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АНОТАЦІЯ 

Тютюнник Н. В. Вплив гіпсометричного рівня місцевості на параметри 

зволоження як фактору формування властивостей та родючості чорноземів 

звичайних. – 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, 2018. 

 

В минулому, теперішньому і майбутньому у період високих технологій 

ґрунтові ресурси залишаються незамінним природно-економічним 

потенціалом щодо сталого розвитку агровиробництва у світі. Вони завдяки 

унікальному їхньому атрибуту родючості  відіграють важливу соціальну роль 

в існуванні людини, забезпечуючи її продовольством. Родючість є наріжним 

каменем агрономічного ґрунтознавства, його вінець щодо всієї суми знань 

про ґрунт як природно-антропогенне тіло, впровадження яких у землеробстві 

зумовлює стабільний та ефективний його розвиток. 

Згідно сучасної парадигми генетичного ґрунтознавства, ґрунт  функція 

екологічних умов місця його формування, а ньому як в системі, 

взаємопов’язані всі властивості, параметри які визначаються типом 

ґрунтоутворення. Тому в будь-якій точці ґрунт розглядається як еколого-

генетичний суб’єкт, сформований у визначених екологічних умовах з певним 

набором кількісних показників властивостей. Завдяки цьому існує їх 

функціональний взаємозв’язок. Тому будь-який грунт має свій еколого-

генетичний статус. 

За В. В. Докучаєвим фактори ґрунтоутворення рівнозначні. Проте між 

ними існує причинно-наслідковий зв'язок. Невипадково фундатор 

ґрунтознавства на перше місце поставив клімат, який через зволоження за 
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гідротермічними показниками визначає роль інших факторів у 

ґрунтоутворенні.  

Найбільший за площею в Україні Степ Північний, як самостійна 

зональна одиниця, характеризується специфічним природним комплексом за 

зволоженням, тепловим режимом, рослинним і ґрунтовим покривом. 

Зволоження за параметрами ГТКV-IX в зоні коливається в межах 0,68-0,89.  

Дисертацію присвячено встановленню закономірностей впливу 

гіпсометричного рівня місцевості на формування критеріїв зволоження і їх 

зв'язок з параметрами морфолого-генетичних властивостей та родючістю 

чорноземів звичайних.  

Результати досліджень у зоні Степу Північного виявили 9 просторових 

градацій зволоження за параметрами ГТКV–VII та ГТКVIII–IX, 11 градацій опадів 

за IX-III місяці, при їх 6-ти рівневому фаціальному засвоєнні. 

Обґрунтовано, що вище зазначені кліматичні критерії вповній мірі 

відображають ресурси вологозабезпечення будь-якої території як ключа до 

розуміння головної біологічної властивості ґрунту – його родючості. 

Встановлено, що особливість просторового розподілу зволоження у 

Степу Північному обумовлено тим, що його поверхня за рельєфом є 

орографічно-детермінованою, проте параметри гіпсометричних рівнів 

специфічні для кожного геоморфологічного регіону. 

Орографічна неоднорідність у просторі обумовлена наявністю відрогів 

Придніпровської і Середньоросійської височин Приазовської і Донецької 

височин, Донецького кряжу, Запорізької рівнини, Причорноморської низовини 

та багаточисельних терас, тому що абсолютні висоти на території чорноземів 

звичайних коливаються від 60 – 80 м до 200 – 350 м над рівнем моря. 

Степ Північний розташований на південь від баричної осі Воєйкова-

Броуна, що визначає характер атмосферної циркуляції повітряних мас. У 

теплий період року, коли циклонічна діяльність над Україною слабшає, 

вплив орографії на гідротерміку набуває пріоритетного значення. Він 

проявляється через зміну температурного режиму з висотою або через 
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кількість опадів. Зміна температури на всій території зони незалежно від 

геоморфологічної належності місцевості у теплий період відбувається 

обернено-пропорційно гіпсометричномуу рівні, проте вертикальний градієнт 

температури для кожного геоморфологічного регіону має власне кількісне 

значення: (-0,5) 
 о
С; (0,8 – 0,9)

 о
С; (-1,1) 

о
С на 100 м. 

Інтенсивність зміни температури з висотою залежить від наявності 

бар’єрів та адвекції повітряних мас з півночі. 

Унаслідок переважно височинного характеру території Степу 

Північного, вона характеризується значною глибиною розмежування 

річковими долинами – перепад висот між долинами річок і навколишніми 

вододілами досягає 20-150 м. Виявлено, що розташування метеостанцій у 

зниженнях рельєфу, неадекватно відображає кліматичні умови навколишніх 

підвищених територій. Різниця за ГТК може сягати 0,07-0,1 за КВАГ 0,005-

0,10, що відповідає широтній зміні екологічних умов на 20-30 км і більше. 

Загальною закономірністю зміни параметрів зволоження за 

показниками ГТКV-IX є їх зростання з висотою. Проте, територіально воно має 

певні територіальні відмінності. На Правоберіжжі зміна ГТК має 

субширотний характер з утворенням смуг з певними гіпсометричними 

рівнями і відповідними значеннями ГТК. 

Лівобережна частина зони Степу Північного характеризується 

складною диференціацією за зволоженням відповідно гіпсометричного рівня. 

Тут зустрічаються території з дуже низькими значеннями ГТКV-IX = 0,68-0,70 

і високими – 0,84-0,92.  

Не виявлено чіткого зв’язку між кількістю опадів холодного періоду 

(120-210 мм) з гіпсометричним рівнем. Вона в більшій мірі зумовлена 

особливостями циклонічної діяльності в даний час, їх інтенсивністю, 

напрямками надходження і відкритістю території для переміщення, а в деякій 

мірі блокуванням циклонів антициклонами і наявністю окремих 

орографічних бар’єрів.  
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Важливим результатом досліджень в розумінні ресурсного 

вологозабезпечення в зоні є обґрунтованість 6-ти просторових фаціальних 

рівнів засвоєння опадів холодного періоду (47; 52; 58; 65; 72; 80 %).  

Доведено, що вологозабезпеченість у теплий період функціонально 

визначає параметри гумусонагромадження у верхній частині профілю, а 

кількість опадів за холодний період і їх засвоєння  його потужність. Так як на 

параметри гумусонагромадження в профілі та його потужність впливає 

гранулометричний склад, в зоні досліджень виявлено 12 градацій його 

складу. 

У зв’язку з великою просторовою неоднорідністю щодо 

вологозабезпечення і гранулометрії чорнозему звичайного запропоновано 

використовувати коефіцієнт відносної акумуляції гумусу (КВАГ)  

співвідношення кількості гумусу в 0-30 см шарі ґрунту і вмісту фізичної 

глини помножене на 10, що дало змогу дотримуватись принципу єдиної 

відміни при різних порівняннях. 

Показник КВАГ віддзеркалює інтенсивність гумусонагромадження в 

0-30 см шарі чорнозему звичайного залежно від зволоження в теплий період. 

Тому між показниками КВАГ і ГТКV-IX існує прямолінійна залежність  

(R=0,98). Розроблено показники КВАГ для кожної градації за зволоженням і 

запропоновано модель визначення критерію ГТКV-IX за його відсутності за 

експериментальними даними вмісту гумусу та фізичної глини в шарі 0-30 см 

(у = -510 + 1692х, де у – КВАГ, х – ГТКV-IX). 

На підставі встановлених закономірностей щодо вологозабезпечення в 

зоні Степу Північного можна провести диференціацію її на 3 підзони: 

Північна недостатньо зволожена (ГТКV-IX = 0,83-0,89) з чорноземами 

звичайними помірно добрегумусоакумулятивними (КВАГ = 0,90-0,98), 

Північно-центральна помірно засушлива (ГТКV-IX = 0,76-0,82) з чорноземами 

звичайними добрегумусоакумулятивними (КВАГ = 0,80-0,89) і Південно-

центральна засушлива (ГТКV-IX = 0,68-0,75) з чорноземами звичайними 

слабогумусоакумулятивними (КВАГ = 0,68-0,78). 
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Обґрунтовано ксероморфний тип ґрунтоутворення на схилах, які 

займають у зоні Степу Північного 50,4 %. Тому чорноземи звичайні на 

схилах диференційовані на 3 ступеня ксероморфністю: слабоксероморфні з 

відповідними діагностичними ознаками стосовно підзон, їх площя серед 

ксероморфних грунтів становить 65-75 %, середньоксероморфні  15-20 %, 

сильноксероморфні  5-10 %, а ксероморфно-еродовані в їх межах біля 5 %. 

Не виявлено чітких просторових закономірностей щодо їх географії на 

схилах: ландшафтна одиниця схил дуже складна в гідротермічному 

відношенні, що зумовлено різною його формою, експозицією, крутизною. 

При цьому поверхня всіх без винятку схилів ускладнюється системою 

папіляр стоку, як природного механізму формування і скидання 

поверхневого стоку. Вони чітко вздовж схилу диференціюють його поверхню 

на системно повторювальні 3 мікрозони: міжпапілярна, мікросхил ПС, днище 

ПС. Кожна з цих мікрозон характеризується різними за інтенсивністю 

гідротермічними факторами. Тому вище відмічене практично неуможливлює 

організувати на схилах селективне використання. 

Виявлено зв'язок особливостей морфолого-генетичних властивостей 

ксероморфних ґрунтів з чорноземами звичайними плато в межах кожної 

підзони. 

Встановлено вплив пріоритетних факторів родючості на продуктивну 

здатність чорнозему звичайного. Вона є об’єктивним прямим показником 

його родючості. 

Забезпеченість вологою і теплом є вирішальним фактором у визначенні 

родючості чорнозему звичайного через показники ГТКV-IX Селянинова, 

кількість опадів за холодний період року (IX-III) і їх засвоєння. 

Продуктивність зростає при збільшенні параметрів ГТК і від І до VІ фацій за 

рівнозначності інших факторів. 

Продуктивна здатність схилових чорноземів звичайних визначається 

ступенем їх ксероморфності. 
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Розроблена нормативна продуктивність чорнозему звичайного 

агропотенціалами природної та ефективної родючості пшениці озимої. 

Результати досліджень дають повне уявлення про агровиробничі 

ресурси чорноземних ґрунтів Степу Північного, ефективне їх використання, 

оцінювання їх агроінвестиційної привабливості, ресурсних можливостей 

для новітніх грунтоадаптивних технологій землеробства. Вирішення 

зазначених проблем направлено на збереження ресурсного потенціалу 

чорноземів звичайних для забезпечення продовольчої безпеки держави, 

його природний і ресурсний потенціал й еколого-продуктивні функції. 

Також для удосконалення карти ґрунтів областей для достовірної 

інформації про якісний стан ґрунтового покриву регіону та оцінювання 

якості ґрунтів за родючістю. 

Рекомендується використовувати параметри абсолютних висот 

місцевості, щодо просторової зміни підтипів і родів чорноземів звичайних, 

удосконалити територіальні межі поширення чорноземних ґрунтів, уточнити 

їх географію за потужністю профілю. 

Міністерству аграрної політики та продовольства України, Державній 

службі України з питань геодезії, картографії та кадастру рекомендуються 

гомогенні ареали ґрунтового покриву у кліматичному, гранулометричному, 

літологічному та орографічному аспектах, кожен з яких характеризується 

певною структурою ґрунтового покриву за поширенням ґрунтів з 

відповідними параметрами гумусонакопичення, вмісту фізичної глини, 

потужності профілю, тощо.  

Донецькій обласній державній адміністрації (обласна військово-

цивільна адміністрація) для реалізації інвестиційних проектів раціонального 

землекористування рекомендується використовувати параметри оцінки 

продуктивної здатності ґрунтів за природною та ефективною родючістю для 

впровадження адаптованих до ґрунтово-екологічних умов агротехнологій 

господарствами усіх форм власності. 
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Основні результати дисертаційної роботи впроваджено у навчальний 

процес Харківського національного аграрного університету імені В. В. 

Докучаєва при викладанні дисципліни «Охорона грунтів та відтворення 

родючості» спеціальності 201 «Агрономія» освітньо-наукових програм 

8.09010102 «Агрохімія і грунтознавство», 8.09010103 «Експертна оцінка 

грунтів» (довідка про впровадження від 22.12.2017). 

Ключові слова: ґрунтовий покрив, чорнозем звичайний, Степ 

Північний, гіпсометричний рівень місцевості, потужність профілю, 

ресурсний потенціал, природна й ефективна родючість. 
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SUMMARY 

Tyutyunnik N. V. Influence of the country hypsometric level on the 

humidification parameters as a factor of ordinary chernozem properties and 

fertility formation. – Qualifying scientific work as a manuscripts. 

Thesis for a Candidate’s degree in agricultural sciences, specialty 06.01.03 

«Agrarian Sciences and Agrophysics» (Agrarian Sciences). – National Scientific 

Center «Institute for Soil Science and Agrochemistry Research named after  

O. N. Sokolovsky» of NAAS, Kharkiv, 2018. 

 

Soil resources remain an indispensable natural and economic potential for 

the sustainable development of agro-industry in the world in the past, present and 

future, in the period of high technologies. Due to their unique fertility attribute, 

they play an important social role in the human existence, providing with food. 

Fertility is the cornerstone of agronomic soil science, its crown on the whole 

amount of knowledge about the soil as a natural and anthropogenic body, the 

introduction of which in agriculture determines its stable and effective 

development. 

