Fe2O3 = 2903,8 мг/100 г)
+ 1 г рослинних решток
НІР05

0

3

6

9

25,2

33,3

47,7

59,1

38,3

38,1

31,8

25,0

40,7

28,6

29,6

18,2

13,0

3,9

8,7

10,2

Згідно даних таблиці 5.4, за 9-місячний період компостування
супіщаних озалізнених субстратів одиницею маси Fe2O3 закріплюється
близько 0,6-0,7 % водорозчинних органічних речовин.
Таким чином, нашими дослідженнями показано, що в заплавних
ґрунтах

значну

роль

в

закріпленні

гумусових

речовин

відіграють

півтораоксиди, зокрема вільні сполуки заліза, які здатні за динамічного
окисно-відновного режиму утворювати з фульвокислотами міцні залізоорганічні

комплекси.

Аналогічні

твердження

також

висловлюються

дослідниками в низці літературних джерел [95, 101, 151].
Процес зв’язування гумусових речовин залізистими сполуками, які є
типоморфними для заплавних ґрунтів, має важливе агрономічне значення.
Здатність залізистих сполук до фіксації гумусових речовин значно поповнює
бюджет органічного вуглецю в цих ґрунтах та робить свій вклад у його
загальний пул.
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Отримані результати досліджень мають не тільки теоретичне, але й
методологічне значення. Так, для заплавних ґрунтів як особливих об’єктів
ґрунтоутворення показник співвідношення між вмістом гумусу та фізичної
глини, запропонований М. І. Полупаном та В. Б. Соловйом, – коефіцієнт
відносної акумуляції гумусу (КВАГ) – в більшості випадків є недостовірним, на
що вказують у своїх наукових роботах і вищезгадані дослідники. Це пов’язане з
тим, що значну роль у закріпленні гумусових речовин в заплавних ґрунтах
відіграє не тільки загальна питома поверхня адсорбуючих агрегатів – мулистих
часточок, але й рухомі залізисті сполуки, які здатні створювати залізо-органічні
комплекси та міцно фіксувати високо молекулярні органічні сполуки. По-друге,
поряд із традиційним гумусоутворенням in situ, в заплавах має місце алохтонне
принесення «готових» гумусових речовин із подальшим включенням їх у
заплавний ґрунтотворний процес і, нарешті, мінливий гідрологічний режим та
періодична седиментація теригенного матеріалу обумовлюють шаруватість
профілю ґрунтів та контрастну диференціацію його за гранулометричним
складом.
Підсумовуючи вище сказане, відмітимо, що визначення коефіцієнту
відносної акумуляції гумусу для групи алювіальних ґрунтів не завжди
дозволяє уточнювати діагностику заплавних ґрунтів, зокрема, з віднесенням
їх до відповідних таксономічних рівнів.
Однак на даний час аналіз розрахованих нами значень КВАГ у
досліджених алювіально-лучних ґрунтах, порівняно із такими ж значеннями,
але для незатоплюваних аналогів лучних ґрунтів [165], дає можливість лише
дати оцінку інтенсивності, тривалості та характеру повеневих і алювіальних
процесів на заплавних територіях.
Розраховані показники КВАГ досліджених алювіальних лучних ґрунтів
Харківської області представлені в таблиці 5.5.
Як показують дані таблиці 5.5, значення показника КВАГ лучних
ґрунтів із періодичним проявом поверхнево-підґрунтового гідроморфізму
суттєво відрізняються від параметрів цього показника лучних ґрунтів лише із
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підґрунтовим

гідроморфізмом.

Можна

припустити,

що

чим

більше

відхилення значення показника КВАГ в алювіальних ґрунтах від цих значень
в незатоплюваних аналогах, тим більш виражені в заплавному ландшафті
повеневі та алювіальні процеси.
Таблиця 5.5
Значення КВАГ у верхній гумусованій частині алювіально-лучних
ґрунтів (в межах Харківської області)
Назва ґрунту,
район
Алювіально-лучний глибокий карбонатний
легкоглинистий ґрунт,
Зміївський район
Алювіально-лучний глибокий
важкосуглинковий ґрунт,
Дергачівський район
Алювіально-лучний неглибокий
важкосуглинковий шаруватий ґрунт,
Богодухівський район
Алювіально-лучний легкосуглинковий
ґрунт (пасовище),
Краснокутський район
Алювіально-лучний легкосуглинковий
ґрунт (культурний сінокіс),
Краснокутський район
Алювіально-лучний легкосуглинковий
карбонатний ґрунт (пасовище та сінокіс),
Краснокутський район
Алювіально-лучний легкосуглинковий
залишково солонцюватий ґрунт,
Зачепилівський район

Вміст
гумусу,
%

Вміст
фізичної
глини
(˂0,01 мм), %

КВАГ

5,6

72,20

0,78

4,9

59,27

0,83

15,1

59,82

2,52

4,0

28,74

1,39

7,0

24,64

2,84

4,3

23,90

1,80

2,6

24,99

1,04

-

-

1,20-1,35

Чорноземно-лучні ґрунти*
__________________
* За даними М. І. Полупана.

Тобто, можна зробити висновок, що періодичне поєднання дискретних
процесів

наносу

ґрунтотворним

алювіального

накладає

матеріалу

особливості

на

(геологічний
режим

процес)

перебігу

із

процесів

трансформації органічних речовин в заплавних ґрунтах, а підвищений вміст
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сполук півтораоксидів та додаткове збагачення на мулисту фракцію
внаслідок періодичного прояву повеневих та алювіальних процесів в
заплавному ландшафті робить розрахунок показника КВАГ для алювіальних
ґрунтів недоцільним.

5.3 Вуглець-секвеструвальна здатність алювіально-лучних ґрунтів
Однією із найактуальніших проблем сучасного землеробства є
зниження вмісту органічного вуглецю в ґрунтах, що переважно пов’язане із
інтенсифікацією

обробітку

ґрунтів

та

проявом

ерозійних

процесів,

спрацюванням (мінералізацією) осушених торфовищ тощо. Одним із
рішенням цієї проблеми можуть бути розроблення і запровадження методів
та

заходів,

що

забезпечуватимуть

додаткову

секвестрацію

вуглецю

ґрунтовим покривом.
Нагадаємо, що секвестрація вуглецю ґрунтом – це переведення
атмосферного С-СО2 в органічні сполуки надземних екосистем та
довготривале його поповнення та збереження у ґрунтовому резервуарі після
їх відмирання з мінімальним вивільненням в атмосферу. Вуглецьсеквеструвальний потенціал характеризує інтенсивність надходження у ґрунт
органічного вуглецю з рослинними рештками і оцінюється за зміною
валового вмісту органічного вуглецю в ґрунті та його запасів в 0-100 см шарі
в часовому вимірі. Вуглець-секвеструвальна ємність ґрунту – це його
здатність стабілізувати та утримувати вуглець у складі органічної речовини
ґрунту.
Секвестрація вуглецю ґрунтовим покривом є наразі актуальною та
перспективною

природоохоронною

стратегією

першої

половини

XXI століття. Збільшення вмісту органічного вуглецю та зміна складу
гумусових речовин ґрунтів у результаті секвестрації вуглецю можуть
сприяти покращенню якості ґрунту, підвищенню його продуктивності та
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стійкості до негативних зовнішніх впливів, зменшення емісії вуглецю в
атмосферу тощо. Як зазначає I. Hannam [246], секвестрований ґрунтом
вуглець може стати об’єктом торгівельних операцій по продажу, покупці
секвеструвальних чи емісійних квот та

в перспективі може бути

монетизованим.
Згідно з даними R. Lal [248], вуглець-секвеструвальний потенціал
ґрунтів оцінюється у 0,05-1,0 т/га на рік, що на порядок більше, у порівнянні
з утворенням вторинних карбонатів (0,005-0,01 т/га на рік). При використанні
у сільському господарстві вуглець-секвеструвальних агробіотехнологій
глобальний потенціал секвестрації вуглецю ґрунтовим покривом може
скласти 0,9 Пг (Pg), а за 25-50 років цей потенціал становитиме 30-60 Пг.
Наразі у сільськогосподарській практиці рекомендуються лише заходи
щодо зменшення дефіциту гумусу у ґрунтах, а саме: внесення якомога
високих

оптимальних

доз

органічних

добрив,

збільшення

частки

багаторічних культур у сівозмінах, заорювання сидератів та післяжнивних
решток, дотримання культури землеробства тощо.
В той же час, як показали результати досліджень зарубіжних вчених
[180, 249, 254], підповерхневі горизонти ґрунтів переважно з низьким
умістом вуглецю мають величезний потенціал для його секвестрації
мінеральною частиною, оскільки можуть зберігати до 760-1520 Гт
додаткового вуглецю. До цього ж, дослідженнями деяких науковців [151,
168, 183, 240, 243] встановлено, що найкращу здатність до секвестрації
органічного вуглецю мають ґрунти із великою питомою поверхнею мулистих
часточок та низьким умістом органічного вуглецю.
Леси та лесовидні суглинки є основними ґрунтотворними породами
основних типів зональних ґрунтів. Досить часто ці породи зустрічаються
окремими відслоненнями на водозбірних територіях. Тому цілком очевидно,
що на заплавні території з делювіальними стоками періодично потрапляє


Одиниця маси, що дорівнює 1015 грам [256].
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матеріал лесових порід, особливо в сильно пересічених місцях рельєфу. З цієї
причини, для нас стало цікавим визначити вуглець-секвеструвальну здатність
лесового субстрату – лесоподібного суглинку як геологічного чинника у
заплавному ґрунтоутворенні. Аналіз та узагальнення результатів досліджень
проведеного нами лабораторно-модельного досліду показали високу вуглецьсеквеструвальну здатність лесоподібного суглинку, що має важливе практичне
значення для поповнення органо-вуглецевого бюджету заплавних ґрунтів.
Як показали результати досліджень лабораторно-модельного досліду
(рис. 5.3), на початковому етапі компостування різних субстратів із
рослинними рештками вміст водорозчинних органічних речовин коливався у
широких межах в залежності від типу субстрату: найменший вміст був
у лесоподібному суглинку – 92,9 мг/кг, а найвищий у алювіально-лучному
важкосуглинковому ґрунті – 242,9 мг/кг.

Уміст водорозчинних
органічних речовин, мг/кг
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124,3
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Рис. 5.3 Закріплення водорозчинних гумусових речовин різними
субстратами:
1 – лесоподібний суглинок; 2 – чорнозем опідзолений важкосуглинковий;
3 – алювіально-лучний важкосуглинковий ґрунт (заплава р. Лопань);
4 – алювіально-лучний важкосуглинковий ґрунт (заплава р. Мерла);
5 – алювіально-лучний залишково солонцюватий легкосуглинковий ґрунт
(заплава р. Орель)
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Однак, подальше компостування ґрунтів та лесоподібного суглинку з
рослинними рештками майже на всіх варіантах досліду супроводжувалось
зменшенням вмісту водорозчинних органічних речовин, ймовірніше за все, за
рахунок сорбції органічних речовин мінеральною частиною субстратів, що в
свою чергу, відбувалося за певною закономірністю.
Так, наприкінці терміну компостування серед усіх варіантів досліду
найбільшою вуглець-сорбційною здатністю (29,3 % від початкового вмісту
водорозчинних

органічних

речовин)

характеризувався

лесоподібний

суглинок (уміст гумусу 0,54 %). Ми припускаємо, що в цьому випадку більш
інтенсивна сорбція гумусових речовин мінеральною частиною, у порівнянні з
тим же процесом у ґрунтах, обумовлена відсутністю плівок органічних
речовин на поверхні мінеральних часточок лесоподібного суглинку [43, 52,
131]. Тому-то процес закріплення гумусових речовин мулистими часточками
лесоподібного суглинку відбувається краще, ніж у лучних ґрунтах.
Порівнюючи сорбційну здатність ґрунтових субстратів за 9 місяців
досліджень, то слід зазначити, що найкращою вуглець-секвеструвальною
здатністю характеризувався чорнозем опідзолений, мінеральною частиною
якого закріплено 15,1 % гумусових речовин, але все ж таки це значення
майже вдвічі менше, ніж у лесоподібному суглинку.
Результати лабораторно-модельного досліду також показали, що на
варіантах із лучними важкосуглинковими ґрунтами найменшу вуглецьсеквеструвальну здатність було зафіксовано у ґрунті із більш високим
вмістом гумусу. Так, за 9 місяців експерименту в алювіально-лучному
важкосуглинковому ґрунті із вмістом гумусу 4,93 % (заплава р. Лопань) вміст
водорозчинних органічних речовин зменшився на 3,40 %, в той час як в
алювіально-лучному важкосуглинковому із вмістом гумусу 15,40 % (заплава
р. Мерла) спостерігалося навіть незначне збільшення (на 4,7 %) вмісту
водорозчинних органічних речовин.
За

9-місячний

період

компостування

алювіально-лучного

легкосуглинкового ґрунту із низьким умістом мулистої фракції (16,73 %), як
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основного сорбційного компоненту, та найнижчим умістом гумусу (2,64 %)
вміст водорозчинних органічних речовин зменшився на 8,0 %, і це було
найвище значення серед варіантів з алювіально-лучними ґрунтами. Тобто, в
алювіально-лучних

ґрунтах

з

меншим

умістом

гумусу

вуглець-

секвеструвальна здатність вища.
Отже, як свідчать результати

проведеного нами

лабораторно-

модельного досліду, алювіально-лучні ґрунти мають більш низьку, порівняно
із лесоподібним суглинком, вуглець-секвеструвальну здатність. З цього
випливає, що процес делювіальної седиментації часточок лесових порід на
заплавних територіях можна визначити як природний механізм підвищення
секвеструвальної здатності ґрунтів заплав і таким чином збільшення запасів
органічного вуглецю в ґрунтах.
Однак, на нашу думку, для отримання кращого секвеструвального
ефекту від седиментованого лесовидного матеріалу бажаним було б його
заорювання на незначну глибину ґрунтів, що одночасно є сприятливим
заходом

для

покращення

водно-повітряного

режиму

та

фізичних

алювіально-лучних

ґрунтів

властивостей алювіальних ґрунтів.

5.4

Піддатливість

гумусу

мінералізаційним процесам
Як відомо, баланс гумусу у ґрунтах залежить від двох протилежно
спрямованих процесів – мінералізації-гуміфікації [48, 168, 250]. У випадку,
якщо швидкість мінералізаційних процесів вища, ніж гуміфікаційних, то це
призводить до зниження вмісту загального гумусу у ґрунтах, який відіграє
важливу роль у регулюванні поживного, теплового, водно-повітряного
режимів ґрунтів, у забезпеченні ерозійної стійкості та є одним із факторів
структуроутворення.
За сучасних умов «споживацьке» використання земель та інтенсивне,
нераціональне і необґрунтоване з наукової точки зору ведення сільського
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господарства призводить до зниження родючості цінних ґрунтів, в тому числі
й заплавних, та погіршення їх агрохімічних властивостей. Однією із причин
такого погіршення є посилення мінералізаційних процесів у ґрунтах,
інтенсивність перебігу яких можна оцінити методом порівняльного аналізу
кількості накопиченого мінерального азоту (NO3- + NH4+).
Варто також додати, що в заплавних ґрунтах посиленню прояву
мінералізаційних процесів при антропогенних навантаженнях сприяє
природна особливість їх гумусу, а саме незрілість та не остаточна
сформованість гумусових речовин. Така природна обумовленість гумусу
заплавних ґрунтів може в подальшому призвести до дестабілізації вуглецевої
функції ґрунтів та порушення їх екологічної рівноваги.
Зважаючи

на

вище

сказане,

постає

питання

у

визначенні

мінералізаційної здатності гумусу алювіально-лучних ґрунтів як передумови
для оптимізації їх гумусового стану та попередження прояву негативних
екологічних процесів на заплавних землях. З цією метою нами було
проведено лабораторно-модельний дослід, що дозволив нам вирішити вище
поставлені задачі.
Як показали результати досліджень, отриманих в лабораторномодельному досліді (рис. 5.4), створення оптимальної вологості (60 %
від

ПВ)

та

температури

(20-22°С)

для

життєдіяльності

ґрунтових

мікроорганізмів сприяло підвищенню вмісту мінеральних форм азоту на всіх
етапах вимірювань, а отже і посиленню мінералізаційних процесів на всіх
варіантах досліду.
Відмічено, що на початкових етапах досліджень на всіх варіантах
спостерігалась більша інтенсивність накопичення мінеральних сполук азоту,
порівняно із кінцевим терміном компостування. Отримані результати
доводять, що при розорюванні ґрунтів порушується природна рівновага
процесів перетворення органічних речовин в бік посилення їх мінералізації.
Однак, саме в алювіально-лучних ґрунтах мінералізація органіки проходить
швидко та більш стрімко, що доведено нашим модельним дослідом.
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Варто уточнити, що інтенсивність мінералізації гумусу за період
експерименту відрізнялась в залежності від типу та різновиду ґрунтів.
Так, 9-ти місячний термін компостування алювіально-лучних ґрунтів
сприяв збільшенню у 4,2-10,0 разів (до 66-212 мг/кг) вмісту мінерального
азоту, порівняно із відповідним варіантом без компостування. І це було
найвище значення серед усіх варіантів досліду. Це свідчить про те, що
гумусовий комплекс алювіально-лучних ґрунтів є менш стійким до прояву
зовнішніх впливів та легко піддається мінералізаційним процесам.