According to the modern paradigm of genetic soil science, soil is the 

function of environmental conditions of the place of its formation, in it as in the 

system, all properties and parameters are interconnected, determined by the type of 

soil formation. Therefore, at any point the soil is considered as an ecological and 

genetic subject, formed in certain ecological conditions with a certain set of 
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quantitative indicators of properties. Due to this there is their functional 

interconnection. Therefore, any soil has its ecological and genetic status. 

According to V. V. Dokuchaev, the factors of soil formation are equivalent. 

Nevertheless, there is a cause-and-effect relationship between them. It is no 

coincidence that the founder of soil science in the first place has set the climate, 

which, due to the humidification of hydrothermal indicators, determines the role of 

other factors in soil formation. 

The largest by area in Ukraine, Step North, as an independent zonal unit, is 

characterized by a specific natural complex for moisture, thermal regime, 

vegetation and soil cover. Humidification by the parameters of HTCv-ix 

(hydrothermic coefficient) in the zone varies within the range of 0,68-0,89. 

The dissertation is devoted to the establishment of the laws of the 

hypsometric level influence of the country on the humidification criteria formation 

and their relationship with the parameters of morphological and genetic properties 

and fertility of ordinary chernozem. 

The results of the studies in the Northern Steppe zone revealed 9 space 

humidification gradations for the parameters of HTCV-VII and HTCVIII-IX,  

11 precipitation gradations for the IX-III months, with their 6-level facial 

assimilation. 

It is substantiated that the above-mentioned climatic criteria fully reflect the 

resources of moisture supply of any territory as a key to understanding the main 

biological soil property – its fertility. 

It is established that the feature of the spatial distribution of moisture in the 

Steppe North is a result of its surface orographical determination by its relief, but 

the parameters of the hypsometric levels are specific for each geomorphological 

region. 

The orographic heterogeneity in the space is a result of the presence of 

branches of the Pridneprovskaya and Serednorossiyskaya Elevations of the 

Priazovskaya and Donetskaya Elevations, the Donetsk ridge, the Zaporizhzhya 

Plain, the Black Sea Lowlands and the numerous terraces, because the absolute 
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altitudes in the territory of ordinary chernozems range from 60 – 80 m to 200 – 

350 m above sea level . 

The Northern Steppe is located south of the baric Voejkov-Broun axis, 

which determines the nature of atmospheric circulation of air masses. In the warm 

period of the year, when cyclonic activity in Ukraine weakens, the influence of 

orography on hydrothermics becomes a priority. It manifests itself by changing the 

temperature regime with altitude or through the amount of precipitation. The 

change in temperature throughout the zone regardless of the geomorphological 

location of the terrain during the warm period is inversely proportional to the 

hypsometric level, but the vertical temperature gradient for each geomorphological 

region has its own quantitative significance: (-0,5) 
о
С; (0,8 – 0,9) 

о
С; (-1,1) 

о
С  

per 100 m. 

The intensity of temperature change with height depends on the presence of 

barriers and air masses advection from the north. 

As a result of the predominantly elevated nature of the Northern Steppe 

territory, it is characterized by a significant depth of delineation by river valleys – 

the elevation difference between the river valleys and surrounding watersheds 

reaches 20-150 m. It was found that the location of meteorological stations in relief 

depressions inadequately reflects the climatic conditions of the surrounding higher 

territories. The difference for the HTC can reach 0,07-0,1 per RHAC (relative 

humus accumulation coefficient) 0,005-0,10, which corresponds to latitudinal 

changes in environmental conditions by 20-30 km or more. 

The general regularity of the humidity parameters change by HTCv-ix indices 

is their growth with altitude. However, it has certain territorial differences. At 

Right-Bank, the HTC change has a sublatitudinal character with the formation of 

bands with certain hypsometric levels and corresponding values of the HTC. 

The Left-Bank part of the Northern Steppe zone is characterized by complex 

differentiation by humidifying according to hypsometric level. Here there are 

territories with very low values of HTCv-ix = 0,68-0,70 and high ones – 0,84-0,92. 
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There was no clear relationship between the precipitation amount in the cold 

period (120-210 mm) with the hypsometric level. It is more resulting of the 

peculiarities of cyclonic activity at present, their intensity, the directions of inflow 

and the openness of the territory for movement, and to some extent the blockade of 

cyclones by anticyclones and the presence of certain orographic barriers. 

An important result of research in the sense of resource water supply in the 

zone is the validity of six spatial facial levels of assimilation of cold period 

precipitation (47; 52; 58; 65; 72; 80 %). 

It is proved that moisture supply in the warm period functionally determines 

the parameters of the humus accumulation in the upper part of the profile, and the 

amount of precipitation during the cold period of their assimilation determines its 

thickness. Since the parameters of the humus accumulation in the profile and its 

thickness are influenced by the particle-size distribution, in the researched zone  

12 grades of its composition were found. 

Due to the large spatial heterogeneity of ordinary chernozem moisture 

supply and particle-size distribution, it is suggested to use the relative humus 

accumulation coefficient (RHAC) – the multiplied by 10 ratio of the amount of 

humus in 0-30 cm layer of soil and the physical clay content, which allowed to 

adhere to the principle of a single difference in various comparisons. 

The RHAC index reflects the intensity of the humus accumulation in  

0-30 cm layer of ordinary chernozem depending on moisture in the warm period. 

Therefore, there is a straightforward relationship between the RHAC and HTCv-ix 

indicators (R = 0,98). The RHAC indices for each gradation for humidification 

have been developed and a model for determining the HTCv-ix criterion in its 

absence based on experimental data on the humus content and physical clay 

content in a layer of 0-30 cm (y = -510 + 1692x, where y–RHAC, x–HTCv-ix). 

On the basis of the established regularities concerning moisture supply in the 

zone of the Northern Steppe, it is possible to differentiate it into 3 sub-zones: the 

Northern not sufficiently moisten (HTCv-ix=0,83-0,89) with chernozems ordinary 

moderately well-humic-accumulative (KVAG=0,90-0,98), North-central 
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moderately dry (HTCv-ix=0,76-0,82) with chernozems ordinary well-humic-

accumulative (RHAC=0,80-0,89) and South-central droughty (HTCv-ix=0,68-0,75) 

with chernozems ordinary weakly-humic-accumulative (RHAC=0,68-0,78). 

The xeromorphic type of soil formation on the slopes occupying the zone of 

the Northern Steppe is substantiated by 50,4 %. Therefore, chernozems ordinary on 

the slopes are differentiated into 3 degrees by xeromorphism: weakly xeromorphic 

with corresponding diagnostic features in relation to the subzone, their area among 

xeromorphic soils is 65-75 %, the area of middle xeromorphic is 15-20 %, and area 

of strongly xeromorphic soils is 5-10 %, and area of xeromorphically eroded soils 

in their lines is within 5 %. There were no clear spatial patterns regarding their 

geography on the slopes: the slope of the landscape unit is very complicated in the 

hydrothermal relation, due to its variable shape, exposition, steepness. At the same 

time, the surface of all the slopes without exception is complicated by the papillary 

drain system, as a natural mechanism for the formation and discharging of surface 

runoff. They clearly differentiate their surface along the slope into systemic 

repetitive 3 micro zones: interpapillary, microslope of the runoff papillary (RP), 

the bottom of the RP. Each of these microzones is characterized by different in 

intensity hydrothermical factors. Therefore, because of above marked it is virtually 

impossible to organize selective use of slopes. 

The connection of the peculiarities of morphological and genetic properties 

of xeromorphic soils with chernozems to the usual plateau within each subzone is 

revealed. 

The influence of priority fertility factors on the productivity of ordinary 

chernozem is determined. It is an objective direct its fertility indicator. 

Moisture and heat supply is a decisive factor in determining the fertility of 

ordinary chernozem by the Selyaninov HTCv-ix indicators, the amount of 

precipitation for the cold season of the year (IX-III) and their assimilation. The 

productivity increases with the parameters of the HTC increase and from I to VI 

facies then other factors are equivalent. 
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Productivity of slop ordinary chernozems is determined by the degree of 

their xeromorphism. 

The normative productivity of ordinary chernozem by conventional 

agropotentials of natural and effective fertility of winter wheat has been 

developed. 

The results of the research provide a complete picture of agricultural 

production resources of the chernozem soils of the Northern Steppe, their effective 

use, evaluation of their agro-investment appeal, resource opportunities for the 

newest soil-adaptive technologies of agriculture. Solving these problems is aimed 

at preserving the resource potential of ordinary chernozems for ensuring the food 

security of the state, its natural and resource potential, and ecologically productive 

functions. Also, to improve the region soil map for reliable information on the 

qualitative state of the soil cover of the region and soil quality assessment of 

fertility. 

It is recommended that the use parameters of absolute territory altitudes, 

concerning the spatial change of subtypes and genera of ordinary chernozems, to 

improve the territorial boundaries of the spread of chernozem soils, to specify their 

geography according to the thickness of the profile. 

The Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine, State Service of 

Ukraine on Geodesy, Cartography and Cadastre, recommends homogeneous areas 

of soil cover in climatic, particle-size distribution, lithological and orographic 

aspects, each of which is characterized by a certain soil cover structure with the 

corresponding parameters of humus accumulation, physical clay content, profile 

thickness, etc. 

Donetsk regional state administration (regional military-civilian 

administration) for the implementation of investment projects of rational land use it 

is recommended to use parameters of estimation of the soils productivity by natural 

and effective fertility for introduction of soil-adapted and ecologically-adapted 

agrotechnologies by farms of all ownership forms. 
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The main results of the dissertation work were introduced into the 

educational process of the Kharkiv National Agrarian University named after  

V.V. Dokuchaev during the teaching of discipline "Soil protection and fertility 

reproduction" of specialty 201 "Agronomy" of educational and scientific programs 
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Key words: soil cover, ordinary chernozem, Northern Steppe, hypsometric 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ 

 

ГТК – гідротермічний коефіцієнт 

КВАГ – коефіцієнт відносної акумуляції гумусу 

КПНГ – коефіцієнт профільного нагромадження гумусу 

н. р. м. – над рівнем моря 

ПС – папіляри стоку 

СП – Степ Північний 

GPS – польовий прилад для вимірювання гіпсометричного рівня 

місцевості 

Гіпсометричний рівень – висота над рівнем моря 

Морфолого-генетичні властивості – екологічно-функціональні зовнішні 

ознаки ґрунту, за допомогою яких здійснюється визначення належності його 

до відповідного генетичного типу. 
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ВСТУП 

 

Обгрунтування вибору теми дослідження. Раціональне використання 

земельних ресурсів можливо на підставі інформації щодо якості ґрунтів. Її 

недостатність є пріоритетною проблемою в сучасний період реформування 

аграрного сектору економіки, переходу його на ринкові відносини. Без її 

вирішення неможливо об’єктивно оцінити ресурсний потенціал земель, 

удосконалити спеціалізацію сільськогосподарського виробництва, 

встановити вартість землі як товару, визначити інвестиційну привабливість 

територій, ефективність використання добрив тощо. 

Степ Північний – найбільший за величиною природний регіон України. 

Ґрунтовий покрив його представлений в основному чорноземами 

звичайними, які займають 45 % загальної площі українських чорноземів. 

Доцільність виділення цього регіону, як специфічного природного 

комплексу, не підлягає сумніву, так як у всіх існуючих природних 

районуваннях Степ Північний відособлений на зональному або 

підзональному рівні. Проте питання наступної диференціації його на ареали 

більш низького таксономічного рівня залишається відкритим, без чого 

неможливо отримати доброякісну інформацію щодо ресурсних можливостей 

чорноземів звичайних у різних регіонах. 

Фізико-географічне (Попов В.П., 1968, Маринич О.М., 2007), 

агроґрунтове (Полупан М.І., 1969) і природно-сільськогосподарське 

районування (Осипчук С.О., 1978, Полупан М.І., 1981) побудовані на різних 

принципах, відрізняються номенклатурою та дефініціями структурних 

підрозділів, межами територіальних ареалів, тому не забезпечують достатньо 

повної інформації щодо просторових екологічних особливостей регіону. 

Згідно парадигми генетичного ґрунтознавства ґрунт, як специфічне 

еколого-детерміноване тіло природи, функціонально відображає через 

параметри своїх властивостей особливості довкілля як факторів 

ґрунтоутворення. 
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Отже, ґрунт подібний відкритій книзі, в якій є вичерпна інформація, 

проте, яку ще потрібно розшифрувати.  

Існуючі районування практично не враховують екологічно 

детерміновані властивості ґрунтів – параметри відносного 

гумусонакопичення, потужність профілю тощо. Відповідно методики 

великомасштабного дослідження ґрунтів (1958 р.) та визначнику еколого-

генетичного статусу та родючості ґрунтів України чорноземи звичайні 

диференційовані на 3 групи – середньогумусні глибокі північної частини 

регіону, середньогумусні – центральної і неглибокі малогумусні – південної. 

Проте на ґрунтових картах ареали цих ґрунтів не утворюють суцільних 

підзональних смуг у зв’язку з впливом гранулометричного складу на 

параметри абсолютного гумусонакопичення і потужність профілю.  

Там, де згідно з кліматичними особливостями повинні бути чорноземи 

звичайні середньогумусні глибокі, внаслідок середньосуглинкового 

гранулометричного складу відображені як малогумусні, а в більш 

посушливих районах, проте з легко- і середньоглинистим гранулометричним 

складом, середньогумусні. Подібна мозаїчність ґрунтових карт маскує 

підзональні особливості зволоження оскільки номенклатура ґрунтів 

фактично була екологічно необґрунтованою.  

Тому в існуючих схемах районування широтні підзони відсутні, а 

виділені ареали (області, округи) розподілені не в субширотному, як 

вимагають природні реалії зволоження, а субмеридіальному напрямі. 

Внаслідок цього районування не дають повного уявлення про екологічні 

ресурси територій, не дають змогу порівнювати їхні параметри за виділеними 

ареалами. 

В зв’язку з цим для визначення реального розмежування чорноземів 

звичайних за особливостями зволоження необхідно встановити вплив на 

нього орографічних особливостей регіону та відображення параметрів цього 

зв’язку у властивостях ґрунтів, а також у їх продуктивній здатності.  
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Актуальність обраної теми дисертаційної роботи полягає у 

необхідності встановлення просторової закономірності формування 

зволоження в зоні Степу Північного, його функціонального зв'язку з еколого-

генетичним статусом чорноземів звичайних, їх властивостями і 

продуктивною здатністю. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дослідження за темою дисертації виконано відповідно завдань ПНД НААН 

та плану науково-дослідних робіт лабораторії ґрунтового покриву (на 

сьогодні відділ ґрунтових ресурсів) ННЦ «ІГА імені О. Н. Соколовського»: за 

НТП УААН 01 «Родючість, охорона і екологія ґрунтів» (2006-2010 рр.), 

завдання 01.01.01-038 «Розробити оцінку родючості ґрунтів за 

агропотенціалами основних сільськогосподарських культур» (№ ДР 

0106U004800) та ПНД НААН 01 «Родючість, охорона і раціональне 

використання ґрунтів» (2011-2015 рр.)., завдання 01.00.01.02.П «Визначити 

ресурсний потенціал продуктивності ґрунтового покриву України» (№ ДР 

0111U002969), завдання 01.00.01.01.Ф «Встановити параметри екологічної 

детермінації ґрунтоутворення та розробити ґрунтово-екологічне районування 

земельних ресурсів» (№ ДР 0111U002968). 

Мета і завдання дослідження. Мета дослідження – встановити 

закономірності впливу гіпсометричного рівня місцевості на формування 

параметрів критеріїв зволоження та їх зв'язок з параметрами морфолого-

генетичних властивостей і родючістю чорноземів звичайних Північного 

Степу України. 

Для досягнення поставленої мети вирішували такі завдання:  

– встановити географічні закономірності зв’язку між абсолютними 

висотами місцевості та гідротермічними параметрами теплого і кількістю 

опадів за холодний періоди; 

– виявити вплив встановлених географічних критеріїв зволоження на 

морфолого-генетичні параметри чорноземів звичайних; 
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– встановити закономірності диференціації структури ґрунтового 

покриву відповідно критеріїв зволоження; 

– визначити просторову диференціацію гранулометричного складу 

лесових порід в зоні досліджень; 

– удосконалити ґрунтово-екологічне районування території Степу 

Північного; 

– визначити ресурсний потенціал чорноземів звичайних. 

Методи дослідження. Для досягнення поставленої мети 

використовувались загальноприйняті методи: спостереження, порівняння, 

системне узагальнення; спеціальні методи: польовий (експедиційний) – для 

встановлення еколого-генетичного статусу ґрунтів та їх гранулометричного 

складу на основі генетичного підходу до процесів ґрунтоутворення фонових 

ґрунтів через продуктивну здатність на плато та схилах з різним їх 

гіпсометричним рівнем; камеральний, статистичний – для аналізу основних 

властивостей ґрунтів; методи математичного моделювання – для оцінки та 

інтерпретації результатів досліджень; картографічний – для визначення 

просторової характеристики параметричних показників ґрунтового покриву; 

порівняльно-географічний – для встановлення впливу компонентів 

ландшафтів на родючість ґрунтів у просторі, проведення якісної оцінки 

ґрунтового покриву відповідно до одиниць ґрунтово-екологічного 

районування. 

Ресурси вологозабезпечення визначали за кліматичними критеріями 

ГТКV-IX, опадами за XI-III місяці та їх засвоєнням, як нормативними 

показниками зволоженості території, географії ґрунтів, формування типів 

ґрунтотворення, інтенсивності гумусонагромадження.  

З метою дотримання принципу єдиної відміни порівняльну 

характеристику ґрунтів проводили за показниками КПНГ (коефіцієнт 

профільного нагромадження гумусу) і КВАГ (коефіцієнт відносної 

акумуляції гумусу). 
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Оцінювання якості ґрунтів за родючістю здійснювали за 

агропотенціалами природної та ефективної родючості (використання 

урожайних даних довготривалих польових досліджень). 

Наукова новизна отриманих результатів: 

– вперше доведено функціональну детермінованість гіпсометричним 

рівнем параметрів вертикальних градієнтів температури, кількості опадів і 

гідротермічних умов у зоні поширення чорноземів звичайних за період 

травень-вересень; 

– набуло подальшого розвитку обґрунтування параметрів потужності 

органопрофілю чорноземів звичайних відповідно кількості опадів за 

холодний період, їх засвоєння та гранулометричного складу. Показано 

залежність засвоєння опадів холодного періоду від термічного режиму, що 

дало можливість за гіпсометричними рівнями диференціювати Степ 

Північний на 6 фацій; 

– удосконалено параметри інтенсивності гумусонагромадження в 

чорноземах звичайних залежно від вологозабезпечення в теплий період року 

через відповідні значення ГТКV-IX і їх гранулометричного складу, яка 

відображається коефіцієнтом відносної акумуляції гумусу (КВАГ) через 

співвідношення кількості гумусу в 0-30 см шарі ґрунту і вмісту фізичної 

глини помножене на 10; 

– удосконалено зв’язок між кількістю опадів за холодний період, їх 

засвоєнням ґрунтами та параметрами потужності органопрофілю чорноземів 

звичайних відповідно до їх гранулометричного складу через вміст фізичної 

глини; 

– удосконалено функціональну залежність між ступенем зволоження, 

як ресурсу, вираженого у показниках ГТКV-IX, кількості опадів за XI-III 

місяці та їх засвоєння з гумусонагромадженим в профілі через коефіцієнт 

профільного нагромадження гумусу (КПНГ), його загальним запасом та 

продуктивною здатністю; 
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– вперше встановлено, що морфолого-генетичні властивості 

ксероморфних ґрунтів схилів, їх природний потенціал родючості мають 

закономірно-географічний зв'язок з повнопрофільними ґрунтами плато; 

– вперше встановлено закономірності продуктивної здатності 

чорноземів звичайних відповідно природних пріоритетних факторів їх 

родючості: забезпеченості вологою у теплий період через показник ГТК, 

гранулометричного складу через уміст фізичної глини, ксероморфності та 

еродованості на схилах. 

Практичне значення отриманих результатів. Отримані результати 

досліджень дають повне уявлення про агровиробничі ресурси чорноземних 

ґрунтів Степу Північного, ефективне їх використання, оцінювання їх 

агроінвестиційної привабливості, ресурсних можливостей новітніх 

грунтоадаптивних технологій землеробства. Вирішення зазначених питань 

направлено на збереження ресурсного потенціалу чорноземів звичайних для 

забезпечення продовольчої безпеки держави.  

Удосконалення карти ґрунтів областей дозволяє отримувати 

достовірну інформацію про якісний стан ґрунтового покриву регіону та 

оцінювати якість ґрунтів за родючістю. 

Результати дисертаційної роботи впроваджено в навчальний процес 

Харківського національного аграрного університету імені В. В. Докучаєва 

при викладанні дисципліни «Охорона ґрунтів та відтворення родючості» за 

спеціальністю 201 «Агрономія» освітньо-наукових програм 8.09010102 

«Агрохімія і ґрунтознавство», 8.09010103 «Експертна оцінка ґрунтів» 

(довідка про впровадження від 22.12.2017 р.) (додаток А). 

Особистий внесок здобувача. Автором безпосередньо проаналізовано 

і узагальнено дані експедиційних досліджень з питань вивчення морфології 

ґрунтового покриву досліджуваної зони, матеріали великомасштабних 

досліджень ґрунтового покриву, а також літературний матеріал, опрацьовано 

інформацію з урожайності сільськогосподарських культур у тривалих 

дослідах, окреслено сучасний стан проблеми щодо родючості чорноземних 
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ґрунтів Степу Північного, сформульовано робочу гіпотезу, розроблено 

програму й використано сучасні методики досліджень, виконано польові, 

камеральні дослідження, проведено статистичний аналіз одержаних 

результатів досліджень. Дисертант прийняв участь в опрацюванні отриманих 

результатів та у формулюванні висновків за результатами проведеної 

дослідної роботи. Авторові належать наукові ідеї, теоретичні розробки за 

темою дисертації, а також висновки і рекомендації з практичного 

використання отриманих даних. Публікації за темою дисертації підготовлено 

самостійно та у співавторстві (додаток Б). 

Апробація матеріалів дисертації. Результати досліджень 

оприлюднені та обговорювались на VIII з’їзді Українського товариства 

ґрунтознавців та агрохіміків (м. Житомир, 2010 р.); на науково-практичній 

конференції молодих вчених і спеціалістів «Соколовські читання «Ґрунти як 

базис продовольчої, економічної та екологічної безпеки країни» (м. Харків, 

2011 р.); на міжнародній науково-практичній конференції «Сучасна 

методологія ґрунтово-агрохімічних обстежень, картографування та 

класифікації ґрунтів в контексті реформування земельних відносин» до 55-

річчя ННЦ «ІГА імені О.Н. Соколовського» (м. Харків, 2011 р.); на III-ому 

Всеукраїнському з’їзді екологів з міжнародною участю (Екологія/Ecology) 

(м. Вінниця, 2011 р.); на науково-практичній конференції молодих вчених і 

спеціалістів «Перспективні напрямки ґрунтово-агрохімічних досліджень в 

умовах земельної реформи» (м. Харків, 2012 р.); на всеукраїнській науково-

практичній конференції «Використання ГІС та ДЗЗ в землекористуванні»   

(м. Миколаїв, 2012 р.); на міжнародній науковій конференції «Современное 

состояние черноземов» (м. Ростов-на-Дону, 2013 р.); на ІХ з’їзді 

Українського товариства ґрунтознавців та агрохіміків (м. Миколаїв, 2014 р.); 

на міжнародній науково-практичній конференції «Природне 

агровиробництво в Україні: проблеми становлення, перспективи розвитку» 

(м. Дніпропетровськ, 2015 р.). 
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Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається з 

анотації, вступу, шести розділів, висновків, додатків і списку використаних 

джерел, який включає 237 найменування, з них 6 латиницею. У роботі подано 

9 таблиць та 13 рисунків. Дисертаційну роботу викладено на 172 сторінках 

комп’ютерного тексту, з них 108 сторінок основного тексту. 
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РОЗДІЛ 1  

НОМЕНКЛАТУРА ТА ДІАГНОСТИКА  

ПІВНІЧНОСТЕПОВОГО ҐРУНТОУТВОРЕННЯ  

(огляд літератури) 

 

Історія вивчення чорноземів звичайних України – це одна із яскравих 

сторінок українського ґрунтознавства. Степ Північний як специфічний 

природний фізико-географічний комплекс завжди відокремлювався як 

самостійна зональна одиниця з одним типом ґрунтотворення плакорних 

умовах за будь яких видів районувань [117, 147, 153, 216]. Дослідження 

морфолого-генетичних особливостей чорноземів звичайних мають тривалу 

історію. 

Вісімнадцяте сторіччя ознаменувалось розвитком ґрунтознавства, який 

пов'язаний з ім’ям М. В. Ломоносова. У 1757-1759 рр. він написав свою 

працю «О слоях земных», в яких розглянув ряд основних питань 

ґрунтознавства і геології. Розглянувши походження оброблюваних 

культурних ґрунтів він описує виникнення і розвиток ґрунтів під лісовою, 

трав’янистою, лучною та моховою рослинністю і вперше визначає, що хвойні 

ліси – сосняки і ялинники не утворюють чорнозему, а листяні, у тому числі 

березняки – утворюють [46]. 

Питання сільського господарства багато уваги приділяли вчені з 

Вільного економічного товариства (1765 р.), де досліджували ґрунти 

чорноземних областей [56]. Спостерігаючи над утворенням чорнозему, 

російський агроном XVIII ст. А. Т. Болотов навів порівняльну 

характеристику 3-х ґрунтів – піщаних, глинистих і чорнозему – де отримують 

більш високі врожаї. Також велике значення для розвитку ґрунтознавства 

мали праці О. М. Радіщева, який у 1780-1788 рр. у «Слово про Ломоносова» 

виніс такі пункти про ґрунт: 1) ґрунт істотно відрізняється від інших шарів 

землі, тобто від гірських порід; 2) істотною відміною ґрунту від інших шарів 
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землі є «плодоносна сила», тобто родючість; 3) на основі родючості ґрунту 

лежить круговорот речовин, які, «не змінюючи своєї суті, змінюють лише 

свій вигляд» (йому належить одні з перших механічних та хімічних аналізів 

чорнозему та вивчення його водних властивостей) [47]. 

Після Ломоносова трактування поняття «чорнозем» використовували у 

своїх працях М. Г. Ліванов, І. М. Комов, М. І. Афонін та інші наукові 

дослідники кінця XVIII – початку ХІХ ст. [82]. 