Рис. 5.4 Накопичення мінерального азоту різних за ґенезою ґрунтів:
1 – лесоподібний суглинок; 2 – чорнозем опідзолений важкосуглинковий;
3 – алювіально-лучний важкосуглинковий ґрунт (заплава р. Лопань); 4 –
алювіально-лучний важкосуглинковий ґрунт (заплава р. Мерла); 5 –
алювіально-лучний залишково солонцюватий легкосуглинковий ґрунт (заплава
р. Орель)
За

даними

наших

досліджень,

за

9

місяців

компостування

лесоподібного суглинку та чорнозему опідзоленого вміст мінерального азоту
підвищився лише у 2,9 разів – з 8,1 до 23,5 мг/кг на варіанті з лесоподібним
суглинком та з 31,5 до 87,0 мг/кг на варіанті з чорноземом опідзоленим, що
вказує на відносну стійкість їх гумусу.
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У порівнянні із чорноземом опідзоленим, вміст мінеральних сполук
азоту в алювіально-лучних ґрунтах на кінець експерименту збільшився у 1,53,5 рази. Загалом, вихід продуктів мінералізації, зокрема, азотних сполук,
значно вищий у заплавних лучних ґрунтах, ніж у плакорних (автоморфних).
Тобто, необдумане розорювання заплавних ґрунтів, з огляду на їх морфогенетичні особливості, може призвести до негативних екологічних наслідків,
а саме накопичення мінеральних сполук азоту та евтрофікацію підґрунтових
вод та водних джерел.
Результати наших досліджень дозволяють зробити висновки, що
заплавні ґрунти є більш вразливими, порівняно із зональним чорноземним
ґрунтом, до зовнішніх навантажень, що обумовлено високою часткою
новоутворених гумусових речовин у фракційному складі гумусу цих ґрунтів,
тому їх використання вимагає науково обґрунтованих рекомендацій та
зважених дій.
В той же час, процес мінералізації гумусу, на наш погляд, варто
оцінювати двобічно. З агрономічної точки зору, при мінералізації гумусових
речовин ґрунтів утворюється значний спектр поживних мінеральних сполук,
які забезпечують ріст та розвиток рослин. Проте, з екологічної точки зору,
посилення і надмірний розвиток мінералізаційних процесів у ґрунтах знижує
вміст загального гумусу з усіма негативними наслідками: зменшує його
функції як структуроутворююча та водоутримувача. В результаті цього
ґрунти стають більш вразливими до прояву ерозійних процесів. Досить
актуальною ця проблема є саме на заплавних землях, зважаючи на специфіку
ґенези алювіальних ґрунтів та особливості гідрологічної обстановки в
заплавному ландшафті.
Узагальнюючи

отримані

результати

досліджень

з

визначення

мінералізаційної здатності різних за ґенезою ґрунтів, варто ще раз
підкреслити, що втручання в природну рівновагу заплавних ґрунтів, зокрема
невиправдане

інтенсивне

розорювання,

призводить

до

посилення
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мінералізаційних процесів, що може спричинити евтрофікацію підґрунтових
вод і водних джерел та підвищити емісію парникових газів з цих ґрунтів.
Інтенсифікація мінералізаційних процесів на заплавних ґрунтах, в
першу чергу, сприятиме зниженню їх екологічної стійкості та підвищить
вірогідність прояву негативних екологічних наслідків. З огляду на це,
пріоритетним завданням землекористувачів на заплавних землях має стати
впровадження виключно лучно-пасовищного напряму використання, який
забезпечуватиме збереженню оптимальних з агрономічної та екологічної
точки зору запасів гумусу алювіально-лучних ґрунтів та максимально
можливу асиміляцію атмосферного вуглецю у фітомасі рослинного покриву.
Отримані результати дозволили зробити наступні висновки:
1. Характер гідрологічного режиму на заплавних землях визначає
якісний склад гумусу алювіально-лучних ґрунтів: при оптимальному та
контрастному рівнях зволоження відбуваються зміни у фракційному складі
гумусу в бік ускладнення структури гумусових речовин, в той час постійне
перезволоження спричиняє зміни у груповому складі гумусу, посилюючи
його фульватизацію.
2. Значну роль в закріпленні гумусових речовин в заплавних ґрунтах
відіграють півтораоксиди, зокрема сполуки Fe, які здатні за динамічного
окисно-відновного режиму утворювати з фульвокислотами міцні залізоорганічні комплекси.
3. Алювіально-лучні ґрунти мають низьку вуглець-секвеструвальну
здатність, що нівелюється природним процесом делювіальної седиментації
часток лесових порід на заплавних територіях і таким чином сприяє
збільшенню запасів органічного вуглецю в алювіальних ґрунтах до 30 %.
4. Надмірні антропогенні навантаження на алювіально-лучні ґрунти,
порівняно із автоморфними ґрунтами, призводять до більш інтенсивного та
стрімкого розбалансування процесів гуміфікації-мінералізації органічних в
цих ґрунтах у бік посилення мінералізаційних процесів.
Дослідні дані цього розділу опубліковані у працях [218, 219].
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РОЗДІЛ 6
РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ЗАПЛАВНИХ ЗЕМЕЛЬ ЯК
ЧИННИК ОПТИМІЗАЦІЇ ЇХ ГУМУСОВОГО СТАНУ
Процеси

гумусоутворення

та

гумусонакопичення,

як

відомо,

визначаються біокліматичними та геологічними особливостями конкретної
території. Значна фітомаса лучних різнотравно-злакових фітоценозів, для
якої характерним є переважання підземної (кореневої) маси над надземною,
періодичне додаткове поверхневе та підґрунтове зволоження, динамічність
окисно-відновних

умов

сприяють

інтенсивному

гумусоутворенню

та

гумусонакопиченню в ґрунтах заплавних територій.
Використання високого природного потенціалу родючості заплавних
ґрунтів передбачено традиційними технологіями сільськогосподарського
виробництва, оскільки за умов оптимальної вологозабезпеченості та
періодичного поповнення гумусованим теригенним матеріалом в значній мірі
посилюється трофічна функція цих ґрунтів. Напрямки використання ґрунтів
заплавних

територій

завжди

відповідали

специфіці цих

ґрунтів

та

вирізнялись значною різноманітністю – сінокоси, пасовища, рекреаційні та
туристичні зони, рілля та ліси тощо.
У недалекому минулому (друга половина ХХ сторіччя) у зв’язку із
розвитком тваринницької галузі, яка вимагала збільшення забезпечення
тварин трав’яними кормами, на заплавних землях
інтенсивна

система

ведення

лучно-пасовищного

впроваджувалась

господарства.

Вона

передбачала запровадження надмірного режиму випасання тварин та
сінозаготівлі, нехтуючи при цьому родючістю заплавних ґрунтів. Такі
прийоми господарювання призводили до різкого зниження фітомаси та
різновидів лучних трав, спричиняли посилення ерозійних процесів та
деградацію ґрунтового покриву, які, безумовно, позначалися і на гумусовому
стані алювіально-лучних ґрунтів.
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Проблема раціонального та екологічно безпечного використання
заплавних територій є актуальною і вже давно знаходиться у полі зору
науковців. Сьогодні сільськогосподарське освоєння та використання заплав
річок

України

проходить

стихійно:

відбувається

необґрунтоване

розорювання цих земель для сільськогосподарських цілей та недбале,
неконтрольоване

їх

використання.

При

цьому,

про

збалансоване

використання та охорону заплавних земель, які відносяться до категорії
найбільш цінних, на практиці взагалі не йдеться, не дивлячись на те, що
використання заплавних ґрунтів регламентується Законами України та
державними

нормативно-правовими

документами

–

«Водний

кодекс

України» [36], «Земельний кодекс України» [98], Закон України «Про
охорону земель» [174], Закон України «Про Основні засади (стратегію)
державної екологічної політики України на період до 2030 року» [173].
Так, статтею 58 «Земельного кодексу України» визначено, що заплавні
землі належать до земель водного фонду і є природоохоронною територією з
режимом обмеженої господарської діяльності, у статті 80 «Водного кодексу
України» зазначається, що з метою охорони водності малих річок
забороняється розорювати заплавні землі та застосовувати на них засоби
хімізації, зменшувати природний рослинний покрив і лісистість басейну
річки, проводити осушувальні меліоративні роботи на заболочених ділянках
та урочищах у верхів’ях річок, а у статті 42 Закону України «Про охорону
земель» вказано, що ведення господарства на землях водного фонду повинно
здійснюватися шляхом обмеження антропогенного впливу на них і
додержання особливого режиму використання згідно із Законом.
Крім того, Постановою Кабінету Міністрів України [172] передбачено,
що використання земель можливого затоплення повинно здійснюватися без
істотного зменшення пропускної спроможності заплав, розмивання та
руйнування берегів, забруднення і засмічення річок. До того ж, прибережні
землі річок, що затоплюються внаслідок повеней та паводків один раз на
2 роки, рекомендується використовувати як природні сіножаті та пасовища
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та здійснювати на цих землях заходи, спрямовані на поліпшення їх стану, а
також на збільшення пропуску води під час повеней та паводків.
З огляду на вищеперелічене, господарська діяльність людини на
території

заплав

має

бути

виправданою,

контрольованою

та

чітко

регламентованою. Крім того, для забезпечення стабільного функціонування
заплавних агроекосистем варто запроваджувати заходи, які б максимально не
тільки зберегли, а й відрегулювали біогеохімічні потоки та зв’язки
природних екосистем.
Загалом, як відмічається у роботі [20], застосування простороводиференційованого та адаптивного підходів при використанні земель має
сприяти підвищенню ефективності й результативності сталого управління
ґрунтами та досягненню нейтрального рівня деградації за вмістом
органічного вуглецю в ґрунті, що входить до національного завдання в
рамках «Національного плану дій щодо боротьби з деградацією земель та
опустелюванням» [175].
Варто також додати, що важливою умовою оптимізації гумусового
стану заплавних ґрунтів є відновлення екологічних умов гумусоутворення в
цих ґрунтах, включаючи покращення видового складу та структури
природних фітоценозів.
Задача оптимізації режиму органічної речовини, загалом, визначається
як вимогами підтримання сталого рівня родючості ґрунтів із урахуванням
«потреб» рослин, так і обмеженими можливостями накопичення гумусу. З
метою встановлення оптимального вмісту та стану органічної речовини у
ґрунтах за різних напрямків використання земель варто знати параметри
оптимального та критичного рівнів умісту органічної речовини ґрунту.
Оптимальні параметри вмісту гумусу визначаються не тільки виходячи із
продуктивності фітомаси та рівня і якості урожаю, а й із врахуванням впливу
гумусу на здатність ґрунтів протистояти антропогенним та ерозійним
процесам природного характеру. Під критичним умістом гумусу слід
розуміти такі параметри його умісту, нижче яких суттєво погіршуються
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властивості ґрунтів та їх здатність протистояти агрогенним навантаженням.
Для типу дерново-підзолистих суглинкових ґрунтів критичним умістом
гумусу є нижче 1 %, а для чорноземних ґрунтів – нижче 2 % [175].
Задачі оптимізації органічної речовини вирішують усіма засобами
систем землеробства – від оптимізації використання земельних ресурсів до
протиерозійної організації території.
Для збереження та оптимізації режиму органічної речовини на
заплавних землях першочергове значення набувають заходи з поверхневого
та докорінного поліпшення луків.
Поверхневе
високопродуктивних

покращення
сіножатей

заплав
та

передбачає

пасовищ

шляхом

створення
проведення

культуртехнічних робіт та підсіву адаптованих до конкретних ґрунтових
умов злаково-бобових травосумішок. Нашими дослідженнями встановлено,
що на культурних залужених ділянках центральної частини заплав
урожайність сіна лучних трав становить 2,8-3,0 т/га (алювіально-лучний
легкосуглинковий ґрунт, заплава р. Мерла (Краснокутський район)), в той
час як лучні трави на природних ділянках центральної заплави, яка
використовується переважно під пасовища та сінокоси, в залежності від
складу рослинних асоціацій та густоти травостою, дають урожайність сіна
близько 1,5-2,0 т/га (табл. 6.1). Варто відмітити, що обов’язковим
компонентом травосумішки мають бути бобові трави, так як гуміфікація їх
решток сприяє збагаченню на азот новоутворених гумусових речовин.
Найменша урожайність сіна лучних трав (1,0-1,2 т/га) була на
центральній природній частині заплави р. Орель (алювіально-лучний
глибокий залишково солонцюватий легкосуглинковий ґрунт (Зачепилівський
район)), оскільки прояв галогенності визначає низькопродуктивність лучних
трав на обстеженій заплаві.
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Таблиця 6.1
Урожайність лучних трав центральної частини заплав
Уміст
Проективне
гумусу у
Біомаса
УрожайНапрямок
Тип
покриття
2
верхньому трав з 1 м , ність сіна, використарослинності рослинністю,
горизонті,
кг
т/га
ння
%
%
Лучний глибокий карбонатний легкоглинистий ґрунт,
заплава р. Сіверський Донець
бобовопереліг,
95-100
5,60
0,70-0,78
1,8-2,0
різнотравноприродне
злакова
пасовище
Лучний глибокий важкосуглинковий ґрунт,
заплава р. Лопань
бобовопереліг,
90-95
4,93
0,70-0,74
1,8-1,9
злаковоприродне
різнотравна
пасовище
Лучний легкосуглинковий ґрунт,
заплава р. Мерла
бобовопереліг,
85-90
4,00
0,56-0,63
1,5-1,7
злаковоприродне
різнотравна
пасовище
Лучний легкосуглинковий ґрунт,
заплава р. Мерла
фермерсьбобовокий
95-100
7,02
1,09-1,17
2,8-3,0
різнотравнокультурний
злакова
сінокіс
Лучний глибокий залишково солонцюватий легкосуглинковий ґрунт,
заплава р. Орель
переліг,
злаково70-75
2,64
0,36-0,43
1,0-1,2
природне
різнотравна
пасовище
Як показують дані таблиці 6.1, уміст гумусу в алювіально-лучних
ґрунтах залежить від продуктивності лучних трав та характеру використання
заплавних земель.
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Культуртехнічні роботи з поверхневого покращення заплавних земель
включають:

видалення

чагарників,

збір

сміття,

розгортання

купин,

мурашників, землювання западин, вирівнювання території заплави та
ранньовесняне

поверхневе

розпушування

дернини

для

послідуючого

залуження проблемних територій. Для підсіву доцільно обирати окремі
ділянки заплав з малопродуктивним травостоєм (внаслідок витоптування,
випадіння чи вимокання), а на середньопродуктивних ділянках підсів,
зазвичай, проводять для збагачення луків цінними кормовими видами трав.
Багаторічні трави є джерелом значної кількості органічної речовини та
прискорюють утворення гумусу, активізують життєдіяльність ґрунтової
мікрофлори, забезпечують кругообіг речовин, в тому числі накопичення
біологічного азоту, оптимізують тепло-, водо- та газообмін, сприяють
утворенню ґрунтових агрегатів. Завдяки потужній кореневій системі
багаторічні трави також забезпечують протиерозійний захист гумусового
шару від розмивання повеневими та паводковими водами.
Докорінне покращення заплав полягає у створенні високопродуктивних
лучних кормових угідь шляхом повного знищення старої рослинності та
штучного посіву травосумішок багаторічних трав. Докорінного покращення
потребують заплави, які більш ніж на 20 % їх загальної площі вкриті
чагарниками та нецінними у кормовому відношенні видами трав [122, 227].
Докорінне покращення заплавних територій у більшості випадків вимагає
проведення комплексу заходів, а саме: гідротехнічних (регулювання водного
режиму), культуртехнічних (вирівнювання поверхні, підготовка територій
для обробітку) та агротехнічних (обробіток та залуження, система удобрення
та догляду за травостоями тощо). Докорінне покращення заплав проводиться
дуже рідко, оскільки вимагає значних ресурсних та матеріальних витрат.
За сучасних умов переважна більшість заплавних земель розпайована
під приватне використання і орендована фермерськими господарствами. Як
видно на публічній кадастровій карті України [176], переважна більшість
заплавних земель вздовж річок, зокрема в Харківській області, знаходиться у
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приватній

власності

для

ведення

товарного

сільськогосподарського

виробництва. Тобто, в сучасних умовах спостерігається стійка тенденція до
збільшення земель приватної власності та зменшення державної. Дійсно,
право власності на землю гарантується «Земельним кодексом України», а
використання власності на землю не може завдавати збитку правам і
свободам громадян, інтересам суспільства, погіршувати екологічну ситуацію
і природні якості землі. Однак, приватизація земельних ділянок саме на
заплавних територіях має на увазі втрату повноважень територіальними
громадами щодо контролю за використанням та охороною цих земель,
додержанням земельного та екологічного законодавства.
Відтак,

проблема

створення

цілісного

стійкого

заплавного

антропогенно-природного об’єкту з адаптованими до навколишнього
середовища зв’язками набуває важливе господарське та екологічне значення.
Лише правильно розставлені пріоритети та комплексний науковий підхід до
використання не тільки заплавних, але і земель прилеглих вододільних плато
дозволять успішно розв’язати поставлену задачу, а також зберегти функції
цих

ґрунтів

в

заплавному ландшафті

та

покращити

їх

загальний

агроекологічний стан. Держава, зі свого боку, повинна ініціювати та
фінансово

підтримувати

програми,

які

направлені

на

відтворення

біорізноманіття та охорону гідроморфних заплавних ландшафтів.
На сьогодні теоретичний та практичний досвід вчених-заплавознавців
щодо принципів та напрямків раціонального та екологічно безпечного
використання заплавних земель відображено в цілій низці наукових робіт та
рекомендацій [27, 126, 135, 161, 182, 185, 191, 202, 209]. Найбільш важливі
погляди науковців з приводу функціонування заплавних земель як
екологічно-стійких та високопродуктивних об’єктів полягають у:
-

обов’язковому

дотриманні

диференційованого

підходу

до

використання заплавних ґрунтів, в залежності від умов їх залягання,
природних властивостей, біосферних функцій та соціальних потреб;

125
- впровадженні культурного сінокісного та обмежено-регульованого
пасовищного напрямків використання заплав;
- запровадженні системи контурно-фітомеліоративного луківництва,
яка полягає у підборі сумішок лучних трав, найбільш адаптованих до
конкретних ґрунтово-гідрологічних умов окремих заплавних ділянок;
включенні

-

фітоенергетичного

напрямку

в

заплавному

землекористуванні;
- раціональним поєднанням природоохоронного напряму використання
заплавних

земель

зі

створенням

заповідників,

зон

рекреаційного,

мисливського та туристичного призначення із луківництвом та пасовищним
господарством.
Саме

вищезазначені

напрямки

використання

заплавних

відповідають особливостям ґенези заплавних ґрунтів та

земель

гармонійно

поєднуються із їх функціями у річковому ландшафті.
Однак, отримані нами результати досліджень щодо особливостей
трансформації органічних речовин в заплавних ґрунтах дозволяють
доповнити та вдосконалити вже існуючі рекомендації.
Перш за все, ми дотримуємось принципу, що лише перехід на
збалансовану систему землекористування на заплавних землях дозволить в
повній

мірі

реалізувати

природний

потенціал

та

раціонально

використовувати заплавні ґрунти, забезпечити врівноважене функціонування
їх режимів та нівелювати прояв негативних екологічних явищ.
Напрацювання методу точного землеробства зможуть допомогти у
впровадженні комплексу заходів системи контурно-фітомеліоративного
луківництва, а саме підсів трав у разі їх випадіння на заплавних землях тощо.
Це сприятиме підвищенню фітомаси лучних трав і таким чином значно
поповнить вміст та загальні запаси гумусу в цих ґрунтах.
Варто чітко усвідомлювати, що заплавні землі є екологічно вразливими
територіями [205], тому збалансоване землекористування передбачає
ландшафтно-адаптовану

структуру

землеустрою,

на

фоні

якої
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застосовуються інноваційні «м’які» ресурсоощадні екологічно безпечні
технології та системи для підтримання і підвищення продуктивності та
одночасно екологічної стійкості заплавних ґрунтів.
У зв’язку з цим, враховуючи особливості гідрологічного стану на
заплавних територіях та з метою охорони поверхневих водних об'єктів від
забруднення і засмічення та для збереження їх водності обов’язково
необхідно встановлювати прибережні захисні (буферні) смуги вздовж
водойм, що відповідає вимогам природоохоронного законодавства: для
малих річок – 25 м, для середніх річок – 50 м і для великих річок – 100 м [98].
Як вже було відмічено, розорювання заплавних земель малих річок
заборонено статтею 80 «Водного кодексу України», але в той же час
Постановою Кабінету Міністрів України [172] чітко вказується порядок
використання у сільськогосподарському виробництві окремих ділянок заплав
та зон ризику затоплення, при цьому наголошується, що такого роду
діяльність має нести природоохоронний характер. З цього випливає, що
використання заплавних ґрунтів під ріллю має бути раціональним та
екологічно безпечним з урахуванням індивідуальних особливостей річкових
долин, вірогідних ризиків та прояву всіх можливих наслідків на цих
екологічно вразливих землях.
Використання заплавних територій під ріллю вимагає суворого
дотримання науково-обґрунтованих рекомендацій, зважених дій та, перш за
все, застосування ґрунтозахисних агроприйомів та технологій. Варто
відмітити, що під сівозміни найдоцільніше використовувати давньозаплавні
незатоплювані ділянки, нетривало затоплювані та низькопродуктивні
рівнинні ділянки центральної частини заплав.
Враховуючи вірогідність періодичного затоплення повеневими та
паводковими водами на території заплав варто розміщувати кормо-овочевотравопільні сівозміни із застосуванням протиерозійних заходів. Так, для
попередження прояву ерозійних процесів основний обробіток ґрунту під
посадку кормових та овочевих культур на заплавних територіях варто
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проводити навесні [122, 182]. В сівозмінах доцільним буде смугове, впоперек
напрямку повеневих вод, розміщення кормових чи овочевих культур із
посівами багаторічних трав. Такий прийом дозволить зменшити швидкість
течії річки при повені та небезпеку розмивання ґрунтів.
За особливих умов, в яких формуються ґрунти заплав (періодичне
поверхневе перезволоження та постійне підґрунтове зволоження), бобові
трави часто випадають із рослинного покриву, що обумовлене їх
фізіологічними особливостями. Лише метод смугового розміщення бобових і
злакових трав та їх періодичного чергування по роках, що згодом передбачає
вирощування злаків на збагачених біологічним азотом ділянках [208],
розроблений лабораторією родючості гідроморфних і кислих ґрунтів ННЦ
«ІГА імені О.Н. Соколовського», дасть змогу поновити бобовий компонент у
трав’яному покриві заплав.
З метою покращення якісного складу гумусу та загального гумусового
стану лучних ґрунтів центральної частини заплав необхідно проводити
заходи, які спрямовані на регуляцію окисно-відновного потенціалу (аерацію
переущільнених та осушення перезволожених) та поживного режиму
(переважно поверхневе і рідше докорінне покращення) алювіальних ґрунтів
[185,

191].

Ці

агротехнологічні

прийоми

сприятимуть

покращенню

мінералізаційної, гумусоутворюючої та гумусофіксуючої здатності ґрунтів.
Необхідно також відмітити, що загальний стан заплавних ґрунтів
пропорційно залежить від культури землекористування на плакорних
ґрунтах, тобто є своєрідним «індикатором» культури землеробства на
прилеглих

вододілах.

ресурсовиснажливих

Інтенсифікація

агротехнологій,

землеробства,

необґрунтоване

застосування

розорювання

та

недотримання системи сівозмін на землях вододілів призводять до посилення
ерозійних процесів, а також змиву верхніх високо гумусованих шарів
автоморфних ґрунтів, які із делювіальних стоків седиментуються у вигляді
намулу в конусах виносу балок та ярів і виносяться на заплавні території. В
результаті цього ерозійні ділянки запливають, покриваючись суцільною
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кіркою, та пригнічують таким чином розвиток лучних фітоценозів. Тому-то, з
метою уникнення прояву на заплавних землях вище зазначених негативних
явищ необхідно налагодити та оптимізувати землекористування на ґрунтах
прилеглих вододілів.
Отже, з огляду на сучасний стан заплавних земель Харківської області,
а також для стабілізації функціонування заплавних агроекосистем, зокрема,
врівноваження природно складених процесів та механізмів трансформації
речовин, головним тактичним завданням землекористувачів має бути
впровадження

системи

збалансованого

(раціонального)

використання

заплавних земель, пріоритетом якої є ландшафтно-адаптована структура
землеустрою.
Впровадження збалансованого використання заплавних територій є
важливою складовою як збереження високих запасів органічного вуглецю в
заплавних ґрунтах, нейтралізації деградаційних процесів, так і правової
охорони заплавних земель. Однак, аналіз вище згаданих правових документів
щодо використання заплавних територій та їх охорони вказує на наявність
протиріч, що відображаються у незадовільному агроекологічному стані
заплавних земель, які, в свою чергу, відіграють важливе еколого-економічне
значення.
Наразі, для вирішення вище перелічених питань першочерговим має
бути вдосконалення правового регулювання земельних відносин в Україні,
головними завданнями якого повинно стати встановлення обмежень щодо
приватизації заплавних земель та покращення загального стану земельних
ресурсів.
Загалом, вчені-ґрунтознавці [21] наголошують, що з метою збереження
ґрунтово-ресурсного потенціалу України, покращення його екологічних та
продуктивних функцій варто провести реформи у сфері землекористування,
ключовими напрямками яких виділяють:
- вдосконалення законодавчої, нормативно-правової та методичної бази
з проблем охорони ґрунтів та відтворення їх родючості; додатково до діючих
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земельних законів прийняття окремого профільного закону «Про охорону
ґрунтів та відтворення їх родючості»;
- створення та функціонування єдиної державної служби з охорони та
управлінню ґрунтово-земельними ресурсами на базі об’єднання розрізнених
державних установ. Така реорганізація дозволить відчутно зекономити
державні кошти, здійснювати ефективний моніторинг та проектні рішення
завдяки комплексній взаємодії спеціалістів різних природничо-інженерних
спеціальностей, а також створити в державі цивілізований обіг земель та
вдосконалити земельні відносини;
- розробка, поступове впровадження та гармонійне поєднання
державної та регіональних програм з проведення землевпорядних робіт,
обґрунтування в цих програмах рівня збалансованості та ландшафтної
адаптації земельних угідь, біоінженерних комплексів та інфраструктурних
об’єктів на центральному та регіональному рівнях управління;
-

створення

державних

та

регіональних

програм

системного

управляння охороною та родючістю ґрунтів, міжнародне співробітництво та
інвестиційне сприяння охороні та впровадженню сучасних технікотехнологічних досягнень в сфері сільськогосподарського виробництва;
- підтримка цільових наукових досліджень та імплементація нових
знань про ґрунти та їх родючість в навчальний процес, процес підвищення
кваліфікації фермерів та землекористувачів;
- збір та накопичення інформаційних даних про ґрунти, їх кількісних та
якісних характеристиках, гармонізація методів та вимірювань, вдосконалення
сертифікації, класифікації та картографії ґрунтів і земельних ділянок згідно
європейських та міжнародних стандартів.
Отримані результати дозволили зробити наступні висновки:
1. Встановлено, що для забезпечення стабільного функціонування
заплавних агроекосистем варто запроваджувати заходи, які максимально
зберігають та врегульовують біогеохімічні потоки та зв’язки природних
екосистем.
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2. З метою покращення гумусового стану лучних ґрунтів центральної
частини заплав необхідно проводити заходи, які спрямовані на регуляцію
окисно-відновного потенціалу та поживного режиму алювіально-лучних
ґрунтів.
3. Впровадження системи збалансованого використання заплавних
земель дозволить стабілізувати функціонування заплавних агроекосистем,
зокрема,

врівноважити

природно

складені

процеси

та

механізми

трансформації органічних речовин.
4. Враховуючи сучасний незадовільний стан заплавних земель,
розпаювання цих земель для ведення особистого господарства та відсутність
належних правових документів, які б регламентували їх раціональне
використання та охорону, наразі важливим є вдосконалення правового
регулювання земельних відносин в Україні, першочерговим завданням якого
повинно бути встановлення обмежень щодо приватизації певної категорії
земель та покращення стану земельних ресурсів.
Дослідні дані цього розділу опубліковані у працях [191, 209].
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ВИСНОВКИ
Дисертаційна робота вирішує теоретичні та практичні аспекти
раціонального екологічно безпечного використання та охорони заплавних
земель, а також збереження вуглецевого резервуару алювіально-лучних
ґрунтів,

спираючись

на

результати

досліджень

щодо

особливостей

гумусового стану та закономірностей трансформації органічних речовин в
цих ґрунтах.
1. Характерною особливістю морфологічної будови гумусового
профілю алювіально-лучних ґрунтів, у порівнянні із автоморфними
зональними ґрунтами, є горизонтальна шаруватість (чергування мулистих,
пилуватих та піщаних часток) та нерівномірний профільний розподіл вмісту
гумусу.
2. В переважній більшості алювіально-лучним ґрунтам притаманна
висока різноманітність за вмістом та запасами гумусу, що обумовлено
наявністю у гумусовому комплексі не тільки утворених in situ гумусових
речовин, але і значної кількості теригенного різногумусованого матеріалу
вододілів. Уміст гумусу у верхньому 0-30 см шарі досліджених алювіальнолучних ґрунтів коливається від 2,6 до 7,0 %. Запаси гумусу в метровій товщі
за ДСТУ 7923:2015 знаходяться на середньому рівні – 227-326 т/га, що на
10-15 % вищі, ніж у зональних ґрунтах.
3. У груповому складі гумусу алювіально-лучних ґрунтів гуматна
фракція домінує над фульватною, тип гумусу – від фульватно-гуматного до
чисто гуматного (відношення вуглецю гумінових кислот до фульвокислот
коливається

на

рівні

особливістю

якісного

1,9-3,1).
складу

Порівняно
гумусу

із

зональними

алювіально-лучних

ґрунтами,
ґрунтів

є

підвищений (нерідко у 3-5 разів) вміст рухомої фракції – ГК-1 (18-43 % від
загального вмісту ГК); високий вміст гумінових кислот, міцнозв’язаних з
мінеральною основою ґрунту – ГК-3 (20-60 % від загального вмісту ГК);
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висока частка негідролізованого залишку – гуміну (21-62 %); контрастність
насиченістю гумусу азотом у верхньому 0-30 см шарі (8,1-9,7).
4. Підтверджено, що оптимальний режим зволоження алювіальнолучних ґрунтів є сприятливим для проходження процесів гумусоутворення
(спостерігалось збільшення вмісту другої фракції гумінових кислот (ГК-2) з
11,5 до 15,4 %), контрастний – для гуміфіксації та міцного закріплення
новоутворених гумусових речовин на поверхні мінеральних часточок ґрунту
(підвищення вмісту третьої фракції гумінових кислот (ГК-3) з 7,7 до 9,2 %), в
той час як тривалий анаеробіозис спричиняє повний перерозподіл групового
складу гумусу за рахунок накопичення фульватної групи гумусу і як результат
– звуження значення показника відношення вуглецю гумінових кислот до
фульвокислот (СГК/СФК) з 2,3 до 1,8.
5. Виявлено, що сполуки півтораоксидів, зокрема Fe2O3, є додатковим
чинником закріплення гумусових речовин в заплавних ґрунтах, про що
свідчить середній кореляційний зв'язок між умістом органічного вуглецю та
загального заліза (r = 0,66) в алювіально-лучних ґрунтах. Лабораторномодельним дослідом підтверджено, що одиниця маси Fe2O3 здатна закріпити
близько 0,6-0,7 % водорозчинних органічних речовин.
6. Встановлено, що зі зменшенням рівня гумусованості алювіальноделювіальних наносів вуглець-секвеструвальна здатність алювіально-лучних
ґрунтів підвищується: за дев’ятимісячний період лабораторно-модельного
експерименту уміст водорозчинних органічних речовин у алювіальнолучному ґрунті із рівнем гумусованості 4,93 % зменшився лише на 3,4 % від
їх початкового умісту, в той час як у лесоподібному суглинку із рівнем
гумусованості 0,54 % – майже на 30 %.
7. В алювіально-лучних ґрунтах гумусовий комплекс є вразливим,
оскільки швидко та інтенсивно піддається мінералізаційним процесам – вихід
мінеральних сполук азоту в алювіально-лучних ґрунтах у 1,5-3,5 рази більше,
порівняно із автоморфним чорноземом опідзоленим.
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8. Оптимізація гумусового стану в алювіально-лучних ґрунтах,
виходячи із результатів досліджень щодо особливостей їх гумусового стану
та трансформації органічних речовин, передбачає: постійне утримання
заплавних земель виключно в луко-пасовищному режимі, пріоритет на
контурно-фітомеліоративне

луківництво,

впровадження

ландшафтно-

адаптованої структури землекористування, впровадження заходів, що
протидіють розвитку деградаційних процесів (переважно поверхневе і рідше
докорінне покращення, смугове залуження заплавних територій впоперек
напряму повеневих вод, впорядкування землекористування на ґрунтах
прилеглих вододілів тощо).
9. Сільгоспвиробникам, які ведуть господарську діяльність на
заплавних землях, з метою стабілізації запасів гумусу, збереження
гумусового стану та нейтралізації деградаційних процесів на алювіальнолучних ґрунтах, рекомендовано утримувати заплавні землі виключно під
високорозвиненим лучним травостоєм, що дасть можливість отримувати
урожай сіна лучних трав на рівні 2,8-3,0 т/га, з використанням сучасних
технологій екологічно-безпечного луківництва і пасовищного господарства,
дотримуючись, водночас, існуючих законодавчо-правових документів з
охорони заплавних земель.

134
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Александрова

Л.

Н.

Изучение

процессов

гумификации

растительных остатков и природы новообразованных гумусовых кислот.
Почвоведение. 1972. № 7. С. 37–45.
2. Александрова Л. Н. О составе гумуса почв солонцового комплекса.
Почвоведение. 1944. № 10. С. 471–481.
3. Александрова Л. Н. Органическое вещество почвы и процессы его
трансформации. Ленинград : Наука, 1980. 285 с.
4. Алексеенко

М.

И.

Растительность

Харьковской

области.

Харьковская область: природа и хозяйство. 1971. Вып. VIII . С. 80–94.
5. Аристовская Т. В. Микробиология процессов почвообразования.
Ленинград : Наука, 1980. 187 с.
6. Асанбаев И.К. Органическое вещество черноземных солонцов
северного Казахстана и его изменение при мелиорации. Тезисы докладов V
делегатского съезда всесоюзного общества почвоведов. 1977. Вып. VI.
С. 165–167.
7. Атлас почв Украинской ССР / под ред. Н. К. Крупского,
Н. И. Полупана. Киев : Урожай, 1979. 160 с.
8. Афанасьев Я. Н. Из области анаэробных и болотных процессов.
Почвоведение. 1930. № 6. С. 5–50.
9. Ахтырцев

А.

Б.

Изменение

гумусного

состояния

лугово-

черноземных почв под влиянием их сельскохозяйственного использования.
Изменение почв Центрального Черноземья под влиянием антропогенных
факторов. 1986. № 4. С. 59–64.
10. Ахтырцев А. Б., Самойлова Е. М. Влияние гидроморфизма на
распределение, накопление и состав гумуса в почвах Лесостепи. Вестник
Московского университета. 1983. С. 3–11.
11. Ахтырцев Б. П., Ахтырцев А. Б., Яблонских Л. А. Трансформация
гумусного состояния лесостепных почв под воздействием гидроморфизма.
Вестник ВГУ. 2004. № 2. С. 99–107.

135
12. Ахтырцев Б. П., Соловиченко В. Д. Изменение запаса гумуса в
лесостепных

почвах

под

влиянием

интенсивного

земледельческого

использования и водной эрозии. Почвоведение. 1984. № 3. С. 84–90.
13. Ахтырцев Б. П., Яблонских Л. А. Аллювиальные дерновые
примитивные почвы Лесостепи и Степи. Вестник ВГУ. 2003. № 1. С. 32–40.
14. Ахтырцев

Б.

П.,

Яблонских

Л.

А.

Гумусное

состояние

аллювиальных луговых почв Лесостепи. Почвоведение. 1995. № 12. С. 1460–
1468.
15. Балабко П. Н. Развитие учения о пойменном почвообразовании и
проблемы классификации пойменных почв. Почвоведение. 1990. № 5.
С. 28–33.
16. Балаев А. Д., Бережняк М. Ф. Изменение органического вещества
чернозема типичного при вовлечении его в сельскохозяйственную культуру.
Проблема гумуса в интенсивном земледелии : тез. докл. совещ. Новосибирск,
1986. С. 48–49.
17. Балаєв А. Д. Органічна речовина та шляхи її відтворення в
чорноземах Лісостепу і Степу України: автореф. дис. … докт. с.-г. наук :
06.01.03. Київ, 1997. 46 с.
18. Балаєв А. Д., Тонха О. Л. Відновлення родючості чорноземів
Лісостепу в сучасному землеробстві. Науковий вісник Національного
університету біоресурсів і природокористування України. 2014. № 195(1).
С. 14–19.
19. Балюк С. А. Ґрунтові ресурси України: стан і заходи їх поліпшення.
Вісник аграрної науки. 2010. № 6. С. 5–10.
20. Балюк С. А., Кучер А. В. Просторові особливості ґрунтового
покриву як основа сталого управління ґрунтами. Український географічний
журнал. 2019. № 3(107). С. 3–14. DOI: https://doi.org/10.15407/ugz2019.03.003.
21. Балюк С. А., Трускавецький Р. С. Збережемо ґрунтовий ресурс
України – незамінного благодійника біосфери та людства. Голос України.
2015. 21 квіт. № 71 (6075).

136
22. Бацула А. А. Роль гумусовых веществ в почве, их происхождение.
Состав гумуса, его изменение под влиянием сельскохозяйственного
использования почв. Обеспечение бездефицитного баланса гумуса в почве.
Киев : Урожай, 1987. С. 5-20.
23. Бельчикова Н. П. Некоторые закономерности содержания, состава
гумуса и свойств гуминовых кислот в главнейших группах почв Союза ССР.
Труды Почв. ин-та им. В. В. Докучаева. 1951. Т. 38. С. 33.
24. Бирюкова, О. Н., Орлов Д. С. Содержание и состав гумуса в
основных типах почв России. Почвоведение. 2004. № 2. С. 171–188.
25. Бобришова В. Ф., Гржимало О. Ф., Мамонтов В. Т. Ґрунти
Харківської області. Харків : Прапор, 1970. 70 с.
26. Бобрусь С. В. Накопичення органічного вуглецю й азоту рослинним
покривом природних угідь та агроценозів. Вісник ЖНАЕУ. 2009. № 2. С. 70–79.
27. Боговін А. В., Давидюк О. М., Кургак В. Г. Технологія створення
культурних сіножатей і пасовищ на основі ефективного використання
потенціалу бобових трав. Розробки – виробництву. Київ : Аграрна наука, 1999.
С. 9–10.
28. Боговін А. В., Слюсар І. Т., Царенко М. К. Трав’янисті
біогеоценози, їхнє поліпшення та раціональне використання. Київ : Аграрна
наука, 2005. 360 с.
29. Бондарчук В. Г. Геологічна будова УРСР. Харків, 1947. 256 с.
30. Бондарь Г. А., Додатко Э. Л., Бондарь Г. С. Изменение растительного
и почвенного покрова пойм малых рек. Вісник Дніпропетровського
державного аграрного університету. 2000. № 1. С. 66–68.
31. Ваксман С. А. Гумус : происхождение, химический состав и его
значение в природе. Москва-Ленинград, 1937. 236 с.
32. Ваксман С. А. Гумус и его значение в природе. Москва-Ленинград,
1935. 193 с.

137
33. Виленкин В. Л., Демченко М. А. Основные черты рельефа
Харьковской области. Харьковская область: природа и хозяйство. 1971.
Вып. VIII. С. 18–30.
34. Вильямс В. Р. Почвоведение. Москва : Сельхозгиз, 1949. 239 с.
35. ВНД 33-5.5-11-02. Інструкція з проведення ґрунтово-сольової
зйомки на зрошуваних землях України. [Введ. 2002-08-20]. Київ, 2002. 39 с.
36. Водний кодекс України: Закон України від 6 червня 1995 р. №
213/95-ВР / Верховна Рада України. Відомості Верховної Ради України. 1995.
№ 24. Ст. 189.
37. Газорегуляторні

функції

гідроморфних

ландшафтів

/

Трускавецький Р. С. та ін. Агрохімія і ґрунтознавство. Спец. вип. 1998. Ч. 3.
С. 125–126.
38. Гамзиков Г. П., Кулагина М. Н. Изменение содержания гумуса в
результате сельскохозяйственного использования: обзорная информация.
Москва : ВНИИТЭИ агропром, 1992. 42 с.
39. Гамкало З. Г. Екологічна якість ґрунту. Львів : вид. центр ЛНУ
ім. Івана Франка, 2009. 412 с.
40. Геологический очерк бассейна р. Северского Донца / под ред.
Д. Н. Соболева. Харьков : ОНТИ, 1936. 255 с.
41. Герасимова М. И. Некоторые особенности глеевых явлений в
кислых лесных почвах и их номенклатура на примере почв Прикарпатья.
Почвоведение. 1970. № 7. С. 5–14.
42. Гиляров М. С. Почвенные животные как компоненты биоценоза.
Журнал общей биологии. 1965. № 26. С. 276–288.
43. Горбунов

Н.

И.

Взаимодействие

органических

веществ

с

компонентами почв. Почвоведение. № 7. 1981. С. 39-48.
44. Горбунов Н. И. Минералы и плодородие почв. Агрохимия. 1965.
№ 7. С. 50–60.

138
45. Горін М. О. Заплавне ґрунтотворення Полісся та Лісостепу України
(еволюція, біогеохімія, окультурювання): автореф. дис. ... д-ра. біол. наук :
03.00.18. Харків, 2002. 42 с.
46. Горовая А. И., Орлов Д. С., Щербенко О. В. Гуминовые вещества.
Киев : Наукова думка, 1995. 304 с.
47. Гришина Л. А. Гумусное состояние почв. Москва : Изд-во МГУ,
1989. 226 с.
48. Гришина Л. А. Гумусообразование и гумусное состояние почв.
Москва : Изд-во МГУ, 1986. 245 с.
49. Гришина Л. А., Макаревич Р. А. Органическое вещество почв
поймы р. Жиздры. Вестник Московского университета. 1974. № 6. С. 84–93.
50. Гумификационные и негумификационные пути стабилизации
органического вещества в почве (обзор) / В. М. Семенов и др. Почвоведение.
2013. № 4. С. 393–407.
51. Дегодюк Е. Г. Сучасний стан земельних ресурсів України і шляхи
відновлення земле- і природокористування. Стан земельних ресурсів в
Україні: проблеми, шляхи вирішення : збірник доп. Всеукр. наук.-практ.
конф., 29-30 вересня 2001 р. Харків-Київ : Центр екологічної освіти та
інформації, 2001. С. 37–42.
52. Дегтярёв В. В. К вопросу об адгезионном и когезионном
поглощении

гумуса

минеральной

частью

почвы.

Плодородие

и

эффективность удобрений. Т. 299. 1984. С. 89–90.
53. Дегтярьов В. В. Гумус чорноземів лівобережного Лісостепу і Степу
України: монографія / за ред. Д. Г. Тихоненка. Харків : Майдан, 2011. 360 с.
54. Дегтярьов В. В. Якісні зміни гумусу чорноземів під впливом
господарської діяльності людини. Агрохімія і ґрунтознавство. Спец. вип. до
VII з’їзду УТГА. 2006. Кн. 2. С. 43–45.
55. Демкина Т. С., Мироненко Л. М. Динамика микробиологических
параметров минерализации органического вещества в почвах. Агрохимия.
1991. № 8. С. 65.

139
56. Денисик Г. І. Сучасні ландшафти заплави Південного Бугу та їх
раціональне

використання.

Наукові

записки

Вінницького

державного

педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. 2014. Вип. 26.
С. 5–11.
57. Дмитраков Л. М., Соколов О. А. Изменение пойменных почв при
усилении антропогенной нагрузки. Почвоведение. 1997. № 8. С. 988–993.
58. Дмитраков Л. М., Соколов О. А. Участие микроорганизмов в
трансформации гумуса почв. Агрохимия. 1999. № 9. С. 79–90.
59. Дмитраков Л.М., Самойлова Е.М. Гумус луговых почв Лесостепи.
Почвоведение. 1973. № 9. С. 56–63.
60. Добровольский Г. В. Поймы рек как ландшафты высокой плотности
жизни и интенсивного почвообразовательного процесса. Биологическая
продуктивность и круговорот химических элементов в растительных
сообществах. 1971. С. 226–231.
61. Добровольский Г. В. Почвы речных пойм центра Русской равнины.
2-е изд., перераб. и доп. Москва : Изд-во МГУ, 2005. 293 с.
62. Добровольский Г. В., Трофимов C. Я., Седов С. Н. Углерод в почвах
и ландшафтах Северной Евразии. Круговорот углерода на территории
России. 1999. С. 233–270.
63. Добровольський Г. В. Учение о почвообразовании в поймах и
дельтах рек и его значение в развитии генетического почвоведения.
Почвоведение.1984. № 12. С. 27–33.
64. Доспехов Б. А. Методика полевого опыта. Москва : Колос, 1968.
335 с.
65. ДСТУ 4114:2002. Ґрунти. Визначення рухомих сполук фосфору і
калію за модифікованим методом Мачигіна. [Чинний від 2003-03-01]. К. :
Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої
політики, 2002. 10 с.

140
66. ДСТУ 4115 : 2002. Ґрунти. Визначення рухомих сполук фосфору і
калію за модифікованим методом Чирикова. [Чинний від 2003-01-01]. К. :
Держстандарт України, 2003. 6 с.
67. ДСТУ 4287:2004. Якість ґрунту. Відбирання проб. [Чинний від
2005-07-01]. К. : Держспоживстандарт України, 2005. 10 с.
68. ДСТУ 4289:2004. Якість ґрунту. Методи визначання органічної
речовини. [Чинний від 2005-07-01]. К. : Держспоживстандарт України, 2005.
14 с.
69. ДСТУ 4362:2004. Якість ґрунту. Показники родючості ґрунтів.
[Чинний 2006-01-01]. К. : Держспоживстандарт України, 2006. 22 с.
70. ДСТУ 4726:2007. Якість ґрунту. Визначання загального азоту в
модифікації ННЦ ІГА ім. О.Н. Соколовського. [Чинний від 2008-01-01]. К. :
Держспоживстандарт України, 2008. 14 с.
71. ДСТУ

4729:2007.

Якість

ґрунту.