Новий крок біля витоків вчення про чорноземи звичайні, які 

передували В. В. Докучаєву був воєнний географ А. Шмидт (1850, 1863), 

якого можна назвати дослідником чорнозему. Він був ознайомлений з 

гіпотезами харківських вчених, професорів Н. Д. Борисяка і 

І. Ф. Леваковського [80, 150]. Борисяк Н. Д. [10] у праці «Про чорнозем», 

опублікованій 1851 року, обґрунтував наземно-рослинне походження 

чорноземів, описав їхні властивості і способи використання. А саме 

Н. Д. Борисяк подає науковообгрунтовану профільно-морфологічну, 

мінеральну, хімічну, географічну і агрохімічну характеристики чорноземів. 

Як зазначає Мазник Л. В. професор І. Ф. Леваковський у своїх працях описує 

чорноземи і приурочує їх до різних елементів рельєфу а також методику 

визначення вмісту гумусу і його склад [116]. В свою чергу А. Шмидт 

застосовував метод визначення потужності чорноземних ґрунтів та 

встановлення її кореляції з ґрунтоутворюючими умовами. Також 

запропонував класифікацію чорноземів Херсонської області за мінеральним 

складом (за присутністю у ґрунті складових частин глини та піску). Його 

геобіологічне переконання вперше виражено у раціональній дуалістичній 

формі. Шмідт пропонує розділити чорноземи: 1) за мінеральним складом та 

2) за показниками складу відносного перегною. За його гіпотезою чорноземи 

південо-західної Росії за мінеральним складом розділені на 6 груп: 1) в’язкі 

глинисті (80 % глинистих часток), 2) глинисті (65-80 %), 3) піщано-глинисті 

(50-65 %), 4) суглинкові (35-50 %), 5) глинисто-піщані (20-35 %) та 6) піщані 
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(5-20 %).Розділив ґрунти губернії незалежно від мінеральних властивостей і 

вмісту перегною. Він вперше ввів у наукове використання поняття «чорнозем 

звичайний».  

Раціональний дуалізм у трактуванні суті чорнозему виражений у  

А. Шмідта чітко: «…не зависимо от минеральных свойств, необходимо 

разделить почву Херсонской губернии по органическому составу на 

ступени». 

«Тучный» чорнозем, який в сухому стані має чорний колір, а в сирому 

вигляді – абсолютно чорний колір. 

Звичайний чорнозем – чорно-сірого та темно-бурого кольору у сухому 

вигляді та чорного – у сирому стані. 

Чорноземний ґрунт – має в сухому стані сірий, або бурий колір; у 

сирому вигляді – чорно-сірого та темно-бурого кольору. 

Чорноземний ґрунт, світло-бурого, або світло-сірого кольору у сухому 

стані та бурого і сірого – у сирому варіанті. 

Ці ступені ґрунтів у окремих місцях Херсонської губернії 

зустрічаються сумісно, але з перевагою утворюють окремі полоси: полоса 

тучного чорнозему займає північну та північно-західні частини; звичайного 

чорнозему – її східну та середню частини, чорноземні та чорноземисті ґрунти 

утворюють «полосу» в нижній частині губернії та, крім того, обрамляють 

берега Дністра, Буга, Інгула та причорноморських лиманів. Сам термін 

«обыкновенный чернозем», використаний в наш час, вперше вживається 

А. Шмідтом.  

Праці А. Шмидта, за констатацією Неструєва С. С., являють собою 

витоки ґрунтознавчого світогляду В. В. Докучаєва про зв'язок між 

характером ґрунту та висотою місцевості над рівнем моря, при цьому 

особливу увагу він приділяє висотні прив’язки двох варіантів чорноземів, які 

розрізняються за потужністю [142]. 
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У 1856 році А. І. Гроссул-Толстой [45], бессарабський та херсонський 

землевласник випустив опис та карту поширення ґрунтів «от Прута до 

Ингула». Вся ця територія на карті розділена на чотири більш, або менш 

широтні полоси, послідовно, що зміняли один одного з півночі на південь:  

1) «настоящая черноземная полоса», 2) «супещано-черноземная полоса»,  

3) «суглинистая полоса», 4) «глинисто-известковая полоса с незначительной 

примесью чернозема». 

Адептом гіпотези рослинно-наземного походження чорноземів, що 

переросла в теорію, був Ф. І. Рупрехт (1866), який розвиваючи ідеї 

М. В. Ломоносова, стверджував, що чорноземи – результат посилення 

травянистої рослинності на накопичення перегною в верхніх шарах породи 

[182]. 

Декілька пізніше багато цінних спостережень за чорноземами України, 

характері їх північної межі, кротовинах в цих ґрунтах зробив геолог 

І. Ф. Леваковський (1871) [112]. Він так же, як і Ф. І. Рупрехт, підкреслив 

важливе положення, що чорнозем як на півночі, так і на півдні пов’язаний з 

іншими ґрунтами з нерідкими поступовими переходами, як зазначає 

О. А. Пашківська [149]. 

В подальшому А. Защук, як повідомляє Попельницька Н. О., зазначив, 

що домінуючими є чорноземи з легкими домішками піску (супіски) чи глини 

(суглинки). В. Павлович зауважив, що ґрунти Катеринославської губернії 

достатньо родючі, але на них негативно впливає недостатня кількість вологи. 

В. І. Чаславський у 1868-1878 рр. працював над складанням ґрунтової карти 

Європейської Росії, де були нанесені місцеві різновидності чорноземів за 

механічним складом та, частково, за вмістом гумусу [169]. 

В дослідній роботі В. В. Докучаєва  – у знаменитій праці «Руський 

чернозем», що вийшла 1883 року [60], детально описуються чорноземи не 

тільки України, але й Бессарабії, Поволжя, Центрально-Чорноземної зони. 

Уперше сформулював основні наукові ідеї про генезис чорноземних ґрунтів. 
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Під час експедиції на Полтавщині В. В. Докучаєв написав працю «К вопросу 

о соотношениях между возрастом и высотой местности, с одной стороны, 

характером и распределением черноземов, лесных земель и солонцов – с 

другой (1891 р.). В ній доведено генетичний зв’язок між різними типами 

ґрунтів та елементами і формами рельєфу. На момент ґрунтово-геологічних 

досліджень був помічений тісний зв’язок між рельєфом і якістю чорнозему – 

із загальним підвищенням місцевості збільшується вміст гумусу в 

чорноземах, констатує Звонар А. М. [74]. 

Пізніше Н. М. Сібірцев [187] виділив чорнозем як середній (або 

звичайний, 1900-1901 рр.). Він як і А. Шмідт діагностували за 

розташуванням даного чорнозему між Лісостеповим та Південним Степом 

чорноземами. Термін звичайний закріпився в літературних джерелах і існує 

донині. В процесі розвитку ґрунтознавства, як науки, відбувалася 

диференціація чорнозему звичайного високого таксономічного рівня на 

нижчі за різними принципами і діагностичними показниками. 

Як зазначає Захаров С. А., у створенні та розвитку ґрунтів, у 

вітчизняній і зарубіжній літературі нам невідомі роботи по виявленню 

принципів висотної організації грунтів в топографічних рядах, поряд з 

внутрішніми процесами, суттєве значення мають зовнішні фактори, які 

закономірно переломлюються через рельєф. У зв'язку з цим в межах одного 

типу ґрунту утворюють природні топографічні ряди, які характеризуються 

закономірною зміною своїх властивостей і ознак [72]. 

Висока результативність, планомірна навчальна робота та 

систематичні дослідження з ґрунтознавства під керівництвом О. Г. Набоких, 

який був дослідником широкого діапазону, протягом 1906-1912 рр, де були 

проведені дослідження ґрунтів значної території України. У межах Південно-

західної Росії проведено дослідження ґрунтів рекогносцирувального 

характеру, а з часом проведено 3-верстну зйомку тогочасних Київської, 

Харківської, Подільської та Херсонської губерній. Він систематично 
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удосконалював методику ґрунтових досліджень і застосував метод 3-фазної 

зйомки території (маршрутної, площадкової, з вивчення режимів), який 

забезпечив точність картографування, підрахунок окремих ґрунтових ознак, 

що значно підвищіло практичну цінність здобутих у процесі зйомки 

матеріалів. Ґрунтознавцем були складені картограми вмісту гумусу в ґрунтах 

та інших сполук. Ним було опубліковано низку робіт із питань водного 

режиму ґрунту, зв’язку морфологічної частини з хімічною частиною ґрунту. 

Учений став одним із перших дослідників лесів України, підкреслює 

Вергунов В. А. у своїй роботі [14]. 

Вертикальній будові чорнозему, утворенню лесу, лесоподібних 

суглинків і безпосередньо утворенню чорнозему були присвячені роботи  

Л. Бубер (1910 р.), а також показана роль карбонатів у процесі утворення цих 

ґрунтів [152, 232]. 

Професор Г. Г. Махов у 1922 році опублікував працю «Ґрунтові умови 

України», в якій подав відомості про географічне поширення найголовніших 

типів ґрунтів в Україні та описав їх розташування на підставі природних 

районів. У 1926 році головою СГНКУ став професор О. Н. Соколовський, під 

керівництвом якого Комітет і його підрозділи дедалі більше спрямували 

свою діяльність на потреби ведення господарства і вивчення чергових 

сільськогосподарських питань: сільськогосподарського районування України 

та інші [15]. 

Методологічною основою дослідження є вчення про зональність 

ґрунтів видатних вчених Ф. І. Рупрехта, В. В. Докучаєва, Н. М. Сибірцева, 

С. А. Захарова, Н. Г. Висоцького, С. С. Неструєва, Ф. Н. Милькова та 

Дж. Мільна. Саме з ім’ям С. А. Захаров пов'язаний закон аналогічних 

топографічних рядів ґрунтів, який мав ще назву як загальний закон 

зональності [106]. 

Постановка проблеми зв’язку з рельєфом проведена Ф. В. Рупрехтом, 

відзначивший принцип постійності гіпсометричних відносин ґрунтів:  
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1 — принцип постійності гіпсометричних відносин ґрунтів [235]; 2 — закон 

вертикальної зональності ґрунтів [58]; 3 — комплекси і комбінації ґрунтових 

зон [138, 186]; 4 — вертикальна зональність ґрунтів рівнин [217]; 5 — 

висотна диференціація ландшафтів [129]; 6 — горизонтально-вертикальна 

зональність ґрунтів [193]; 7 — висотна диффенціація ґрунтів [98]. 

Вирішуючи питання про співвідношення між віком країни, висотою 

місцевості і характеру ґрунтів, В. В. Докучаєв вказує, що «абсолютная и 

относительная высоты... действуют обыкновенно совместно и весьма часто в 

одном и том же направлении; и тогда чрезвычайно трудно расчленить их, 

трудно решить, какая доля работы принадлежит одному, абсолютной высоте, 

и что сделано другой, рельефной высотой» [58, т. 3, с. 299]. Шукаючи шляхи 

вирішення цього питання він писав, що «здесь такая масса условий и 

переменных, такое множество «если», что покаместь нечего и думать 

сравнивать между собой почвы различных физико-географических районов 

России. Если желательно точно выяснить влияние а) высоты местности и  

б) возраста страны на характер местных почв, необходимо остановиться, 

прежде всего, на сравнительно небольших районах» [58, т. 3, с. 301]. 

Зокрема він писав, що «по направлению к Ставрополю и Ростову-на-

Дону, вместе с поднятием местности, черноземы все более и более 

типичные... – если при равных условиях возраст и высота данной местности 

различны, то и почвы будут неодинаковы» [58, т. 3, с. 327]. 

За даними В. В. Докучаєва [58], чорноземи у Південному Закавказзі 

формуються в інтервалі від 1500 м до 2200 м абсолютної висоти. Тут 

місцевий базис піднятий високо, зменшується щільність атмосфери, і тому 

вертикальна протяжність зайнята чорноземами і становить близько 700 м 

(вертикальна зональність). 

М. М. Філатов [217, с. 236] писав, що, «порівнюючи гіпсометричні дані 

та геоморфологію Причорноморської степової рівнини з її ґрунтовим 

покривом, видно тісний зв'язок між гіпсометрією і рельєфом. Чорноземи 
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типові тяжіють до просторів с гіпсометричними відмітками від 100 м до 

150 м над рівнем моря, тоді як малогумусні або південні, рідко піднімаються 

вище 100 м. На думку Філатова М. М., потужні чорноземи мають тенденцію 

займати в степовій зоні більш високі її частини і не спускаються нижче 120-

140 м над рівнем моря. Звичайні та південні чорноземи займають, порівняно 

з потужними, більш низьке положення над рівнем моря. 

А. І. Гроссул-Толстой стверджував, що таке розміщення ґрунтових 

«полос» обумовлено відмінностями клімату, але він надавав, як і А. Шмідт, 

велике значення висоті над рівнем моря, вказуючи на меншу гумусність 

чорноземів на річкових терасах в порівнянні з вододілами (І. А. Крупеніков, 

1965) [95].  

Розглядаючи зональність ґрунтів Ставрополя, С. А. Захаров писав [69], 

що головним моментом у розподілі ґрунтів можна вважати рельєф і, зокрема, 

висоту даної ділянки над рівнем моря, де розподіл клімату і материнських 

порід як і типу будови поверхні — геоморфології місцевості, тобто всіх 

ґрунтовоутворювачів. Кожен з цих факторів впливає на ґрунт, 

підсумовується один з одним і як результат дозволяє досить чітко 

простежити явище вертикальної зональності ґрунтів, на протязі всього  

300-350 м у вертикальному напрямку. 

Стосовно горизонтальних ґрунтових зон, С. А. Захаров писав, що «всі 

три закони розподілу ґрунтів у просторі можна з’єднати під ім'ям загального 

закону зональності ґрунтів, за яким ґрунт утворюють аналогічні топографічні 

ряди» [70, с. 223].  

Деякі ґрунти на думку Р. Н. Висоцького в науковій праці «Об 

ороклиматических основах класификации почв» [20] із зниженням рельєфу в 

одній зоні при переході в іншу стають зональними і займають плоско-

піднесене тобто плакорное положення, наприклад, щодо черноземів в 

каштановій підзоні, які в ній займають лише невеликі западини 

(черноземовидні грунти). 
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Зміна висоти місцевості, приводить на рівнинних територіях до зміни 

зональних типів або підтипів – це свого роду поєднання явищ широтної 

зональності з вертикальною поясністю проявляється в умовах міжгірних 

рівнин Монголії. При цьому діапазон зміни висоти, необхідний для зміни 

зональних ґрунтів, може бути дуже різний і залежить від того, наскільки 

близький висотний рівень рівнини до висоти межі зміни вертикальних поясів, і 

наскільки велика різниця в умовах верхньої і нижньої меж поясів [170, с. 50]. 

Зазначені вище факти з монгольської дійсності, за Беспаловим Н. Д., не 

підтверджують вказівки К. Д. Глінки і С. С. Неструева на те, що вертикальні 

ландшафтні зони визначаються положенням гірської країни на континенті, 

тобто "якщо підніжжя гір лежить в області пустелі, то з висотою ми будемо 

спостерігати перехід пустелі в степ, зміну степів лісами, гірськими луками і, 

нарешті, гірською тундрою" [9, с. 117]. 

Ліверовський Ю. А. з Корнблюмом Е. А. стверджували, що на рівнинах 

зміна зон відбувається у відповідності з загальною зміною клімату в 

меридіональному або близькому до нього напрямку, що експозиція схилів 

мало впливає на ґрунтоутворення і виділяють особливий тип зональності — 

горизонтально-вертикальний [114]. 

У свій час, у докучаєвський період ґрунтознавства, була спроба зв'язати 

збільшення висоти місцевості з паралельним збільшенням віку рельєфу і 

чорноземів які поширені на певних висотах. В. В. Докучаєв показав, що чим 

вищі абсолютні відмітки північного-сходу Полтавської губернії, тим вік 

рельєфу давніше і збагаченість чорноземів гумусом вища [58, т. 3, с. 287] . 

У фізичній географії закономірні якісні зміни на рівнині в залежності 

від відмінностей в рельєфі називаються «вертикальною диференціацією 

ландшафтів» [129 - 131].  

Ф. Н. Мільков вважає, що в основі цих явищ лежить геоморфологічний 

фактор. Кліматичні відмінності між плоскими низинами та пересіченими 

височинами мають другорядне значення. Автор виділяє геоморфологічний 
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фактор у вертикальній диференціації ландшафтів. В одній праці він відмічає, 

що кліматичні відмінності між плоскими низовинами і пересіченими 

височинами мають другорядне значення. В іншій роботі говорить про роль 

клімату у висотній диференціації лісів, дається інше трактування: «На юге 

расчлененные возвышенные водоразделы получают больше атмосферных 

осадков, чем плоские, низменные равнины; почвы возвышенных мест 

сильнее выщелочены, механический состав их более грубый; все это, вместе 

взятое, и усиливает позиции водораздельных лесов в лесостепи» [132]. 

Досліджуючи ґрунти Поволжя, Прасолов Л. І. зазначив: «первое,что 

бросается в глаза — это различие черноземов, связанное с высотой местности 

и рельефом» [172, с. 80]. Він вважав, що зв'язок між кліматичним чинником і 

гумусністью чорноземів доводиться закономірністю топографічного 

розміщення їх видів. Щодо більш зволоженим елементів рельєфу (в межах 

одного кліматичного району) відповідають вищі категорії ґрунтів за вмістом 

гумусу. 

Мав свій погляд на предмет явища висотної диференціації дослідник 

А. Р. Мешков [128] на прикладі ґрунтового покриву окремих агрогрунтових 

районів Середньоруської височини, де побачив при аналізі диференціації 

ґрунтового покриву або горизонтальну або вертикальну складову простору. 

І. В. Тюрін також займався дослідженнями з висотної диференціації 

ґрунтів Волино-Подільського плато, де масив сірих лісових ґрунтів, в 

протилежність Середньоруської височини, має більш високі гіпсометричні 

рівні, а краї її знаходяться в зниженні і дані ґрунти змінюються чорноземами. 

Тобто порівнюючи дві височини маємо вертикальну складову, а саме зі 

збільшенням висоти місцевості лісостепові ґрунти змінюються чорноземами 

(Середньоросійська височина) та чорноземи переходять в лісостепові ґрунти 

(Волино-Подільської), як зазначає В. В. Добровольский [55, с. 99]. 

У працях В. А. Крупенікова і А. Ф. Урсу [97, 214] йдеться про те, що як 

у гірських, так і рівнинних умовах спостерігається незмінний порядок 
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одночасного поєднання широтної зональності з вертикальною поясністю. 

Кожен тип, підтип ґрунтів має критичну амплітуду висот, своє топографічне 

місце. По провінціях місцеві базиси денудації лежать на різних 

гіпсометричних рівнях, то протяжність топографічних місць змінюється. Так 

в Причорноморьї чорноземи південні і звичайні займають середні висоти від 

70 м до 140 м над рівнем моря [102]. Місцевий базис денудації лежить майже 

на нульовій позначці. Амплітуда висот чорноземів відповідає близько 70 м 

(горизонтальна зональність).  

Про вплив абсолютних висот на клімат і ґрунти висловлював свою 

думку С. С. Неструев [139]. Він зазначив, що цей вплив позначається не 

тільки в гірських країнах, але і в країнах хвилястих, де коливання висот не 

переходить 200-300 м.  

Набір ґрунтів в топографічних рядах і абсолютні висоти їх залягання 

змінюються від регіону до регіону і накопичений матеріал не можливо 

порівняти між собою. Висотна диференціація ґрунтів, за висловом 

І. А. Крупеннікова та А. Ф. Урсу [97, с. 217] притаманна феноменальность, 

тобто виняткова повсюдність прояви в будь-якій біокліматичної зоні.  

У зарубіжній літературі висотній диференціації ґрунтів приділяється не 

менше уваги, ніж у вітчизняній. Є свої специфічні підходи до даного питання 

в монографії А. Д. Джеррарда "Почвы и формы рельефа". Рельєф завжди 

вважався важливим фактором в топографії та генезису ґрунтів, але після 

введення Дж. Мильном поняття "катена" – висотне угруповання ґрунтів, які 

хоча і стоять один від одного в природній системі класифікації внаслідок 

властивостей і морфологічних відмінностей, все ж об'єднані в заляганні, 

умовами рельєфу і повторюються в тих же співвідношеннях один з одним 

всякий раз, як тільки такі умови мають місце, стали мати велике значення 

[52, с. 197]. 

Одже, на основі вище зазначеного можливо зробити висновки:  

а) висотна диференціація ґрунту разом з усіма компонентами ландшафту 
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представляє собою загальну закономірність; б) результати висотної 

диференціації ґрунту, отримані в регіонах, не можливо порівнювати між 

собою. 

Рельєф виступає передусім як чинник перерозподілу тепла і вологи. 

Отже, ґрунт, що утворюється в одній біокліматичній зоні, але в різних умовах 

рельєфу, розрізняється по всій сукупності факторів ґрунтоутворення. В 

межах однієї біокліматичної зони різні типи поєднання ґрунтів пов'язані з 

різними типами рельєфу. Тому, як правило, геоморфологічні райони 

одночасно є і ґрунтовими, як констатує Глазовська М. А. [32].  

С. С. Неуструєв [141] у вертикальній диференціації ґрунтів Поволжья 

виявляв відому схожість з явищем вертикальної диференціації в горах. Де 

коливання висот між височиною і низовиною вимірюються цифрами близько 

200 м, вертикальна диференціація переростає у вертикальну зональність.  

Сучасна кліматологія дає можливість уявити в загальних рисах 

характер і форми впливу рельєфу земної поверхні на клімат. Кліматичні 

відмінності рівнин і гірських країн складаються як результат зміни 

абсолютної висоти місцевості. Алісов Б. П. вважає, що збільшення опадів в 

горах аж ніяк не пов'язане із збільшенням абсолютної висоти, оскільки в 

атмосфері вологовміст повітря з висотою зменшується, і опади повинні б 

слабшати. І причина цього в активізації атмосферних фронтів  

під дією перетину рельєфу, а також посилення термічної конвекції на схилах 

[2, с. 21]. 

У методичному відношенні поділяють поняття як висотна 

диференціація, де дослідження самої диференціації ґрунтів закінчуються 

характеристикою їх фізико-хімічних властивостей. Параметри рельєфу не 

залучаються або побічно розглядаються. А інтеграційний погляд на ґрунтово-

топографічні ряди більш природний, тут всі частини об'єднані в ціле через 

висоту до фізико-математичного аналізу цих природних систем. Дослідження 

по кількісній оцінці впливу факторів ґрунтоутворення на локалізацію ґрунтів 
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присвячені роботи Є. К. Дайненко та В. М. Фридланда [50]; І. А. Крупенікова 

[96, 98]; С. І. Маркиної [118, 120]; Ю. Г. Пузаченко, Л. О. Карпачеського і 

Н. А. Взнуздаєва [176]; Д. Н. Лемешко та Л. Б. Дітца [113], які методом 

інформаційного аналізу прийшли до висновку, що тип, підтип та різновид 

ґрунту мають певний зв'язок з абсолютною висотою місцевості.Це 

підтверджує більш ранні роботи Ф. І. Рупрехта і В. В. Докучаєва. На тлі 

вектора висоти підсумовуються і інші чинники ґрунтоутворення, іноді лише 

його маскуючи. 

Характер ґрунтотворних порід, клімат та мікроклімат, елементи 

рельєфу, глибина розчленування території надають свій вплив на 

формування ґрунтових підтипів, а абсолютна висота місцевості відображає 

диференціацію ґрунтового покриву на рівні підтипів та типів. Структурному 

відношенню будь-яких за масштабом і генезисом ґрунтово-топографічних 

рядів присвячені роботи Кришенко В. С. [100, 101], Кліменко Р. Р., 

Карташова С. Л. [103], Молчанова Е. Н. [104], Романова Е. А. [105], 

Цвилева Е. М., Бакінова Т. В., Папашаєв І. К. [107, 108], Калайда Б. А. [109], 

які визначили показники висотної організації ґрунтів. 

Суть їх методики аналізу, як докладно описує Матвєєв Л. Т. та Хргіан А. 

Х., визначалася наступними показниками висотної організації ґрунтів: а) 

амплітуда ґрунтів (h, м), як різниця верхнього (hі) і нижнього (һі-1) рівнів їх 

залягання; б) коефіцієнт висотної організації ґрунтів (КВ), як відношення 

верхнього до нижнього рівня залягання типів і підтипів:  

КВ = hі/һі-1; в) коєфициент відносних ґрунтово-топографічних рядів (КН), де за 

одиницю приймається найменша висота ґрунтово-топографічного ряду (h1) та 

на неї поперемінно діляться висоти ґрунтів топоряду: КН = һі/h1;  

г) щільність (частота) заповнення типами і підтипами ґрунтів одиниці висоти 

(ah). Це інтегральний показник, якому надається велике значення, і 

визначається він за формулою: ah = КВ х 1000 / h. Чим більше значення ah, тим 

більш щільно заповнюють типи ґрунтів одиниці висоти [123, с. 10-25; 222, с. 6]. 
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Використовуючи формулу, можна розрахувати барометричні межі 

формування ґрунтів на будь-яких висотах і їх межа переходу одного ґрунту в 

інший являє собою смугу. 

Багато вчених заперечували, узагальнювали теорію про вертикальність 

зон посилаючись на різну висоту місцевості над рівнем моря [68]. Дослідні 

роботи, початі В. В. Докучаєвим в 1889 р. та продовжені С. О. Захаровим,  

В. В. Акимцевим, О. М. Панковим, С. В. Зонном, Б. В. Ліверовським,  

О. М. Міхайловської, Ф. Я. Гаврилюком, К. Н. Трофіменко, 

В. М. Фрідландом та ін., в більшій мірі стосувались питань генезису грунтів. 

Де дана характеристика окремих грунтово-топографічних профілів за 

С. О. Захаровим [68, 71], В. М. Фрідландом [220, 221], Ф. Я. Гаврилюком 

[25], С. В. Зонном [76], Н. Н. Розовим [178], Е. М. Молчановим [134 - 135], 

Л. Г. Горчаруком [39], В. М. Чупахіним [226], Б. Х. Фіапшеєвим [215], 

К. Н. Керефовим, С. У. Керихмановим [84], Є. В. Рубіліним [181], 

Н. Г. Капустянської [81], А. А. Ромашкевичем [180], О. О. Головлевим [36]. 

Вперше поняття «тип поясности» (вертикальної зональності) 

запропонував ввести В. М. Фридланд [220, с. 14-26]. Він надав значення 

систематичної одиниці ґрунтово-географічного районування і розумів під 

цим певну сукупність які послідовно зміщуються з висотою ґрунтових зон. 