Визначання

нітратного

і

амонійного азоту в модифікації ННЦ ІГА ім. О.Н. Соколовського. [Чинний
від 2008-01-01]. К.: Держспоживстандарт України, 2008. 14 с.
72. ДСТУ 4730:2007. Якість ґрунту. Визначення гранулометричного
складу методом піпетки в модифікації Н. А. Качинського. [Чинний від 200801-01]. К.: Держспоживстандарт України, 2008. 18 с.
73. ДСТУ 4731:2007. Якість ґрунту. Методи визначання водорозчинної
органічної речовини. [Чинний від 2008-01-01]. К.: Держспоживстандарт
України, 2008. 11 с.
74. ДСТУ 4732:2007. Якість ґрунту. Методи визначання доступної
(лабільної)

органічної

речовини.

[Чинний

від

2008-01-01].

К.:

Держспоживстандарт України, 2008. 11 с.
75. ДСТУ 7535:2014. Якість ґрунту. Морфолого-генетичний профіль.
Правила

та

порядок

описування.

ДП «УкрНДНЦ», 2018. 12 с.

[Чинний

від

2015-04-01].

К.:

141
76. ДСТУ

7828:2015. Якість

ґрунту.

Визначання

групового

та

фракційного складу гумусу за методом Тюріна у модифікації Пономарьової
та Плотникової. [Чинний від 2016-07-01]. К.: ДП «УкрНДНЦ», 2016. 14 с.
77. ДСТУ 7908:2015. Якість ґрунту. Визначення хлорид-іона у водній
витяжці. [Чинний від 2016-07-01]. К.: ДП «УкрНДНЦ», 2016. 10 с.
78. ДСТУ 7909:2015. Якість ґрунту. Визначення сульфат-іона у водній
витяжці. [Чинний від 2016-07-01]. К.: ДП «УкрНДНЦ», 2016. 11 с.
79. ДСТУ 7913:2015. Якість ґрунту. Визначення рухомих сполук заліза.
[Чинний від 2016-07-01]. К.: ДП «УкрНДНЦ», 2016. 11 с.
80. ДСТУ 7923:2015. Якість ґрунту. Гумусовий стан. Номенклатура
показників. [Чинний від 2016-09-01]. К.: ДП «УкрНДНЦ», 2016. 11 с.
81. ДСТУ 7943:2015. Якість ґрунту. Визначення іонів карбонатів і
бікарбонатів у водній витяжці. [Чинний від 2016-09-01]. К.: ДП «УкрНДНЦ»,
2016. 9 с.
82. ДСТУ 7944:2015. Якість ґрунту. Визначення іонів натрію і калію у
водній витяжці. [Чинний від 2016-09-01]. К.: ДП «УкрНДНЦ», 2016. 9 с.
83. ДСТУ 7945:2015. Якість ґрунту. Визначення іонів кальцію і магнію
у водній витяжці. [Чинний від 2016-09-01]. К.: ДП «УкрНДНЦ», 2016. 11 с.
84. ДСТУ

ISO

10381-4:2005.

Якість

ґрунту.

Відбирання

проб.

Частина 4. Настанови щодо процедури дослідження природних, майже
природних та оброблюваних ділянок (ISO 10381-4:2003, IDT). [Чинний від
2006-10-01]. К.: Держспоживстандарт України, 2007. 16 с.
85. ДСТУ ISO 10390:2007. Якість ґрунту. Визначення рН (ISO
10390:2005, IDT). [Чинний від 2009-10-01]. К.: Держспоживстандарт України,
2012. 8 с.
86. Дубинский Г. П., Смалько Я. А., Лотошникова А. И. Климат
Харьковской области. Харьковская область: природа и хозяйство. 1971.
Вып. VIII . С. 31–41.
87. Дубовская Н. В., Казакова Н. А., Знойко А. Г. Особенности
почвообразования и плодородие осушаемых почв поймы р. Роганка. Труды

142
Харьковского

ордена

трудового

красного

знамени

с.-х.

ин-та

им.

В. В. Докучаева. 1970. Том 87(124). С. 42–52.
88. Екологічний атлас Харківської області / Є. Л. Макаровський та ін.
Харків : Майдан, 2005. 80 с.
89. Еленевский Р. А. Вопросы изучения и освоения пойм. Москва,
1936. 167 с.
90. Зайдельман Ф. Р. Генезис и экологические основы мелиорации почв
и ландшафтов. Москва : КДУ, 2009. 720 с.
91. Зайдельман Ф. Р. Гидроморфные почвы. Почвоведение. 2003. № 8.
С. 911–920.
92. Зайдельман

Ф.

Р.

Глееобразование

−

глобальный

почвообразовательный процесс. Почвоведение. 1994. № 4. С. 21–31.
93. Зайдельман Ф. Р. Механизм процесса глееобразования и его роль в
формировании светлых кислых элювиальных горизонтов. Известия ТСХА.
2014. Вып. 1. С. 27–41.
94. Зайдельман Ф. Р. Морфоглеегенез, его визуальная и аналитическая
диагностика. Почвоведение. 2004. № 4. С. 389–398.
95. Зайдельман Ф. Р. Подзоло - и глееобразование. Москва : Наука,
1974. 208 с.
96. Зайдельман Ф. Р., Дзизенко Н. Н., Черкас С. М. Влияние
глееобразования на химический состав лизиметрических вод физикохимические свойства почвообразующих пород (модельный эксперимент).
Почвоведение. 2014. № 12. С. 1404–1415.
97. Звягинцев Д. Г. Почва и микроорганизмы. М. : Изд-во Моск. ун-та,
1987. 256 с.
98. Земельний кодекс України: Закон України від 25 жовтня 2001 р.
№ 2768-ІІІ / Верховна Рада України. Відомості Верховної Ради України.
2002. № 3-4. Ст. 27.

143
99. Золотарева Б. Н., Дмитраков Л. М. Изменение состава гумуса
пойменных почв в интенсивном земледелии. Почвоведение. 1984. № 3.
С. 62–69.
100. Золотарева Б. Н., Дмитраков Л. М., Мироненко Л. М.,
Рындина Т. И. Содержание и состав гумуса пойменных почв в интенсивном
земледелии. Агрохимия. 1989. № 1. С. 81–86.
101. Зонн С. В. Железо в почвах (генетические и географические
аспекты). Москва : Наука, 1982. 207 с.
102. Казюта О. Гумусовий стан ґрунтів заплави р. Сіверський Донець
під природними фітоценозами. Ґенеза, географія та екологія ґрунтів. 2008.
С. 263–268.
103. Казюта О. М. Особливості розвитку та використання заплавних
лісових ґрунтів р. Сіверський Донець у Лісостепових умовах: автореф. дис.
… канд. с.-г. наук : 06.01.03. Харків, 2003. 18 с.
104. Казюта О. М. Уміст окислених і відновних форм заліза та
рухомого мангану у ґрунтах борової тераси р. Сіверський Донець. Вісник
ХНАУ ім. В. В. Докучаєва. 2014. № 1. С. 21–27.
105. Карякин Л. И., Ремезов И. Н. Геология и полезные ископаемые
Харьковской области. Харьковская область: природа и хозяйство. 1971.
Вып. VIII . С. 3–17.
106. Кауричев И. С., Базилинская И. В. О миграции органического
вещества и железа в почвах солонцового комплекса лесостепи Западной
Сибири. Известия Тимирязевской с.-х. академии. 1965. № 4. С. 5–9.
107. Кауричев И. С., Ноздрунова Е. М., Цюрупа И. Г. Хелатные
железо-органические соединения в почвах : доклады к VIII Международному
конгрессу почвоведов. 1964. Вып. 2. С. 32–43.
108. Керженцев А. С. Функциональная экология. Москва: Наука, 2006.
259 с.

144
109. Кирюшин В. И., Лебедева И. Н. Влияние засоления и
солонцеватости черноземных почв Казахстана на состав гумуса и некоторые
свойства гуминовых кислот. Почвоведение. 1975. № 4. С. 38–49.
110. Ковда В. А. Биогеохимия почвенного покрова. Москва : Наука,
1985. 263 с.
111. Ковда В. А. Великий план преобразования природы. Москва :
Изд-во АН СССР, 1952. 115 с.
112. Ковда В. А. Почвенный покров, его улучшение, использование и
охрана. Москва : Наука, 1981. С. 5–15.
113. Ковда В. А. Процессы почвообразования в дельтах и поймах рек
континентальных областей. Проблемы советских почвоведов. 1946. Вып. 14.
С. 101–125.
114. Кольцов С. А., Кизяков Ю. Е., Кольцов А. В. Влияние
длительного рисосеяния на гумусовое

состояние солонцов луговых

Причерноморья. Агрохімія і ґрунтознавство. 1998. Ч. 3. С. 165–166.
115. Кононов М. С. Режим влажности пойменных почв Окских лугов.
Почвоведение. 1973. № 10. С. 66–79.
116. Кононова М. М. Органическое вещество и плодородие почвы.
Почвоведение. 1984. № 8. С. 6–20.
117. Кононова М. М. Органическое вещество почвы. Москва : Изд-во
АН СССР, 1963. 263 с.
118. Кононова М. М. Органическое вещество почвы: его природа,
свойства и методы изучения. Москва : Изд-во АН СССР, 1963. 314 с.
119. Кононова М. М. Проблема почвенного гумуса и современные
задачи его изучения Москва : Изд-во АН СССР, 1951. 290 с.
120. Кононова М. М. Процессы превращения органического вещества
и их связь с плодородием почвы. Почвоведение. 1968. № 8. С. 17–27.
121. Кононова М. М., Мишустин Е. Н., Штина Э. А. Микроорганизмы
и трансформация органического вещества почвы. Почвоведение. 1972. № 3.
С. 95–105.

145
122. Конюшков Н. С., Мовсисянц А. П. Справочник по сенокосам и
пастбищам. Москва : Изд-во «Колос», 1966. 503 с.
123. Корчагин

А.А.,

Лавренко

Е.М.

Полевая

геоботаника.

Методическое руководство. Том 1. Москва : Изд-во АН СССР, 1959. 444 с.
124. Корчашкіна Л. А. Особливості та регулювання процесів
трансформації і міграції азотовмісних сполук в заплавних ґрунтах
Лівобережного Лісостепу: автореф. дис. … канд. с.-г. наук : 03.00.18. Харків,
2015. 16 с.
125. Костычев

С.

П.,

Шульгина

О.

Н.

Весовое

содержание

микроорганизмов в почвах. Труды отдела с.-х. микробиологии. 1927. № 2.
С. 109–113.
126. Краткие методические рекомендации по разработке технологий
улучшения естественных кормовых угодий в хозяйствах Харьковской
области на 1980-1985 годы / С. А. Красников и др. Харьков, 1980. 13 с.
127. Кузнецова, И. В. Содержание и состав органического вещества
черноземов и его роль в образовании водопрочной структуры. Почвоведение.
1998. № 1. С. 41–50.
128. Кузяков Я. В. Трансформация низкомолекулярных органических
азотсодержащих соединений в почве. Почвоведение. 1996. № 12. С. 1430–1439.
129. Кургак В. Г. Лучні агрофітоценози. Київ : ДІА, 2010. 376 с.
130. Лактионов Н. И. Агрономический смысл трансформации гумуса в
пахотных черноземах. Харьков, 1981. 34 с.
131. Лактионов Н. И., Босенко В. Е. К вопросу о способности почвы
удерживать

и

закреплять

поступающие

в

нее

воднорастворимые

органические вещества : тезисы докл. научн. конференции ХСХИ. В. 3.
Харьков, 1966. С. 17.
132. Ліхо О. А. Використання заплавних земель в басейні р. Турія.
Вісник

Національного

університету

водного

природокористування. 2016. Вип. 1(73). С. 57–62.

господарства

та

146
133. Малі річки України / за ред. А. В. Яцика. Київ : Урожай, 1991.
296 с.
134. Матвеев Н. П. Закономерности отложения наилка и рост поймы
рек равнинных областей. Природа и природные процессы на территории
Подмосковья. 1976. С. 16–35.
135. Мащак Я. І., Нагірняк Т. Б. Продуктивність та якісний склад
корму при відновленні виродженого пасовища. Передгірне та гірське
землеробство і тваринництво. 2001. Вип. 43. С. 128–134.
136. Методики визначення складу та властивостей ґрунтів / за ред.
С. А. Балюка. Харків, 2004. Кн. 2. 212 с.
137. Мильхеев Е. Ю., Чимитдоржиева Г. Д., Егорова Р. А.,
Ходоева С. О. Свойства и биологический потенциал почв дельты реки
Селенга бассейна озера Байкал. Агрохимия. 2006. № 7. С. 9–12.
138. Михайлюк В. І. Гумусонакопичення в гідроморфних ландшафтах
північно-західного Причорномор’я. Метеорологія, кліматологія і гідрологія.
2000. Вип. 40. С. 59–63.
139. Мишустин Е. Н. Закон зональности и состав бактериального
населения. Труды юбилейной сессии, посвященной столетию со дня
рождения В. В. Докучаева. Ленинград : Изд-во АН СССР. 1949. С. 102–109.
140. Мишустин Е. Н., Емцев В. Т. Микробиология. Москва : Высшая
школа, 1978. 350 с.
141. Моніторинг комплексної оцінки родючості ґрунтів Харківської
області 1966-2005 рр. / Т. О. Гринченко та ін.; за ред. Т. О. Гринченко.
Харків : 13 друкарня, 2007. 212 с.
142. Надточий П. П. Агроэкологическое состояние почв Лесостепи
Украины,

совершенствование

управления

их

плодородием

и

продуктивностью агроценозов: автореф. дис. … д-ра с.-х. наук : 06.01.03. Киев,
1998. 23 с.
143. Наконечний Ю. І. Заплавне ґрунтотворення і ґрунти заплави
р. Західний Буг: автореф. дис. … канд. геогр. наук: 11.00.05. Львів, 2010. 20 с.

147
144. Наконечний Ю. І. Фракційно-груповий склад гумусу алювіальних
ґрунтів заплави ріки Західний Буг. Вісник Львівського університету. 2013.
Вип. 44. С. 235–243.
145. Наконечний Ю. І., Позняк С. П. Ґрунти заплави ріки Західний
Буг. Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2011. 220 с.
146. Носко Б. С. Азотний режим ґрунтів і його трансформація в
агроекосистемах. Харків : Міськдрук, 2013. 130 с.
147. Нуждин Б. В. Об интенсивности аккумуляции пойменного
аллювия. Геоморфология. 1994. № 1. С. 96–99.
148. Одинцов Б. К вопросу о растворимых в воде органических
продуктах разложения растительных остатков. Материалы по изучению
русских почв. 1912. Вып. 22. С. 46–51.
149. Орлов

Д.

С.

Биохимические

принципы

и

правила

гумосообразования. Почвоведение. 1988. № 7. С. 83–91.
150. Орлов Д. С. Гуминовые вещества в биосфере. Соросовский
образовательный журнал. 1997. № 2. С.58–59.
151. Орлов Д. С. Гумусовые кислоты почв и общая теория
гумификации. Москва : Изд-во МГУ, 1990. 324 с.
152. Орлов Д. С. Химия почв. Москва : Изд-во МГУ, 1992. 400 с.
153. Орлов Д. С., Бирюкова О. Н. Гумусное состояние почв как
функция их биологической активности. Почвоведение. 1984. № 8. С. 39–49.
154. Орлов Д. С., Бирюкова О. Н., Розанова М. С. Дополнительные
показатели гумусового состояния почв и их генетических горизонтов.
Почвоведение. 2004. № 8. С. 38–45.
155. Орлов Д. С., Гришина Л. А. Практикум по химии гумуса :
учебное пособие. Москва : Изд-во МГУ, 1981. 272 с.
156. Орлов Д. С., Лозановская И. Н., Попов П. Д. Органическое
вещество почвы и органические удобрения. Москва : Изд-во Моск. ун-та,
1985. 97 с.

148
157. Орлов

О.

біогеоценотичного

Л.

Гумусовий

різноманіття.