До питань вертикальної зональності грунту звертав увагу і Акімцев В. В., де 

в її межах розрізнює макро- та мікрозональність [1]. В теперішній час 

доцільно розрізнювати типи та ряди вертикальної зональності, як говорить 

Маркіна С. І., за оцінкою связку грунту з рельєфом території [119]. Під типом 

вертикальної поясності розуміється певна сукупність ґрунтових зон 

дослідного регіону. Ряди ґрунтової вертикальної поясності – частини повного 

вертикального спектру, які деталізують та виділяють місцеві біокліматичні, 

літологічні, рельєфні та експозиційним умовам. 

Характеризуючи висотну організацію та районування ґрунтового 

покриву Ростовської області С. О. Захаров писав: «… даже в пределах одного 
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типа почвы образуют естественные топографические ряды, звенья которых 

закономерно изменяют свои свойства и признаки… последнее 

обстоятельство имеет большое производственное значение, так как в 

зависимости от рельефа и топографии местности распределяются и 

растительность, и климатические факторы, и почвы… выявление таких 

топографических и вместе с тем эволюционных рядов почв должно сильно 

помочь почвоведу и агроному уловить и понять закономерности в 

распределении почв на небольших участках колхозов и совхозов и, вместе с 

тем, способствовать более рациональному землеустройству и 

землепользованию. Таким образом, отдельные почвы необходимо связывать 

с условиями их топографического залегания… поэтому и в почвенную 

классификацию, в целях ее большего приближения к запросам 

сельскохозяйственного производства и лучшего использования» [72, с. 19]. 

Таким чином, вивчення топографії ґрунтів це звернення до 

вертикальних та горизонтальних меж залягання типів і підтипів, до пошуку 

збереження гіпсометричних відносин, тобто до виявлення матричних 

властивостей ґрунтового покриву. 

Розвиток ґрунтово-географічних робіт розповсюджувались в Молдові 

[97], Белгородській області [5], Казахстані [190] та інших регіонах шляхом 

вказаним В. В. Докучаєвим та С. О. Захаровим. В цих дослідженнях 

відокремлювані ґрунтово-географічні райони та мікрорайони не тільки через 

властивості ґрунтів, але й їх топографічне поєднання, т. б. природні 

ґрунтово-топографічні одиниці ґрунтового покриву. Так наприклад, в Доно-

Чирському та Доно-Сальському ґрунтових районах Ростовської області 

південні чорноземи набувають провінціальних властивостей – зниження 

гумусованості, але збільшення потужності, як вказують Вальков В. Ф. та 

Захаров С. О. [11, 73]. Всі нерозкриті нюанси связку ґрунтового покриву та 

гіпсометрії сприяють більш детальному вивченню та аналізу як 

фундаментальної основи. Ще Ф. І. Рупрехт [235, с. 80] висловив припущення 
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про існування принципу постійності гіпсометричного відношення, але не 

наповнив його змістом. 

Вивченості висотної диференціації ландшафтів, а саме генетичної та 

генетико-виробничої їх характеристики присвячена велика кількість 

монографічних робіт та окремих статей. Першою обґрунтованою є робота  

С. О. Захарова «Почвы Ростовской области и их агрономическая 

характеристика» [73] в 4 книжках. Ним же була складена і ґрунтова карта 

даної області М 1:500000 та проведено ґрунтово-географічне районування. 

Пізніше в 1962-1988 рр. були опубліковані обзори нових даних по генезису 

та ґрунтово-географічному районуванню ґрунтів області. Вийшли у світ 

монографії П. О. Садименко [185] та В. Ф. Валькова [12]. Автором  

Ф. Я. Гаврилюком дана докладна характеристика чорноземів Західного 

Передкавказзя [26, 28]. 

Як приклад, за Захаровим С. О. [73, с. 71], добре виражена висотна 

диференціація ґрунту у Центральному Доно-Сальскому районі Ростовської 

області на півночі у трикутнику Сал, на заході Велика Куберле та на сході 

Тихорецьк-Волгодонськ виділяються наступні ґрунтові комплекси: від 

темно-каштанових ґрунтів з гумусом 5,0-5,5 %, часто солонцюватих з 

глибокостовпчатими солонцями до темно кольорових ґрунтів западин зі 

злитими ілювіальними горизонтами. Цей комплекс знаходиться у верхніх 

частинах схилів та підвищених вододілах в межах 65-75 м над рівнем моря. 

Комплекс каштанових грунтів (гумус 2,6-3,2 %) з великим вмістом 

солонцюватих різниці глибоко- та корковостовпчатими солонцями. 

Територія цього комплексу займає околиці вузьких і низьких вододілів. В 

більш піднесеній частині Ростовської області на висоті 120 м над рівнем моря 

основний фон ґрунтового покриву складає чорнозем південний та темно-

каштанові ґрунти.  

Висотна диференціація ґрунтів відмічалася не тільки для каштанової, 

але й для чорноземної зони Ростовської області. Так, С. О. Захаров, 
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характеризуючи Приманичський район, писав, що «…на северо-востоке 

Западно-Предкавказская равнина переходит в Приманычскую наклонную 

равнину. Спускаясь с высоты 115 м до 25 м по пологому склону, можно 

убедиться, что по мере понижения местности приазовские черноземы 

постепенно переходят в южные черноземы. Ниже долина Маныча занята 

сильносолонцеватыми темно-каштановыми почвами в комплексе со 

столбчатыми солонцами и темноцветными почвами западин. Материнская 

порода однообразна, и ею служит толща лессовидных суглинков…». 

Щодо продовження цієї теми на прикладі Середнє-Руської провінції де 

чорноземи звичайні займають в області найбільш високі ділянки. Вони 

заходять на заході з сусідніх, найбільш піднесених областей – Донецької та 

Луганської, де висотний інтервал їх залягання, по С. О. Захарову, від 160 м 

до 300 м над рівнем моря. Вони поділяються на типові середньо потужні 

(горизонт 80 см) та потужні (до 100 см). Відношення висот цих чорноземів 

(300:160) наближається до 2,00.  

І. В. Новопокровський [144] про висотну диференціацію компонентів 

ландшафту мав свою точку зору. Він вказував на місця, де є значна різниця у 

абсолютних висотах, зміна ґрунтових та рослинних зон і підзон, яка 

ускладнюється впливом рельєфу, а саме: зі збільшенням абсолютної висоти 

температура повітря зменшується; високі вододіли та гриви є більш 

прохолодними у порівнянні з сусідніми, більш зниженими рівнинами; крім 

того, завдяки деякій конденсації вологи повітряних течій над вододілами, 

вони є краще зволоженими.  

І. П. Копосов [91] характеризуючи зону розповсюдження чорноземів 

південних вказував, що основна географічна закономірність зміни цих 

ґрунтів з півдня на схід та з півночі на захід виражаються в тому, що за 

деякими висотними межами, на найбільш підвищених вододілах з’являються 

плями чорноземів звичайних, поступово зростаючи за площаю. 
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Слід також розглянути групу робіт, які побічно зачіпають висотну 

диференціацію у зв’язку з вивченням ерозійних процесів. Найбільш рання є 

робота В. А. Фількова [218, 219], виконана за програмою С. О. Захарова. 

Більш піздні роботи Ахтирцева Б. П. та Полуектова Є. В. [4, 166] 

доповнюють та розширяють досліджувану проблему.  

В його роботах про кількісні характеристики рельєфу та їх зв'язок з 

підтипами та типами ґрунтів, він відмічав, що Донецький кряж є районом 

найбільших глибин місцевих базисів ерозії. Вони коливаються від 120 м до 

180 м, а на окремих ділянках – до 200 м. Найбільші зниження відносяться до 

правобережжя Сіверського Дінця та центральної частини Донецького кряжу. 

Для даної території вказується топографічне поєднання чорноземів 

звичайних та чорноземів південних. Автором також було виділено ділянки 

північних схилів Східно-Донецької гряді, де розчленування досягає                   

140-160 м та до 120-160 м. 

Подібні топографічні характеристики є і у водозбірному басейні річок 

Пісковатка та Єлань, де глибина розчленування сягає 100-140 м. На 

правобережжі р. Колитва та р. Глибока глибина базису ерозії сягає 80-160 м. 

Таким чином, топографічне поєднання чорноземів південних та звичайних 

характерно для найбільш високої північної та північно-західної частини 

Ростовської області. 

Значно нищій ступень рельєфу утворює Приазовська рівнина, тут базис 

ерозії сягає 80-120 м. Цей топографічний рівень, в інтервалі абсолютних 

висот дорівнює від 60-70 м до 100-130 м, і являє собою «узлом» протиріччя 

між Приазовською та Донською провінціями. В зв’язку з цим тут 

контактують усі типи і підтипи чорноземів та каштанових ґрунтів області. 

Вони складно взаємонакладаються та взаємопроникають по висоті один в 

іншого, утворюючи перехідні топографічні спектри ґрунтів. 

Згідно роботам С. О. Захарова [72, 73] та В. А. Фількова [115, 219], в 

цьому інтервалі можна виділити наступні топографічні поєднання (зверху 
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вниз та з заходу на схід): 1) чорноземи звичайні та чорноземи північно-

приазовські (звичайні карбонатні); чорноземи південні та північно-

приазовські Приазовської рівнини; 2) чорноземи південні та темно-каштанові 

ґрунти; чорноземи південні та чорноземи лучні терасові; 3) чорноземи 

передкавказські (звичайні карбонатні) та темно-каштанові ґрунти. 

Згідно класифікації та діагностики грунтів СРСР, найбільш низький 

топографічний рівень рельєфу Ростовської області, за класифікацією  

1977 року [88], знаходиться в діапазоні від 20-25м до 100-120 м абсолютної 

висоти де глибина базису ерозії – 40-80 м, і займає найбільш теплі та вологі 

ґрунти – передкавказські (чорноземи звичайні карбонатні). 

З більш пізніх робіт, що зачіпають деякі питання висотної 

диференціації ґрунтів регіону, слід назвати авторів Ф. Я. Гаврилюк [27], 

О. Х. Владіміров, П. С. Губанов [19], С. В. Лисєнко [115] та інші. 

Таким чином, з огляду висотної диференціації ґрунту області слід 

зазначити, що вона проявляється в межах будь-якого типу та підтипу. 

Висотне взаємовідношення різних форм рельєфу, гідротермічний 

режим місцевості та топографія ґрунтів функціонально пов'язані з висотно-

горизонтальною організацією території. В лабораторії картографування 

грунтів Інституту ґрунтознавства та фотосинтезу РАН (м. Пущіно) (в 

теперішній час – Інститут фізико-хімічних та біологічних проблем 

ґрунтознавства РАН) під керівництвом професора І. М. Степанової [136], як 

зазначає Молчанов Є. М., була розроблена методика про фізичну сутність 

гіпсометрії в дренажно-балкової мережі. Але до неї було дуже багато питань, 

щодо додаткових проведень морфометричних та морфографічних. За 

дослідними даними вони охарактеризували балку, або їх групу за морфо 

метричними показниками: 1) коефіцієнтом висотної організації (подібно КВ 

ґрунту); 2) коефіцієнтом відносного віддалення одних балок від інших;  

3) загальний їх ухил. Досліджуючи територію прийшли до висновку, що 
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гіпсометричні відношення вершин балок до тальвегу прагнуть до 

повторюваних значень. 

Необхідно зупинитись на аналізі висотної диференціації ґрунтового 

покриву Молдови. Дана територія в цьому відношенні вивчена більш 

детально. Найбільший обсяг даних за топографією ґрунтів поміщений в 

роботі Крупенікова І. А. та Урсу А. Ф. [60], а також в окремих публікаціях 

Балтянського Д. М [124], Годельмана Я. М. [35, 125, 126], Крупенікова І. А., 

Родіна О. К., Волощук М. Д. [96, 98], Маркіна С. І. [118, 120], Маркова К. К. 

[121], Рябініна Л. Н. [184], Урсу А. Ф. [214] де були порівняні між собою 

значення коефіцієнтів висотної організації ґрунтів Ростовської області та 

Молдови, в яких відмічено, що між ними принципової відміни немає. Тобто, 

підтипи ґрунтів займають такі межі абсолютних висот, відношення яких 

прагне до 2,00, або знаходяться в інтервалі від 1,30 до 1,50. 

Однак, якщо порівнювати регіони за висотами та амплітудами типів і 

підтипів ґрунтів, т. б. за абсолютними параметрами, то є різниця. Наприклад, 

чорноземи звичайні Південно-Бесарабської рівнини формуються в інтервалі 

від 100-110 м до 140-150 м, а в Ростовській області такий же підтип ґрунту 

залягає від 150-175 м до 220-240 м. Тут абсолютні висоти та амплітуди різні, 

але коефіцієнт висотної організації близькі між собою і дорівнюють  

1,40-1,50. 

До теорії висотної організації ґрунтового покриву були присвячені 

роботи Ф. І. Рупрехтом та С. О. Захаровим, які висунули принцип сталості 

гіпсометричного відношення ґрунту та закону аналогічних топографічних 

рядів. Ф. І. Рупрехт вперше користувався барометричним законом 

вимірювання тиску, температури та вологості повітря як функції висоти над 

рівнем моря. Теоретичній базі барометричного закону присвячені роботи 

Матвєєва Л. Т. [123], Хргіана А. Х. [222] та Гуді Р., Уолкера Д. [48] де 

вказуються характерні властивості та класичні закони, яким описується зміна 

клімату з висотою. Особливо та на конкретних прикладах закон вертикальної 
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зональності розглядається Хргіаном А. Х. [222, с. 67-78] щодо позиції 

проявлення барометричного закону.  

В даний час прийнято розглядати атмосферу земної поверхні як 

термодинамічно рівноважену замкнуту систему [106]. Основний принцип 

функціонування її пов'язаний із зміною температури і вологості на тлі 

ущільнення і розущільнення її по висоті, тобто відбувається конденсація 

водяних парів на певних висотах. Цей принцип і призводить до розподілу 

типів і підтипів ґрунтів по висоті. Схили, звернені до вологонесучих 

повітряних мас, і північні схили, як правило, вкриті ґрунтами, 

морфогенетичні параметри яких відрізняються від південних схилів. 

Зміна кліматичних параметрів по вертикалі описується в першому 

наближенні класичним розподілом Максвелла-Боцмана і законом 

Клапейрона-Менделєєва. В сукупності вони входять в так звану 

барометричну формулу. Інші, іменують як барометричний закон. Про 

двуєдиність властивостей ґрунтового покриву за Р. Гуді, та Дж. Уолкер [48] 

свідчать з одного боку, він провінційно неповторний за генезисом, а з іншого 

в ньому є сталість гіпсометричних відносин і як писав у своїй роботі 

Ф. Н. Мільков [129], це призводить до висотної організації ландшафту. У 

роботах авторів В. С. Крищенко та О. П. Самохіна [106] говориться, що 

амплітуди ґрунтів інтегрально фокусують на собі всю сукупність факторів 

ґрунтоутворення, і особливо зміна клімату з висотою. 

В свій час у монографії С. С. Неуструєва, Л. І. Прасолова,  

А. І. Безсонова [143] зроблене фізико-географічне районування та вперше 

сформульовані його принципи. Цими принципами, за Івановим І. В., були 

поєднання зонального підходу з аналізом районоутвореної ролі рельєфу і 

материнських порід (в зв'язку з геологічної історією) і використання ґрунтів 

як найважливішого індикатора умов природного середовища [77]. Наступні 

районування тільки повторювали його класичні фундаментальні підходи і 

результати. Прасоловим Л. І., під методичним керівництвом 
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С. С. Неуструєва, були складені нариси де він писав, що «чорноземний 

покрив тут дуже розірваний, в нього врізаються плями інших ґрунтів, 

обумовлені характером рослинності (сірі лісові ґрунти), властивостями 

геології і рельєфу (борові піски, різні грубі ґрунти). Особливо великий 

розвиток древніх корінних порід і ізрізінністю рельєфу руйнівно впливають 

на чорноземний покрив, а різноманітність порід сильно відображається на 

геологічних і механічних варіантах чорнозему, і робить вивчення їх важкими: 

занадто різнорідний матеріал» [61, 140]. Дійсно, кліматичні умови 

ґрунтоутворення, пов'язані зі специфікою рельєфу, літології порід і 

впливають на направленість педо- і літогенезу. При цьому провідний фактор, 

згідно класифікації та діагностики грунтів Росії, впливає на всі інші чинники 

географічного середовища: місцевий клімат, зміна типів рослинності, 

моделювання рельєфу, регулювання ходу ґрунтоутворювальних процесів і 

відносного віку ґрунтоутворювання, визначаючи часто класифікаційне 

положення ґрунтів, що дуже важливо при складанні сучасних регіональних  

(і не тільки регіональніних) і світових ґрунтових класифікацій [87]. 

На думку Соколова І. О. та Кліментьєва О. І. [90, 192], виникнення 

ґрунтів як «вертикально структурованого природного тіла» пов'язана з 

диференціацією по глибині так званих «твердофазних, залишкових продуктів 

функціонування», контролюючими факторами біологічної і, особливо, 

літогенної природи, що є об'єктивною рисою ґрунтоутворення, які не йдуть 

«врозріз» з існуючими закономірностями генезису ґрунтів на покривних і 

лесових суглинках. 

Після відомих праць В. В. Докучаєва найбільш відомими є дослідження 

П. А. Костичева [92], який докладно охарактеризував ґрунти чорноземних 

областей Росії і вперше звернув увагу на вплив рельєфу через експозицію 

схилів на характер формування трав’янистої рослинності і параметри 

накопичення гумусу.  
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Василяк О. В. і Грищенко Т. Р. [13, 44] у своїй роботі пишуть, що        

С. О. Захаров вперше в науку і практику ґрунтознавства увійшло вчення про 

морфологію ґрунтів. Він запропонував термін «типові процеси», розробив 

класифікацію ґрунтів яка мала поняття типи ґрунтів (групи за характером 

ґрунтоутворення; підтипи, де виражений основний процес ґрунтоутворення; 

групи (за гранулометричним складом); різниці (материнські породи). 

Роботи Г. М. Висоцького [21] ще у дореволюційний період були 

визначені основні закономірності водного режиму чорноземів звичайних. У 

довоєнний період проводились фрагментарні дослідження цих ґрунтів, які 

були узагальнені у відомій монографії Вернардер Н. Б. “Почвы УРСР” 

(1951), де був констатований факт збільшення потужності профілю 

чорнозему звичайного у північній частині зони, а також у зниженнях рельєфу 

[18]. 

На протязі 50-90 х років Ю. Є. Кізяков, М. В. Гніненко, Л. А. Лобозова 

досліджували морфологію, фізико-хімічні та агрофізичні властивості 

зональних чорноземних ґрунтів Степової зони. Розроблена система 

контролю, діагностики і управління родючістю ґрунтів регіону, як зазначає 

Чабан В. І. [223]. 

Поштовхом до активізації досліджень чорноземів звичайних стали 

великомасштабні обстеження 1957–1961 рр. [79].  Був розроблений 

номенклатурний список ґрунтів зони Степу Північного з діагностикою за 

морфологічними ознаками на видовому рівні [126, 159, 164]. Після 

великомасштабних обстежень були проведені різноманітні дослідження 

вченими Харківського НДІ - Кисіль В. Д., Полупан М. І., Другова О. П. щодо 

водного режиму [85], вивчені водно-фізичні властивості чорноземів 

звичайних Медведєвим В. В., Гавриком П. А. [22, 24], особливості міграції 

карбонатів кальцію (М. І. Полупан, 1977) [154].  

В методиці великомасштабних досліджень ґрунтів (Кисіль В. Д., 

Самбур С. Н., 1958 р.) [126] чорнозем звичайних на лесах диференціювався 
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за грубизною профілю, вмістом гумусу на: середньогумусний глибокий 

модальний і за 3 ступенями змитості, вилугуваний; чорнозем звичайний 

середньогумусний: (модальний, карбонатний, вилугуваний і 3 ступеня 

змитості); чорнозем звичайний неглибокий мало гумусний з 3 ступенями 

змитості; чорнозем намитий. 

На підставі матеріалів великомасштабних досліджень ґрунтового 

покриву була відмічена значна варіабельність властивостей чорноземів 

звичайних внаслідок значної протяжності території їх поширення.Були 

встановлені загальні географічні закономірності зміни їх властивостей – 

зменшення потужності гумусових горизонтів та вмісту гумусу з півночі на 

південь, наближення до поверхні горизонтів акумуляції гіпсу і 

водорозчинних солей, відмічує Осипчук С. О. [147]. Крім того, було звернуто 

увагу на більшу грубизну профілю чорноземів звичайних на Донецькій 

височині внаслідок збільшення кількості опадів у зв’язку з істотним 

перевищенням гіпсометричного рівня порівняно з навколишніми 

територіями. Водночас відмічався факт зменшення потужності профілю на 

Приазовській височині, що пояснювалось більшою посушливістю клімату 

внаслідок частої дії сухих східних і південно-східних вітрів. 

Щодо впливу гранулометричного складу на властивості чорноземів 

звичайних, то встановлена загальна закономірність – на легко- і 

середньосуглинкових лесах формуються більш потужні і менш гумусовані 

чорноземи, на важкосуглинкових і легкоглинистих – більш гумусовані, але 

менш потужні [164]. Проте кількісні параметри цих закономірностей до 

праць М. І. Полупана із співавторами [54, 86, 156] наведені не були. 

Для регіону Донбасу, відмічають А. С. Гладкий, А. Ф. Яровенко, 

чорноземи на лесових породах розподіляють на типові і звичайні [31]. Перші 

диференціюються на чорнозем глибокий модальний вилугований. Чорноземи 

звичайні диференціюють на: глибокий, середньогумусний, малогумусний, а 

також чорнозем звичайний неглибокий. Окремо виділяють чорнозем 
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звичайний модальний карбонатний вилугований з 3 ступенями змитості, а 

також чорнозем південний модальний карбонатний вилугований 3 ступеня 

змитості,чорнозем намитий. Необхідно відмітити, що ще в середині 20-х 

років минулого століття під час маршрутних досліджень ґрунтів Донецького 

кряжу виділялись чорноземи лісостепові на принципі високої потужності 

гумусового профілю.  

Вплив висоти місцевості на зміну гідротермічних умов практично не 

досліджувався, лише для Донецького кряжу відмічався прояв вертикальної 

зональності. Окремі географи підвищену частину Донецького кряжу навіть 

відносили до Лісостепу. Проте це не зовсім вірно, так як у профілі 

чорноземів на самих підвищених точках кряжу зустрічається білозірка – 

характерна діагностична ознака чорноземів звичайних. Яровенко А. Ф. - 

Донбас, як послідовник вчення про ґрунт професора Г. Г. Махова з вченими-

однодумцями (Н. Б. Вернандер – Полісся; Г. С. Грінь, Н. Б. Вернандер – 

Лісостеп; В. Д. Кисіль, Г. М. Самбур – Степ; А. Андрушенко – Карпати;        

М. А. Кочкін - гірський Крим,розробили принципи і склали номенклатурний 

список ґрунтів України, який детально доводився до необхідного 

генетичного і виробничого рівня зональних ґрунтовихобстежень. [148].  

За ствердженням Полупана М. І. [171] чітко простежується тенденція 

до збільшення вмісту гумусу у зоні Степу Північного у напрямку із заходу на 

схід, якщо порівнювати його кількість у ґрунтах Одеської і Луганської 

областей. Але це пов’язано не з континентальністю клімату, як вважалося до 

цих пір, а є наслідком поважчання гранулометричного складу. 

Як відмічають П. А. Гаврик, В. А. Джамаль [23] вміст гумусу в 

чорноземах звичайних Донбасу дуже коливається. Плавне зменшення його 

вмісту відбувається в чорноземах звичайних на лесі. Розрізняються 

досліджені ґрунти і за розподілом гумусу за профілем. В ґрунтах на елювії 

глинистого сланцю і на червоноколірної глині вміст гумусу зменшується до 

породи більш різко, ніж на елювії меломергелей та піщанистих сланців. 
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В зоні Степу Північного схили займають до 50 %. Про різні природні 

умови на плато і схилах відомо давно. У 20-ті роки минулого століття                  

Г. Г. Махов [125] відмічав, щопівнічні і північно-східні схили більш «вологі», 

а південні та південно-східні «сухіші», що знайшло відображення в 

рослинному покриві, морфолого-генетичних властивостях ґрунтів і 

накопиченні гумусу. Раніше, у 1885 році П. А. Костичев установив, що на 

південних схилах чорноземи мають менше гумусу відповідно характеру 

трав’янистого покриву. Нині Заславським М. Н. та Шелякіним Н. М., 

експериментально встановлено, що південні схили отримують від 5-10 % до 

15-20 % більше тепла залежно від їхньої крутизни та форми, а північні на 

стільки же менше тепла відносно рівніших територій. На південних схилах 

відбуваються значні, добові коливання температур, у зв’язку з цим «теплі» 

схили порівняно з холодними характеризуються меншим накопиченням снігу 

та частими відлигами; ранішим сніготаненням [67, 227]. Тому на них маємо 

значні втрати вологи у вигляді вимерзання, випаровування залежно від 

сезону року. Це визначає і більше накопичення вологи на ґрунтах північних 

схилів. Чорноземи звичайні на них мали запаси ґрунтової вологи на 53 мм 

більше порівняно з південними схилами констатує Лазаренко П. І. [111]. У 

теплий період випаровування вологи на плато і схилах південної і північної 

експозиції характеризується такими співвідношенням: 1:1,03–1,19:0,86–0,96. 

Тому Г. Г. Махов разом з геоботаніком Є. Лавренко встановили 

закономірність одночасної зміни морфолого-генетичних властивостей 

ґрунтів і рослинного покриву на схилах різних експозицій на чорноземах 

звичайних. На їх думку, це зумовлено неоднаковим зволоженням щодо 

плато. На більш «вологих» північно-східних і північних схилах ґрунти мають 

відносно незначні зміни щодо потужності гумусованого профілю та вмісту 

гумусу. В той же час як на більш «сухіших» південних і південно-східних 

схилах зміни щодо параметрів гумусованого профілю генетичних горизонтів, 

наближаються до південних. Особливо виділяються в цьому відношенні 
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випуклі місця на схилах. У світі давно встановлено різницю потужності 

профілів ґрунтів плато і схилів у межах 10-40 см, що адекватно відображає 

екологічні умови ґрунтоутворення [227]. 

А. Ф. Урсу [213] в свій час зазначав, що на схилах північної орієнтації 

деяких вододілів Центрально-Молдавської височини зустрічаються масиви 

сірих лісових ґрунтів, оточені різними типами чорноземів. У чорноземній 

зоні, на думку Я. М. Афанасьєва (1930), вододіли зайняті чорноземами, а по 

зниженнях рельєфу зустрічаються чорноземовидні лучні ґрунти, солонці та 

чорні содові солончаки. Зональність, у свою чергу, відзначається як для 

увігнутих форм рельєфу, так і для опуклих мікропідвищень. Отже, поняття 

висотної диференціації ґрунтів полягає в закономірній зміні типів і підтипів 

ґрунтів у міру збільшення або зменшення висоти місцевості. 