стан

ґрунтів

Наукові

як

відображення

записки

державного

природознавчого музею. 2005. Т. 1. С. 183–190.
158. Орлова Н. Е., Бакина Л. Г. Усовершенствованные методы
изучения состава гумуса. Санкт-Петербург, 2009. 176 с.
159. Орлова Н. Е., Бакина Л. Г., Орлова Е. Е. Методы изучения
содержания и состава гумуса. Санкт-Петербург, 2007. 145 с.
160. Осадча Н. М. Розчинність гумінових кислот у поверхневих водах.
Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. 2010. Вип. 3 (20). С. 95–102.
161. Петриченко В. Ф., Кургак В. Г. Луки України та шляхи їх
поліпшення. Вісник аграрної науки. 2011. № 11. С. 11–15.
162. Плюснин И. И. Влияние осенне-зимнего затопления на свойства
пойменных почв. Известия ТСХА. № 4. 1963. С. 92.
163. Полевой определитель почв / Н. И. Полупан и др. Киев : Урожай,
1981. 320 с.
164. Полупан М. І., Ковальов В. Г. Теоретичні основи нагромадження
гумусу в природних умовах, його еволюція та управління ним в агроценозах.
Вісник аграрної науки. 1997. № 9. С. 21–26.
165. Полупан М. І., Соловей В. Б., Величко В. А. Класифікація ґрунтів
України / за ред. М. І. Полупана. Київ : Аграрна наука, 2005. 300 с.
166. Полупан М. І., Соловей В. Б., Кисіль В. І. Величко В. А.
Визначник еколого-генетичного статусу та родючості ґрунтів України. Київ :
Колообіг, 2005. 304 с.
167. Польчина С. М., Думіх І. В. Особливості формування режиму
вологості флювісолей заплави ріки Прут. Вісник ХНАУ. 2014. № 2. С. 11–19.
168. Пономарева В. В., Плотникова Т. А. Гумус и почвообразование.
Ленинград : Наука, 1980. 221 с.
169. Пономарева В. В., Плотникова Т. А. Гумусовые кислоты почв.
Ленинград : Наука, 1982. 186 с.

149
170. Пономаренко С. В., Горшкова Н. А., Хавкина Е. В. Изменение
участка поймы р. Клязьмы под влиянием выпаса. Вестник Московского
университета. 1984. № 1. С. 61–62.
171. Почвы Украины и повышение их плодородия / под ред.
Н. И. Полупана. Киев : Урожай, 1988. Т. 1. 296 с.
172. Про затвердження Порядку розроблення плану управління
ризиками

затоплення

:

Постанова Кабінету Міністрів

України

від

04.04.2018 р. № 247. Офіційний вісник України. 2018. № 32.
173. Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики
України на період до 2030 року: Закон України від 28 лютого 2019 р.
№ 2697-ІІІ / Верховна Рада України. Відомості Верховної Ради України.
2019. № 16. Ст. 70.
174. Про охорону земель: Закон України від 19 червня 2003 р. № 962ІV / Верховна Рада України. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 39.
Ст. 349.
175. Протокол № 1 засідання Координаційної ради з питань боротьби
з деградацією земель та опустелюванням : веб-сайт. URL: https://
https://menr.gov.ua/files/images/news/15062018/Протокол%20КР%20від%2004.
05.18.pdf (дата звернення 07.02.2020 р.)
176. Публічна

кадастрова

карта

України

:

веб-сайт.

URL:

https://map.land.gov.ua/kadastrova-karta (дата звернення 23.09.2019 р.)
177. Пулы и потоки углерода в наземных экосистемах России / под
ред. Г. А. Заварзина. Москва : Наука, 2007. 315 с.
178. Роде

А.

А.

Генезис

почв

и

современные

процессы

почвообразования. Москва : Наука, 1984. 255 с.
179. Роде А. А. Основы учения о почвенной влаге. Ленинград :
Гидрометеоиздат, 1969. 299 с.
180. Роль почвенного органического углерода для изменения климата
и продовольственной безопасности : веб-сайт. URL: http://www.fao.org/about/

150
meetings/soil-organiccarbon-symposium/key-messages/ru

(дата

звернення

13.05.2019).
181. Роль растительной биомассы в формировании активного пула
органического вещества почвы / В. М. Семенов и др. Почвоведение. 2004.
№ 11. С. 1350–1359.
182. Ромашов П. И. Удобрение сенокосов и пастбищ. Москва : Колос,
1969. 184 с.
183. Самойлова Е. М., Яковченко В. П. Гумификация растительных
остатков и закрепление гумуса при разных режимах увлажнения. Вестник
Московского университета. 1988. № 3. С. 57–62.
184. Семенов В. М., Иванникова Л. А., Кузнецова Т. В. Структурнофункциональное состояние органического вещества почвы. Почвенные
процессы и пространственно-временная организация почв / под ред.
В. Н. Кудеярова. Москва : Наука, 2006. С. 230–247.
185. Система інформаційно-технологічного забезпечення ефективного
використання заплавних ґрунтів з урахуванням їх екологічної безпеки :
рекомендації / Ю. Л. Цапко та ін. Харків : Смугаста типографія, 2016. 23 с.
186. Скрильник Є. В. Теоретичне та технологічне обґрунтування
виробництва і застосування органічних та органо-мінеральних добрив: дис.
докт. с.-г. наук : 06.01.04. Х., 2012. 358 с.
187. Скрильник Є. В. Трансформація гумусного стану ґрунтів та їх
енергоємності під впливом різних систем удобрення. Вісник ЦНЗ АПВ
Харківської області. 2010. Вип. 7. С. 184–194.
188. Солонцы и их сельскохозяйственное использование / под ред.
К. П. Пака. Москва : ВАСХНИЛ, 1975. 215 с.
189. Співвідношення Сгк/Сфк у ґрунтах України як показник рухомості
мікроелементів / А. І. Фатєєв та ін. Вісник аграрної науки. 2013. № 7. С. 16–19.
190. Тейт Р. Органическое вещество почвы: биологические и
экологические аспекты. перевод с англ. Москва : Мир, 1991. 400 с.

151
191. Технологічні аспекти фітоокультурювання заплавних ґрунтів :
рекомендації / Р. С. Трускавецький та ін. Харків : Смугаста типографія, 2016.
19 с.
192. Титлянова А. А. Круговорот углерода в травяных биогеоценозах
на пастбище и сенокосах. Почвоведение. 1986. № 7. С. 70–78.
193. Титлянова А. А., Чупрова В. В. Изменение круговорота углерода
в связи с различным использованием земель (на примере Красноярского
края). Почвоведение. 2003. № 2. С. 211–219.
194. Тихоненко Д. Г., Горін М. О., Сидоренко В. І. Долинний
педолітогенез як біосферно-соціальний феномен в пліоцен-плейстоцені
(палеоландшафтне моделювання). Вісник ХНАУ. 1998. № 2. С. 3–19.
195. Тихоненко Д. Г., Культенко Е. С. К вопросу об истории развития
ландшафта речных долин средней полосы УССР на примере долины
Северского Донца : тезисы докл. V делегат. съезда Всесоюз. бот. общества
АН СССР. Киев, 1973. С. 13–15.
196. Ткач В. П. Заплавні ліси України. Харків : Право, 1999. 368 с.
197. Товстий Ю. М. Трансформація гумусового стану чорнозему
опідзоленого під впливом органічних добрив: дис. канд. с.-г. наук : 03.00.18.
Х., 2019. 176 с.
198. Тоомре Р., Рааве Л. О массе корней луговых растений на
сенокосах и пастбищах. Сборник научных трудов ЭНИИЗиМ (Луговодство).
1974. XXXIII. С. 65–88.
199. Травникова, Л. С. Закономерности гумусонакопления: новые
данные и их интерпретация. Почвоведение. 2002. № 7. С. 832–843.
200. Трус О. М., Господаренко Г. М., Прокопчук І. В. Гумус
чорнозему опідзоленого та його відтворення. Умань : ВПЦ «Візаві», 2016.
228 с.
201. Трускавецкий Р. С. Буферность плодородия почв осушенных
торфяников УССР и методы их оценки. Почвоведение. 1983. № 3. С. 63–72.

152
202. Трускавецкий Р. С., Мамонтова Е. Г. Контурно-мелиоративное
луговодство. К.: Рэклама, 1989. 2 с.
203. Трускавецький Р. Морфогенетичні особливості та використання
заплавних ґрунтів Лівобережного Лісостепу України. Ґенеза, географія та
екологія ґрунтів. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. 2008.
С. 559–566.
204. Трускавецький Р. С. Напрямок окультурення торфових ґрунтів.
Агрохімія і ґрунтознавство. 1975. Вип. 35. С. 32–36.
205. Трускавецький Р. С. Основи управління родючістю ґрунтів :
монографія. Харків, 2016. 388 с.
206. Трускавецький Р. С. Торфові ґрунти і торфовища України.
Харків : Міськдрук, 2010. 278 с.
207. Трускавецький Р. С., Зубковська В. В., Хижняк І. М. Роль
гідроморфізму у родючості ґрунтів. Передгірне та гірське землеробство і
тваринництво. 2015. № 58. С. 199–211
208. Трускавецький Р. С., Цапко Ю. Л., Калініченко В. М. Спосіб
отримання високобілкового трав’яного корму на заплавних землях. Аграрна
наука – виробництву. 2007. № 2. С. 17.
209. Трускавецький Р. С., Цапко Ю. Л., Хижняк І. М. Заплавноадаптоване землекористування. Аграрна наука – виробництву. 2017. № 2(80).
С. 3.
210. Тюрин И. В. О количественном участии живого вещества в
составе органической части почв. Почвоведение. 1946. № 1. С. 11–29.
211. Тюрин И. В. Органическое вещество почв и его роль в
почвообразовании и плодородии. Москва-Ленинград, 1937. 259 с.
212. Фокин

А.

Д.

Значение

органических

веществ

почв

в

продуктивности природных систем. Почвоведение. 1992. № 1. С. 27–34.
213. Фокин
функционировании

А.

Д.

О

роли

природных

Почвоведение. 1994. № 4. С. 40–45.

и

органического

вещества

сельскохозяйственных

почв

в

экосистем.

153
214. Фокин А. Д. Устойчивость почв и наземных экосистем: подходы
и систематизация понятий и оценки. Известия ТСХА. 1995. № 2. С. 71–85.
215. Хазиев Ф. Х., Хабиров И. К., Агафарова Я. М. Экологический
анализ биохимических процессов в пойменных и осушенных почвах.
Почвоведение. 1983. № 5. С. 80–85.
216. Харьковская область / под ред. А. П. Голикова, А. Л. Сидоренко.
Харьков : РИП «Оригинал», 1993. 128 с.
217. Хижняк И. Н. Особенности гумусного состояния аллювиальнолуговых почв Левобережной Лесостепи Украины. Почвоведение и агрохимия
(Казахстан). 2019. № 1. С. 39–49.
218. Хижняк І. М. Вплив гідроморфізму на вміст органічного вуглецю
та

якісний

стан

гумусу

алювіально-лучних

ґрунтів.

Агрохімія

і

ґрунтознавство. Спец. вип. до ХІ з’їзду УТГА, 17-21 вересня 2018 р. Харків,
2018. Кн. 2. С. 270–272.
219. Хижняк І. М. Вплив різних режимів зволоження на гумусний
стан алювіально-лучних ґрунтів. Вісник аграрної науки. 2018. № 2. С. 81–84.
220. Хижняк І. М. Гумусовий стан алювіального лучного ґрунту
різного фітоценотичного використання (на прикладі заплави р. Сіверський
Донець). Вісник ХНАУ. 2016. № 1. С. 68–73.
221. Хижняк І. М. Гумусовий стан алювіально-лучних ґрунтів за
різних режимів зволоження. Наукові засади підвищення ефективності
сільськогосподарського виробництва : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф.,
23-24 жовт. 2017 р. Харків, 2017. С. 361–362.
222. Хижняк І. М. Особливості гумусового стану алювіально-лучних
ґрунтів Харківської області : матеріали Всеукр. наук. конф. молодих учених,
приуроченої 115-річчю від дня народження видатного селекціонераплодовода Д.С. Дуки. (Умань, 10-11 травня 2017 р.). Умань: ВПЦ «Візаві»,
2017. С. 89–91.

154
223. Хижняк І. М. Особливості профільної будови і властивостей
алювіальних ґрунтів у заплавах річок Мерла та Лопань у Харківській області.
Агрохімія і ґрунтознавство. 2015. № 83. С. 89–93.
224. Цапко Ю. Л. Структурна будова гумусових кислот в аспекті її
впливу на кислотну функцію ґрунтів. Вісник ХНАУ. 2014. № 1. С. 11–18.
225. Цифрове картографування запасів органічного вуглецю у ґрунтах
України / К. В. Вяткін та ін. Агрохімія і ґрунтознавство. 2019. Вип. 88.
С. 5–11.
226. Шевченко Г. А., Щербаков А. П. Гумусное состояние черноземов
ЦЧО. Почвоведение. 1984. № 8. С. 50–56.
227. Шишкин А. И. Производство кормов на пойме. Москва :
Россельхозиздат, 1968. 127 с.
228. Шраг В. И. Пойменные почвы и их сельскохозяйственное
использование. Москва : Изд-во Академии наук СССР, 1954. 111 с.
229. Шраг

В.

И.

Пойменные

почвы,

их

мелиорация

и

сельскохозяйственное использование. Москва : Россельхозиздат, 1969. 270 с.
230. Щербаков А. П., Рудай И. Д. Плодородие почв, круговорот и
баланс питательных веществ. Москва : Колос, 1983. 189 с.
231. Юрко

Е.

П.

Агрохимическая

характеристика

черноземов

реградированных Левобережной Лесостепи УССР : автореф. дисс. … канд.
с.-г. наук : 01.03. Харьков, 1967. 24 с.
232. Юферева Л. К. Качественный состав гумуса и формы азота в
главнейших почвах Пермской области : автореф. дисс. … канд. с.-г. наук :
532. Пермь, 1969. 21 с.
233. Яблонских Л. А. Гумусное состояние пойменных почв долины
р. Цны на разных сельскохозяйственных угодьях. Изменение почв
Центрального Черноземья под влиянием антропогенных факторов. 1986.
Вып. 2. С. 64–76.

155
234. Яблонских Л. А. Гумусовое состояние пойменных почв при
разных антропогенных нагрузках. Изменение почв Центрального Черноземья
под влиянием антропогенных факторов. 1984. Вып. 1. С. 53–63.
235. Яблонских Л. А. Состав и свойства пойменных почв ОкскоДонской низменной равнины и их изменение при сельскохозяйственном
использовании: автореф. дис. … канд. с.-х. наук. Минск, 1987. 18 с.
236. A comparison of the performance of nine soil organic matter models
using datasets from seven long-term experiments / P. Smith et al. Geoderma. 1997.
Vol. 81. P. 153–225.
237. Aikеn Ed., McKnight D. M., Wershaw R. L., MacCarthy P. Humic
substances in soil, sediment and water. New York : John Wiley and Sons Inc.,
1985. 692 p.
238. Brovkin V., Cherkinsky A. E., Goryachkin S. V. Estimated soil
carbon turnover using radiocarbon data: A case study for European Russia.
Ecological Modeling. 2008. № 216. Р. 178–187.
239. Canming X. Soil Organic Carbon Storage (Sequestration) Principles
and Management. Washington, 2015. 90 р.
240. Carbon sequestration in soils / James P. Bruce and etc. Journal of Soil
and Water Conservation. March, 1999. P. 382–389.
241. Cavani L., Ciavatta C., Gessa C. Identification of organic matter from
peat, leonardite and lignite fertilizers using humification parameters and
electrofocusing. Bioresour Technol. 2003. Vol. 86(1). P. 45–52.
242. Establishing the pool sizes and fluxes in CO2 emissions from soil
organic matter turnover / E. A. Paul et al. Soils and global change. 1995. P. 297–
306.
243. Flaig W., Beutelsacher H., Rietz E. Chemical composition and
physical properties of humic substances. New York : Springer-Verlag, 1975. 211 р.
244. Fontaine S., Bardoux G., Abbadie L., Mariotti A. Carbon input to soil
may decrease soil carbon content. Ecology Letters. 2004. Vol. 7. P. 314–320.

156
245. Foth H. D. Fundamentals of soil science (eighth edition). Michigan
State University, 1990. 360 p.
246. Hannam I. International and national aspects of a legislative
framework to manage soil carbon sequestration. Climatic Change. 2004. V. 65.
P. 365–387.
247. Kohnke H., Stuff R., Miller P.A. Quantitative relations between
climate and soil formation. Planz u. Bodenk. 1968. № 1. Р. 15–23.
248. Lal R. Soil carbon sequestration to mitigate climate change.
Geoderma. 2004. V. 123. P. 1–22.
249. Pan-European SOC stock of agricultural soils : web-page. URL:
http://esdac.jrc.ec.europa.eu/content/pan-european-socstock-agricultural-soils
(дата звернення 13.05.2018).
250. Six J., Jastrow J. D. Soil organic matter turnover. Encyclopedia of Soil
Science. 2002. P. 936–942.
251. Soil organic matter dynamics: controls and management for
ecosystem functioning / E. A. Paul et al. The ecology of agricultural ecosystems:
research on the path to sustainability. 2015. P. 104–134.
252. Sparling G. P. Ratio of microbial biomass carbon to soil organic
carbon as a sensitive indicator of changes in soil organic matter. Australian
Journal of Soil Research. 1992. Vol. 30. P. 195–207.
253. Stevenson F. J. Humus chemistry : Genesis, Composition, Reactions.
2nd Edition. New York : John Willey, 1994. 512 p.
254. Unlocking the Potential of Soil Organic Carbon – Outcome Document
of the Global Symposium on Soil Organic Carbon, 21 –23 March 2017. Rome:
FAO, 2017. 36 p.
255. Von Lutzow M., Kogel-Knabner I., Ekschmitt K. SOM fractionation
methods: Relevance to functional pools and to stabilization mechanisms. Soil
Biology and Biochemistry. 2007. Vol. 39. P. 2183–2207.
256. What

is

Petagram?

Wiktionary

:

web-page.

https://en.wiktionary.org/wiki/petagram (дата звернення 13.05.2019)

URL:

157

ДОДАТКИ

158

Додаток А
Довідка та акт впровадження результатів досліджень

159

160

161
Додаток Б
Список публікацій здобувача за темою дисертації та
відомості про апробацію та виробничу перевірку результатів дисертації
Список публікацій здобувача за темою дисертації
Наукові праці, в яких опубліковані основні наукові результати дисертації
1. Хижняк І. М. Особливості профільної будови і властивостей
алювіальних ґрунтів у заплавах річок Мерла та Лопань у Харківській області.
Агрохімія і ґрунтознавство. 2015. № 83. С. 89–93.
2. Трускавецький Р. С., Зубковська В. В., Хижняк І. М. Роль
гідроморфізму у родючості ґрунтів. Передгірне та гірське землеробство і
тваринництво. 2015. № 58. С. 199–211 (узагальнення та інтерпретація
матеріалів

щодо

гумусового

стану

алювіально-лучних

ґрунтів,

формулювання висновків, підготовка статті до друку).
3. Хижняк І. М. Гумусовий стан алювіального лучного ґрунту різного
фітоценотичного використання (на прикладі заплави р. Сіверський Донець).
Вісник ХНАУ. 2016. № 1. С. 68–73.
4. Хижняк І. М. Вплив різних режимів зволоження на гумусний стан
алювіально-лучних ґрунтів. Вісник аграрної науки. 2018. № 2. С. 81–84.
5. Хижняк И. Н. Особенности гумусного состояния аллювиальнолуговых почв Левобережной Лесостепи Украины. Почвоведение и агрохимия
(Казахстан). 2019. № 1. С. 39–49.
Наукові праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації
6. Хижняк І. М. Особливості гумусового стану алювіально-лучних
ґрунтів Харківської області : матеріали Всеукр. наук. конф. молодих учених,
приуроченої 115-річчю від дня народження видатного селекціонераплодовода Д.С. Дуки. (Умань, 10-11 травня 2017 р.). Умань: ВПЦ «Візаві»,
2017. С. 89–91.
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7. Хижняк І. М. Вплив гідроморфізму на вміст органічного вуглецю та
якісний стан гумусу алювіально-лучних ґрунтів. Агрохімія і ґрунтознавство.
Спецвип. до ХІ з’їзду УТГА, 17-21 вересня 2018 р. Харків, 2018. Кн. 2.
С. 270–272.
Наукові праці, які додатково відображають результати дисертації
8. Система інформаційно-технологічного забезпечення ефективного
використання заплавних ґрунтів з урахуванням їх екологічної безпеки :
рекомендації / Цапко Ю. Л., Трускавецький Р. С., Десятник К. О.,
Калініченко В. М., Хижняк І. М., Огородня А. І. Харків: Смугаста
типографія, 2016. 23 с. (проведення польових досліджень, аналіз та
узагальнення результатів, написання розділу 1 «Особливості ґенези
заплавних ґрунтів» (с. 5-8), підготовка рекомендацій до друку).
9. Технологічні аспекти фітоокультурювання заплавних ґрунтів :
рекомендації / Трускавецький Р. С., Цапко Ю. Л., Калініченко В. М.,
Десятник К. О., Хижняк І. М., Огородня А. І. Харків: Смугаста типографія,
2016. 19 с. (проведення польових досліджень, аналіз та узагальнення
результатів, обґрунтування положень рекомендацій щодо докорінного та
поверхневого

покращення

природних

кормових

угідь

(розділ

4

«Фітоокультурювання природних кормових угідь при їх докорінному
покращенні», с. 14-15 та розділ 5 «Поверхневе покращення природних
кормових угідь», с. 15-16), підготовка рекомендацій до друку).
10. Трускавецький Р. С., Цапко Ю. Л., Хижняк І. М. Заплавноадаптоване землекористування. Аграрна наука – виробництву. 2017. № 2 (80).
С. 3 (обґрунтування положень пропонованої розробки та доцільності її
впровадження, підготовка статті до друку).
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Відомості про апробацію та виробничу перевірку матеріалів
дисертації
Основні

результати

обговорювались

на:

та

положення

Всеукраїнському

дисертації

доповідались

науково-практичному

та

семінарі

молодих учених та спеціалістів «Сучасні напрями та перспективи розвитку
української школи агрономічного ґрунтознавства» (м. Харків, 23-24 жовтня
2014 р., форма участі

– очна), Всеукраїнській науково-практичній

конференції молодих вчених та спеціалістів «Нові рішення у ґрунтознавстві
та

агрохімії

–

запорука

продовольчої

безпеки

та

раціонального

природокористування» (м. Харків, 28-29 травня 2015 р., форма участі – очна),
Всеукраїнській

науково-практичній

конференції

молодих

вчених

та

спеціалістів «Сучасні напрями міжнародної інтеграції ґрунтово-агрохімічних
досліджень» (м. Харків, 12-13 травня 2016 р., форма участі – очна),
Всеукраїнській

науковій

конференції

молодих

учених,

приуроченої

115-річчю від дня народження видатного селекціонера-плодовода Д. С. Дуки
(м. Умань, 10-11 травня 2017 р., форма участі – заочна, публікація тез),
XI Делегатському з’їзді Громадської організації «Українське товариство
ґрунтознавців та агрохіміків» (м. Харків, 17-21 вересня 2018 р., форма участі
– очна, публікація тез), Всеукраїнській науково-практичній конференції
молодих вчених та спеціалістів «Сучасні ґрунтово-агрохімічні дослідження в
контексті запобігання деградації земель» (м. Харків, 22-23 травня 2019 р.,
форма участі – очна).
Виробничу перевірку результатів дисертаційної роботи проведено в
2019 році на землях СТОВ «Карат» Нововодолазького району Харківської
області на площі 10 га (акт від 02.10.2019 р.) та використано у навчальному
процесі підготовки магістрів Харківського НАУ ім. В. В. Докучаєва за
спеціальністю 201 «Агрономія» при викладанні дисциплін «Агрохімія і
ґрунтознавство»

та

«Експертна

від 11.02.2020 р. № 01-24/278).

оцінка

ґрунтів»

(довідка

ХНАУ
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Додаток В
Опис ґрунтових профілів
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В.1 Морфологічні особливості профілю алювіально-лучного неглибокого
важкосуглинкового шаруватого ґрунту, що підстеляється похованим ґрунтом,
заплава р. Мерла (Харківська область, Богодухівський район, між с. Гути та
с. Городнє; координати місця розрізу: широта – N 50°07.902´, довгота –
Е 35°19.026´): переліг (рис. В.1).
Hd (0-7 см) – дернинний, темний, добре і
рівномірно гумусований, зернистий, ущільнений,
численне коріння лучної рослинності, перехід
непомітний;
Hall (7-30 см) – гумусово-акумулятивний, темносірий, добре гумусований, сухий, крупно-зернистий,
важкосуглинковий, помірно-ущільнений, перехід за
кольором різкий;
Hpall (30-45 см) – верхній перехідний
гумусований, безструктурний, ясно-сірий, сильно
ущільнений, сухий, в нижній частині – зволожений, на
межі зміни окисно-відновних умов – охристо-ржаві
залізисті плями, перехід за кольором та щільністю різкий;
Phallgl (45-90 см) – нижній перехідний, піщаний,
з включенням гумусових прошарків, шаруватий,
пухкий, більш вологий за попередній, по кореневих
проходах – залізисті конкреції, охристі затьоки; в
нижній частині горизонту – прошарки мулистих
часточок. На глибині 72-80 см – оторфований залишок
рослинності. Перехід за кольором різкий;
HfsGl (90 см і глибше) – похований гумусований
ґрунт, темно-сірий, сильно оглеєний, мокрий, в’язкий,
з включенням оторфованої рослинності.
Рівень підґрунтових вод на час опису розрізу встановлено на глибині 135 см.
Рис. В.1 – Морфологічний опис профілю алювіально-лучного
неглибокого важкосуглинкового шаруватого ґрунту, що підстеляється
похованим ґрунтом, заплава р. Мерла
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В.2 Морфологічні особливості профілю алювіально-лучного глибокого
важкосуглинкового

ґрунту,

заплава

р. Лопань

область,

(Харківська

Дергачівський район, північно-західна околиця с. Прудянка; координати місця
розрізу: широта – N 50° 14.428´, довгота – Е 36° 08.909´): переліг (рис. В.2).
Hdall (0-10 см) – добре задернований, темносірий, помірно-ущільнений, зернистий, рівномірно
гумусований, свіжий, важкосуглинковий, перехід за
задернованістю і структурою чіткий;
Hall (10-42 см) – гумусовий, темно-сірий зі
слабо-бурим

відтінком

важкосуглинковий,

і

сизуватим

блиском,

крупно-зернистий,

сирий,

липкий, середньо ущільнений, частково пронизаний
коренями рослин із стрижневою будовою, по
горизонту

вицвіти

крем’янки,

перехід

майже

непомітний;
Hpgl

(42-74

см)

–

верхній

перехідний

гумусовий горизонт, темний, вологий, що переходить
у

нижній

частині

важкосуглинковий,

в

мокрий,

добре

та

грудкуватий,
рівномірно

гумусований, по гранях окремостей – сизуватий
блиск (явна ознака оглеєння), щільний, липкий,
перехід поступовий;
РhGl (74-110 см) – нижній перехідний, досить
добре гумусований, темний із сизим відтінком
(сильно оглеєний), призматичний, мокрий з умістом
гравітаційної води, в’язкий;
P (110 см і глибше) – порода, пісок світло-сірий,
сучасний піщаний алювій.
Рівень підґрунтових вод на час опису розрізу встановлено на глибині 112 см.
Рис. В.2 – Морфологічний опис профілю алювіально-лучного
глибокого важкосуглинкового ґрунту, заплава р. Лопань
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В.3 Морфологічні особливості профілю алювіально-лучного глибокого
карбонатного

легкоглинистого

ґрунту,

заплава

р. Сіверський

Донець

(Харківська область, Зміївський район, у 1000 м на північний схід від с. Лісне;
координати місця розрізу: широта – N 49° 45.170´, довгота – Е 36° 33.245´):
переліг (рис. В.3).
Hd (0-3 см) – дернинний, пухкий, з численним
корінням лучної рослинності, перехід поступовий;
Hallk (3-53 см) – гумусово-акумулятивний,
темно-сірий, на поверхні свіжий, глибше – вологий, у
нижній частині – сирий, добре і рівномірно
гумусований, зернистий, легкоглинистий, перехід за
кольором поступовий;
Hp(gl)k (53-68 см) – верхній перехідний
гумусовий, темно-сірий із сизуватим відтінком, слабо
оглеєний,
карбонати
у
вигляді
міцелію,
легкоглинистий, грудкуватий, перехід за структурою
та кольором поступовий;
PhGlk (68-83 см) – нижній перехідний, досить
добре і рівномірно гумусований, темно-сірий з
вохристими плямами, сирий, горіхувато-призматичний,
оглеєний, карбонатний, середньоглинистий, перехід
поступовий;
P(h)Glk (83-110 см) – нижній перехідний, менше
за попередній гумусований, середньоглинистий, із
сизим відтінком – признак оглеєння, вологий,
пластичний, карбонатний, призматичний;
P (110 см і глибше) – порода, пісок світло-сірий,
сучасний піщаний алювій.
Рівень підґрунтових вод на час опису розрізу встановлено на глибині 115 см.
Рис. В.3 – Морфологічний опис профілю алювіально-лучного
глибокого карбонатного легкоглинистого ґрунту, заплава р. Сіверський
Донець
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В.4

Морфологічні

легкосуглинкового

особливості

ґрунту,

заплава

профілю
р. Мерла

алювіально-лучного
(Харківська

область,

Краснокутський район, с. Любовка, на правому березі річки, у 50 м на Захід
від колишнього осушувального каналу та у 100 м на Схід від броду;
координати місця розрізу: широта – N 50°02.082´, довгота – Е 35°08.576´):
переліг, використовується як пасовище (рис. В.4).
D (0–2 см) – дернинний, густо пронизаний
коренями лучної рослинності;
Hall(k) (2–20 см) – гумусовий, темно-сірий,
пронизаний

коренями

рослин,

сухий,

слабокарбонатний, суглинковий, комкувато-зернистий,
зустрічаються ходи червороїв, в нижній частині –
вкраплення озалізненої крем’янки, перехід за кольором
та структурою поступовий;
Hallgl (20–50 см) – гумусовий, темно-сірий з
буруватим

відтінком,

темніший

за

попередній,

вологий, суглинковий, зернистий, до низу більш
опіщанений,

пронизаний

коренями

рослинності,

навколо коренів – залізисті плівки охристого кольору,
в нижній частині – більш оглеєний, перехід за
кольором та структурою різкий.
P(h)allgl (50–105 см) – перехідний, до 70 см
гумусований, світлий, озалізнений, вологий, піщаний,
безструктурний,

зустрічаються

сизувато-охристі

плями, перехід за кольором різкий.
PGl (105 см і глибше) – оглеєний пісок сизого
кольору.
Рівень підґрунтових вод на час опису розрізу встановлено на глибині 120 см.
Рис. В.4 – Морфологічний опис профілю алювіально-лучного
легкосуглинкового ґрунту, заплава р. Мерла
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В.5

Морфологічні

легкосуглинкового

особливості

ґрунту,

заплава

профілю
р. Мерла

алювіально-лучного
(Харківська

область,

Краснокутський район, с. Любовка, на лівому березі річки, у 250 м від русла;
координати місця розрізу: широта – N 50° 01.830′, довгота – Е 35° 08.676′):
переліг, використовується як культурний штучно засіяний сінокіс
(рис. В.5).
D (0–4 см) – дернинний, густо пронизаний
коренями лучної рослинності.
Hall (4–22 см) – гумусовий, темно-сірий з
буруватим

відтінком,

пронизаний

коренями

рослинності, сухий, але пухкий, легкосуглинковий,
зернистий, зустрічаються ходи червороїв та залізисті
вкраплення охристого кольору, перехід за кольором
чіткий.
Hallgl (22–55 см) – гумусовий, темно-сірого
кольору, у нижній частині – із сизуватим відтінком,
рівномірно гумусований, сирий, в нижній частині
вологий,

зернистий,

суглинковий,

зустрічається

крем’янка, по ходах коріння – залізисті плівки
охристого кольору, перехід за кольором та структурою
чіткий.
PGl (55 см і глибше) – безструктурний,
оглеєний, мокрий, сизого кольору із охристими
залізистими вкрапленнями.
Рівень підґрунтових вод на час опису розрізу встановлено на позначці 80 см.
Рис. В.5 – Морфологічний опис профілю алювіально-лучного
легкосуглинкового ґрунту, заплава р. Мерла
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В.6

Морфологічні

особливості

профілю

алювіально-лучного

легкосуглинкового карбонатного ґрунту, заплава р. Мерла (Харківська
область, Краснокутський район, м. Краснокутськ, у 250 м від русла річки на
її правому березі; координати місця розрізу: широта – N 50°03.927´, довгота –
Е 35°14.388´): переліг, використовується як пасовище та сінокіс (рис. В.6).
D (0–5 см) – дернинний, густо пронизаний
коренями лучної рослинності.
Hall (5–22 см) – гумусовий, темно-сірий, сухий,
щільний, легкосуглинковий, комкувато-зернистий, по
ходах

коренів

–

залізисті

плівки,

перехід

за

структурою поступовий.
Hall(k) (22–52 см) – гумусовий, темно-сірий,
рівномірно

гумусований,

попередній,

сухий,

щільніший

призматичний,

за

суглинковий,

слабокарбонатний (карбонати з 35 см), по ходах
коренів – залізисті плівки, перехід за кольором та
структурою поступовий.
P(h)allglk (52–65 см) – перехідний, темно-сірий з
білими вкрапленнями карбонатів, бурно скипає від
10 % HCl, перехід за кольором чіткий.
Pallgl

(65–110

см)

–

пісок,

мокрий,

безструктурний, світлий, до низу із охристо-сизими
плямами заліза.
Рівень підґрунтових вод на час опису розрізу встановлено на глибині 140 см.
Рис. В.6 – Морфологічні особливості профілю алювіально-лучного
легкосуглинкового карбонатного ґрунту, заплава р. Мерла
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В.7 Морфологічні особливості профілю алювіально-лучного глибокого
залишково солонцюватого легкосуглинкового ґрунту, заплава р. Орель
(Харківська область, Зачепилівський район, у 3 км на південь від с. Нове
Мажарове; координати місця розрізу: широта – N 48° 59.581´, довгота – Е 35°
28.719´): переліг (рис. В.7).
Hd (0-10 см) – гумусовий, темний, добре і
рівномірно
гумусований,
структура
пилуватокомкувата, ущільнений, численне коріння лучної
рослинності, перехід за структурою повільний;
Hеall (10-25 см) – гумусовий, темно-сірий,
помітно
елювійований,
помірно
ущільнений,
порохувато-комкуватий, припудрений присипкою
SiO2, червороїни, перехід за структурою поступовий;
Hpiall (25-55 см) – верхній перехідний, добре
гумусований, темний, сухий, щільний, помірно
ілювійований, по гранях структурних окремостей
нечітке колоїдне лакування, червороїни, горіхуватопризмовидний, перехід за кольором поступовий;
Phigl (55-120 см) – нижній перехідний, темний із
сизуватим відтінком з глибини 105 см – ознака
оглеєння, рівномірно гумусований, свіжий, до глибини
110 см зустрічаються червороїни, горіхуватопризмовидний, на межі зміни окисно-відновних – бурі
плями окисного заліза;
P (120 см і глибше) – порода, сучасний піщаний
алювій.
Рівень підґрунтових вод на час опису розрізу не
встановлено.
Рис. В.7 – Морфологічний опис профілю алювіально-лучного
глибокого залишково солонцюватого легкосуглинкового ґрунту, заплава
р. Орель
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Таблиця Г.1
Гранулометричний склад досліджених алювіально-лучних ґрунтів (за ДСТУ 4730:2007 [72])
Вміст гранулометричних фракцій, %
Генетичний Глибина, см
горизонт
1

2

1-0,25
мм

0,25-0,05
мм

0,05-0,01
мм

0,01-0,005
мм

0,005-0,001
мм

< 0,001
мм

3

4

5

6

7

8

Сума
фракцій
< 0,01 мм
9

Алювіально-лучний глибокий карбонатний легкоглинистий ґрунт, заплава р. Сіверський Донець
Hallk

3-25

0,70

4,15

22,95

4,48

23,71

44,01

72,20

Hallk

25-50

0,97

10,85

16,31

8,26

26,46

37,15

71,87

Hp(gl)k

53-68

0,67

7,06

10,85

6,48

23,27

51,67

81,42

PhGlk

68-83

0,84

7,11

9,05

4,63

26,54

51,83

83,00

PhGlk

83-110

0,96

8,68

9,43

7,30

23,00

50,63

80,93

Алювіально-лучний глибокий важкосуглинковий ґрунт, заплава р. Лопань
Hdall

5-15

2,71

8,78

29,24

9,34

13,81

36,12

59,27

Hall

25-35

3,87

17,30

23,04

11,18

12,06

32,55

55,79

Hpgl

50-65

0,52

5,88

29,54

15,08

10,56

38,42

64,06

РhGl

75-85

1,69

5,41

36,24

11,23

11,39

34,04

56,66
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Продовж. табл. Г.1
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Алювіально-лучний неглибокий важкосуглинковий шаруватий ґрунт, заплава р. Мерла
Hd

0-7

2,02

8,72

26,19

13,23

21,38

28,46

63,07

Hall

7-25

3,70

15,69

20,79

8,96

18,41

32,45

59,82

Hpall

25-45

45,70

38,40

4,10

2,50

3,15

6,15

11,80

Phallgl

45-55

47,28

46,02

2,40

1,95

1,05

1,30

4,30

Phallgl

55-90

80,47

13,03

1,95

2,00

0,65

1,90

4,55

Алювіально-лучний глибокий залишково солонцюватий легкосуглинковий ґрунт, заплава р. Орель
Heall

10-25

38,36

31,04

5,61

2,55

5,71

16,73

24,99

Hpiall

25-55

38,44

31,61

5,86

1,06

6,01

17,02

24,09

Phigl

55-105

46,83

27,06

1,22

4,28

3,93

16,68

24,89

Phigl

105-120

45,93

21,79

5,20

2,83

2,21

22,04

27,08

Алювіально-лучний легкосуглинковий ґрунт (пасовище), заплава р. Мерла
Hall(k)

0-20

8,87

36,59

25,80

7,11

3,35

18,28

28,74

Hallgl

20-50

2,37

51,05

15,39

5,15

12,16

13,88

31,19

P(h)allgl

50-70

3,45

72,46

5,86

3,99

3,13

11,11

18,23

P(h)allgl

70-100

11,23

68,96

4,21

1,31

5,15

9,14

15,60

PGl

120 і гл.

13,62

66,99

5,86

1,56

2,33

9,64

13,53
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Продовж. табл. Г.1
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Алювіально-лучний легкосуглинковий ґрунт (культурний сінокіс), заплава р. Мерла
Hall

4-22

1,44

52,30

21,62

6,52

11,55

6,57

24,64

Hallgl

22-55

12,61

53,39

13,52

5,30

8,22

6,96

20,48

PGl

55-70

10,27

32,26

21,16

8,27

19,04

9,00

36,31

Алювіально-лучний легкосуглинковий карбонатний ґрунт (пасовище та сінокіс), заплава р. Мерла
Hall

5-25

7,08

48,17

20,85

4,48

12,09

7,33

23,90

Hall(k)

25-50

21,25

35,84

13,03

1,91

5,77

22,20

29,88

P(h)allglk

50-65

17,18

40,44

13,24

0,51

0,72

21,77

23,00

Pallgl

65-110

33,93

36,33

14,23

0,76

1,07

11,02

12,85

PGl

110 і гл.

54,97

20,92

2,80

8,21

3,50

9,60

21,31
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Таблиця Г.2
Катіонно-аніонний склад водної витяжки досліджених алювіально-лучних ґрунтів
(ДСТУ 7908, ДСТУ 7909, ДСТУ 7943, ДСТУ 7944, ДСТУ 7945 [77, 78, 81-83])

5

6

7

8

9

10

масова
частка,
%

11

12

K+

масова
частка,
%

13

14

∑ екв.
катіо
нів,
ммоль/
100г

ммоль/100г

4

масова
частка,
%

Na+

ммоль/100г

3

масова
частка,
%

Mg2+

ммоль/100г

2

масова
частка,
%

Ca2+

ммоль/100г

1

масова
частка,
%

SO42-

ммоль/100г

рНводн

Cl-

ммоль/100г

Глибина
см

ммоль/100г

HCO3-

масова
частка,
%

15

16

17

0,01
0,01
0,01
0,01

0,0004
0,0004
0,0004
0,0004

0,36
0,32
0,35
0,49

0,02
0,02
0,02
0,03

0,0008
0,0008
0,0008
0,0012

3,34
5,59
2,34
1,83

0,0004
0,0004
0,0004

0,79
0,23
0,26

Алювіально-лучний глибокий карбонатний легкоглинистий ґрунт, заплава р. Сіверський Донець
3-25
25-50
53-68
68-83

7,10
7,42
7,82
8,05

0,14
0,14
0,16
0,23

0,009
0,009
0,010
0,014

0,15
0,13
0,12
0,12

0,005
0,004
0,004
0,004

0,07
0,05
0,07
0,14

0,003
0,002
0,003
0,007

0,21
0,18
0,16
0,21

0,004
0,004
0,003
0,004

0,07
0,05
0,05
0,07

0,001
0,001
0,001
0,001

0,07
0,08
0,13
0,20

0,002
0,002
0,003
0,005

Алювіально-лучний глибокий важкосуглинковий ґрунт, заплава р. Лопань
5-15
25-35
50-65
75-85

7,76
7,68
7,61
7,46

0,53
0,33
0,20
0,20

0,032
0,021
0,012
0,012

0,22
0,22
0,15
0,11

0,008
0,008
0,005
0,004

2,59
5,04
1,99
1,52

0,124
0,242
0,095
0,073

1,43
3,45
1,15
0,78

0,029
0,069
0,023
0,016

0,32
0,69
0,30
0,28

0,004
0,008
0,004
0,003

1,57
1,43
0,87
0,74

0,036
0,033
0,020
0,017

Алювіально-лучний неглибокий важкосуглинковий шаруватий ґрунт, заплава р. Мерла
7-25
25-45
45-55

6,11
5,37
4,90

0,29
0,10
0,08

0,018
0,006
0,005

0,11
0,09
0,07

0,004
0,003
0,002

0,39
0,04
0,11

0,019
0,002
0,005

0,60
0,14
0,16

0,012
0,003
0,003

0,14
0,06
0,07

0,002
0,001
0,001

0,04
0,02
0,02

0,001
0,0005
0,0005

0,01
0,01
0,01
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Продовж. табл. Г.2
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Алювіально-лучний глибокий залишково солонцюватий легкосуглинковий ґрунт, заплава р. Орель
10-25
25-55
55-105

7,40
7,80
7,89

0,08
0,10
0,08

0,0049
0,0060
0,0049

0,11
0,11
0,15

0,0040
0,0040
0,0050

0,06
0,05
0,09

0,0030
0,0020
0,0040

0,14
0,12
0,12

0,0030
0,0020
0,0020

0,07
0,09
0,13

0,0010
0,0010
0,0010

0,03
0,04
0,06

0,0010
0,0010
0,0010

0,01
0,01
0,01

0,0004
0,0004
0,0004

0,25
0,26
0,32

0,02
0,01
0,02

0,0008
0,0004
0,0008

1,33
2,55
0,89

0,0008
0,0004
0,0008

2,34
0,71
0,70

Алювіально-лучний легкосуглинковий ґрунт (пасовище), заплава р. Мерла
0-20
20-50
50-70

8,28
8,15
8,20

0,45
0,35
0,18

0,027
0,021
0,011

0,20
0,20
0,09

0,007
0,007
0,003

0,68
2,00
0,62

0,033
0,095
0,030

0,81
1,36
0,44

0,016
0,027
0,009

0,16
0,31
0,15

0,002
0,004
0,002

0,34
0,87
0,28

0,008
0,020
0,006

Алювіально-лучний легкосуглинковий ґрунт (культурний сінокіс), заплава р. Мерла
4-22
22-55
55-70

7,06
7,81
7,76

0,25
0,20
0,25

0,015
0,012
0,015

0,11
0,15
0,09

0,005
0,003
0,004

1,98
0,36
0,36

0,095
0,017
0,017

0,99
0,31
0,24

0,020
0,006
0,005

0,24
0,11
0,16

0,003
0,001
0,002

1,09
0,28
0,28

0,025
0,006
0,006

0,02
0,01
0,02

Алювіально-лучний легкосуглинковий карбонатний ґрунт (пасовище та сінокіс), заплава р. Мерла
5-25
25-50
50-65

8,20
8,48
8,62

0,45
0,38
0,70

0,027
0,023
0,042

0,11
0,55
0,18

0,019
0,006
0,006

0,07
0,0
0,04

0,003
0,0
0,002

0,48
0,64
0,59

0,010
0,013
0,012

0,09
0,20
0,22

0,001
0,002
0,003

0,05
0,07
0,10

0,001
0,002
0,002

0,01
0,01
0,01

0,0004
0,0004
0,0004

0,63
0,92
0,92
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Таблиця Г.3
Відносний уміст фракцій гумінових та фульвокислот до їх суми
У відсотках
Глибина,
см
1

Фракції гумінових кислот

Фракції фульвокислот

1

2

3

1а

1

2

3

2

3

4

5

6

7

8

Алювіально-лучний глибокий карбонатний легкоглинистий ґрунт,
заплава р. Сіверський Донець
3-25

18,2

35,0

46,8

12,7

14,5

17,9

54,9

25-50

25,5

34,7

39,8

16,8

15,3

30,2

37,7

53-68

8,3

31,6

60,1

9,4

6,3

25,2

59,1

Алювіально-лучний глибокий важкосуглинковий ґрунт,
заплава р. Лопань
5-15

27,9

32,9

39,2

26,0

11,5

21,9

40,6

25-35

11,8

51,6

36,6

10,0

7,3

53,3

29,4

50-65

10,5

39,2

50,3

8,4

8,9

55,1

27,6

Алювіально-лучний неглибокий важкосуглинковий шаруватий ґрунт,
заплава р. Мерла
5-15

30,2

36,2

33,6

6,7

21,4

38,4

33,5

15-30

29,5

34,1

36,4

6,6

22,1

28,8

42,5

30-45

30,6

40,9

28,5

4,7

24,5

33,5

37,3

Алювіально-лучний глибокий залишково солонцюватий легкосуглинковий
ґрунт, заплава р. Орель
10-25

43,5

30,4

26,1

14,8

44,3

11,4

29,5

25-55
55-80

33,3
21,4

46,6
50,0

20,1
28,6

18,8
11,8

24,8
17,6

37,6
52,9

18,8
17,8

Алювіально-лучний легкосуглинковий ґрунт (пасовище),
заплава р. Мерла
0-20

20,1

39,9

40,0

9,4

43,5

28,3

18,8

20-50

22,3

27,7

50,0

8,6

35,6

29,4

26,4

50-70

22,4

40,8

36,8

9,5

25,6

36,3

28,6
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Продовж. табл. Г.3
1

2

3

4

5

6

7

8

Алювіально-лучний легкосуглинковий ґрунт (культурний сінокіс),
заплава р. Мерла
4-22

39,2

28,6

32,2

17,6

41,2

25,6

15,6

22-55

43,1

24,2

32,7

12,8

34,8

17,7

34,7

55-70

8,3

51,7

40,0

11,9

16,0

11,9

60,2

Алювіально-лучний легкосуглинковий карбонатний ґрунт (пасовище та
сінокіс), заплава р. Мерла
5-25

4,9

59,8

35,3

26,0

15,3

12,7

46,0

25-50

13,1

60,0

26,9

27,6

11,9

23,4

37,1

50-65

11,2

51,0

37,8

10,1

13,7

35,3

40,9

19,2

44,4

34,7

37,3

Чорнозем опідзолений важкосуглинковий *
0-20

5,6

74,7

19,7

8,3

28,1

Чорнозем типовий важкосуглинковий *
0-20
3,2
76,5
20,3
28,0
___________________
* Дані розраховані з використанням джерел [186, 197].