В Україні виділення змитих ґрунтів як класифікаційної одиниці вперше 

було зроблено Г. Г. Маховим [124] в районах бавовносіяння. Автором були 

встановлені закономірності щодо морфолого-генетичної будови профілю 

залежно від експозиції схилів як і для чорноземів звичайних цілинних. Проте 

знаходження ґрунтів в агроценозах зумовило Г. Г. Махова гіпотетично 

допустити наявність площинного змиву на схилових територіях. У зв’язку з 

цим, за незначного відхилення в будові профілю, виділив як слабозмиті, за 

більш вираженого – змиті. Ця градація в класифікації ґрунтів залишалась до 

1951 року. В монографії Вернандер Н. Б. «Ґрунти УССР» [17] була 

запропонована трьохчленна диференціація еродованості ґрунтів без будь-

якого обгрунтування: слабозмиті – відсутня незначна частина гумусованого 

профілю; середньозмиті – відсутній гумусований і верхня частина 

перехідного горизонту (у чорноземів), середня і нижня частина ілювію (у 

опідзолених); сильнозмиті – практично відсутній профіль. Таку еродованість 

автори монографії пов’язували з площинним змивом, якого в природі не 

існує. Не вказано також, як встановлювати початкові параметри еродованих 

ґрунтів. 
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За аналізу матеріалу М. Д. Дзюбинського, О. Ю. Горбачова,                            

О. П. Другової [38], які зазначили про втрати гумусу в чорноземах звичайних 

внаслідок ерозії, де ґрунтовий його склад на даних ґрунтах не еродованих та 

різного ступеня еродованості вплинули на якість ґрунту. Із збільшенням 

ступеня змиву абсолютний вміст як гумінових, так і фульвокислот 

зменшувався. 

Тищенко Т. С. також вважає характерною особливістю чорноземів 

звичайних, де є поступове зменшення вмісту гумусу вниз по профілю [202]. 

Аналогічні дані наведени в роботах Горбачова О. Є., Другова О. М. [37] та 

інших вчених - Н. Б. Печеневої (1969), А. В. Красикової, А. В. Калиновського 

та Е. Ф. Богдановича (1970). 

Незважаючи на те, що великомасштабне дослідження ґрунтового 

покриву 1957-1961 рр. забезпечило потужний імпульс розвитку аграрної 

науки і сільського господарства, проте з ним пов’язано виникнення ряду 

нереальних, майже міфічних проблем, які і до нині дискутуються. Це 

пов’язано з недосконалістю на той час діагностики деяких процесів у 

ґрунтоутворенні. Одною з них є проблема розвитку водної ерозії в Україні. 

Згідно матеріалів великомасштабного обстеження у структурі ґрунтового 

покриву ріллі 32 % змитих ґрунтів, визначення яких проводили за трьома 

ступенями шляхом співставлення профілів ґрунтів схилів і плато. Такий 

підхід суперечить генетичному ґрунтознавству, яке розглядає ґрунт і 

середовище його формування в нерозривній єдності. У зв’язку з цим він 

некоректний, зазначає Скородумов О. С. та Соболєв С. С. [188, 189]. 

За Сурмачом Г. П., Соболєвим С. С. розвиток ерозійного процесу 

пов'язаний з рухом води, швидкість якої є функцією впливу довжини і 

крутизни схилу. В зв’язку з цим, вона зростає на схилі зверху вниз, в такій 

послідовності збільшується і її руйнівна сила. Тому закономірним повинно 

бути розміщення еродованих ґрунтів на схилах від слабкого до сильного 

ступеня розвитку. Але в природі таке явище трапляється рідко. Ґрунти різних 
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комбінацій і їхня географія не відповідає закономірностям інтенсифікації 

ерозійного процесу залежно від топографічних особливостей схилів [189, 

199, 200]. 

В роботах Чорного С. Г., Ачасова А. Б., Ачасової А. О. стверджується, 

що схилові землі є зоною специфічного схилового ґрунтоутворення, саме 

внаслідок зміни гідротермічних умов, порівняно із плакором.  

Провідний вчений-ґрунтознавець Чорний С. Г., в своїх дослідженнях 

розглянув сучасні зміни клімату на півдні України, проаналізував значимість 

збільшення кількості опадів у приморських і континентальних районах за 

метеостанціями регіону. Своїми розрахунками за окремими метеостанціях 

засвідчив, що в останні 25 років збільшилась варіабельність рядів опадів, 

причому коефіцієнти варіації зростають інколи вдвічі. Крім того, розглянув 

вплив еволюції клімату півдня України через високі зимові температури [224, 

225] з вивченням процесів водної та вітрової ерозії ґрунтів, вивчення фізико-

хімічних властивостей ґрунтів тощо.  

За ствердженням Ачасова А. Б., спроби математичної формалізації 

впливу рельєфу на ґрунтоутворення, та, зокрема, на гідротермічний режим 

ґрунтів, досі мають одиничний характер. В своїх працях [6, 7] для 

формалізації впливу рельєфу на гідротермічний режим ґрунтів був 

запропонований коефіцієнт ксероморфності Кks, що враховує як відміни у 

надходженні сонячної радіації, так і неоднорідність умов зволоження 

залежно від експозиції та крутості схилів, і доведено, що середньо 

багаторічний режим зволоження ґрунтів, що відбивається у грубизні 

гумусового горизонту добре описується через такі параметри як крутизна, 

експозиція схилів та виведений на їх основі авторський коефіцієнт 

ксероморфності Кks, що є співвідношенням коефіцієнтів інсоляції та 

зволоження. 

Отже, рельєф є одним з головних факторів перерозподілу вологи в 

ландшафті, а для умов окремих полів з однорідним ґрунтовим покривом та 
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гранулометричним складом це, фактично, головний чинник, що регулює 

вологообмін. 

Нині Полупаном М. І. встановлено, що всім схиловим територіям 

притаманна система мікрорельєфних знижень як невід’ємна їх складова, які 

дістали назву «папіляр стоку» (ПС), щоб відзначити особливе їхнє 

функціональне призначення на відміну від інших від’ємних знижень [163, 

165].  

Різноманітна будова схилів, їх крутизна, експозиція, наявність системи 

ПС зумовлюють велику строкатість місцеположень на них за 

вологозабезпеченням, що знайшло відображення в параметрах потужності 

профілю та відносної акумуляції гумусу. За даними М. І. Полупана та інших 

[174], встановлено 5 груп ґрунтів у структурі ґрунтового покриву схилів. 

Першу групу становлять ґрунти, аналогічні за параметрами фоновим 

плакорним ґрунтам. Ґрунти другої групи поширені у виположених місцях 

схилів, тому зазнають додаткового зволоження за рахунок поверхневого 

стоку, мають підвищений вміст гумусу в орному шарі у межах 105-115 % по 

відношенню до фонових і збільшену потужність профілю до 110-130 %. 

Наступні три групи ґрунтів характеризуються погіршенням умов 

вологозабезпечення. За ступенем аридизації (засушливості) розподіляються 

на слабо-, середньо- і сильноксероморфні. Слабоксероморфні ґрунти 

характеризуються пониженим умістом гумусу в орному шарі на 8-22 % 

відповідно до фонових, при зменшеній потужності гумусованого профілю на 

10-25 %, середньоморфні – відповідно на 22-35 % і 25-50 %, 

сильноксероморфні – 35-50 % і 50-70 %. 

Також ґрунтовий покрив Донбасу характеризується значною 

строкатістю материнських порід. Склад і властивості їх також впливають на 

кількість і якість гумусу. 

Як повідомляють Полупан М. І. та Крикунов В. Г., на сьогодні 

географічні особливості поширення різних за гранулометричним складом 
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чорноземів звичайних відомі: переважають важкосуглинкові і легкоглинисті 

(88,5 %), середньосуглинкові (6,5 %), легкосуглинкові (1,0 %), а глинисті – 

3,9 % [94, 155]. На наш погляд, переважання важких за гранулометрією 

чорноземів звичайних безпосередньо пов’язане з місцезнаходженням їх 

південніше осі барометричного максимуму (осі Воєйкова-Броунова). Зв’язок 

між гіпсометричним рівнем і гранулометрією дослідниками не зафіксовано, 

лише згадується приуроченість полегшених за гранулометрією ґрунтів  

до річкових долин, а середньоглинистих – до глинистих лесових  

порід найвищих точок вододілів, відмічають Кузьмічов В. П. та 

Дерев’янко Р. Г. [110]. На наш погляд, це пов’язано з тим, що південніше осі 

барометричного максимуму переважають у холодний період сильні вітри 

східного напрямку, які транспортували лесовий матеріал з Прикаспійської 

низовини [3]. За Обручевим В. О. це випливає з еолової теорії генезису лесів 

[145]. На сьогодні існує багато гіпотез походження лесів, підкреслює Заморій 

П. К. [66], проте пріоритет в їх генезисі на більшій частині території України 

належить вітровій діяльності. Проте багато дослідників дотримуються водно-

льодовикової теорії. Докладний огляд теорій походження лесів належить 

О. Н. Соколовському [183, 194, 195]. 

Проведений нами аналіз матеріалів великомасштабного ґрунтового 

обстеження ґрунтів Донецької області крім вище означених наступних 

номенклатурних одиниць: чорнозем звичайний перехідний до глибокого 

(приурочений до від’ємних знижень на плато); чорнозем звичайний 

перехідний до південного (приурочений за нашими дослідженнями до 

лесових порід важкоглинистого гранулометричного складу (71-75 %)), або як 

чорнозем звичайний середньо- та сильнозмитий на цих же породах 

розташованих на плато та верхній частині схилів. 

Крупський М. К., Кузьмічов В. П. та Дерев’янко Р. Г. [99] відмічали, 

що реакція ґрунтового розчину чорноземів звичайних близька до 

нейтральної, рН сольовий у межах 6,0-7,0, гідролітична кислотність 
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становить 0,2-2,0 мекв/100 г. А Грінь Г. С. [43] підкреслив, що автоморфні 

чорноземи звичайні незасолені, оскільки у зоні степу переважає елювіальний 

тип сольових характеристик. 

Визначені 5 груп ґрунтів за вологозабезпеченням зустрічаються у 

різних комбінаціях ґрунтового покриву залежно від експозиції та 

топографічних особливостей схилів. Просторове їх розміщення на схилах не 

має визначених закономірностей, що зумовлено різноманітністю їхньої 

будови щодо крутизни, експозиції, наявністю системи ПС. Як констатують 

Полупан М. І., Соловей В. Б., Величко В. А., елементарна структура 

ґрунтового покриву на схилах і її географія не відповідає закономірностям 

інтенсивності розвитку ерозійного процесу залежно від їхніх параметрів, що 

свідчить про неерозійне її походження поряд з іншими властивостями 

складової частини ґрунтів. 

Серед чорноземів звичайних, площа яких становить 12,553 млн. га, 

еродовані варіанти за даними великомасштаного дослідження займають            

55 %. Наші дослідження на підставі нових підходів щодо розвитку 

ґрунтоутворення на схилах показали, що повнопрофільні види в структурі 

ґрунтового покриву становлять 46,6 %, слабоксероморфні – 36 %, їхні 

еродовані варіанти – 4 %, середньоксероморфні відповідно 6,9 % і 1,0 %, 

сильноксероморфні – 4,5 % і 0,9 %. На еродовані варіанти чорноземів 

звичайних припадає лише 5,9 % [158]. 

За ствердженням Шикули М. К., Ієні Г., Докучаєва В. В., 

Соколова І. О., Полинова Б. Б. [59, 78, 167, 191, 228], вирішення питань 

ґрунтоутворення в агроценозах набуває великої актуальності, так як при 

сучасному розвитку агроґрунтознавства від розуміння всіх 5 факторів 

залежить прогрес в розробці теорії відтворення родючості чорноземних 

ґрунтів, самозбереження процесів і режимів ґрунтоутворення, а на 

практичному рівні – повернення здатності при антропогенному, 

техногенному впливі та інших зовнішніх сил природно-кліматичного 
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походження, зберігати на оптимальному екологічному і агроекологічному 

рівні за рахунок правильного управління чорноземними ґрунтами.  

На думку Генадієва О. М. [29], незмінність умов ґрунтоутворення в 

процесі розвитку ґрунту і незалежність розвитку від зміни факторів 

ґрунтоутворення – це два аспекти саморозвитку ґрунтів і обов’язкова умова 

для прояву їх родючості, які задають імпульсивність (дискретність) розвитку 

ґрунту в природних ценозах і агроекосистемах.  

У своїх статтях Тихоненко Д. Г., Дегтярьов В. В. відмічають, що 

В. В. Докучаєв висловив ідею про генетичність та еволюційність ґрунту:  

1 – це самостійне природне тіло; 2 – природне-історичне тіло. Ця ідея 

обумовлює розвиток ґрунтотворного процесу, велику різноманітність 

ґрунтів, родючість. Ним розроблено: поняття про «тип» 

ґрунту;ґрунтоутворення; генетичну класифікацію ґрунтів; морфологічну 

діагностику та методи ґрунтової картографії, зональність ґрунтового 

покриву, бонітування земель та складання карти ґрунтів Європейської 

частини Росії. Саме він на думку Яніна Є. П. направив російських 

натуралістів на новий шлях свого наукового пошуку [201, 231]. 

На сьогодення в Україні розроблена генетична еколого-субстантивна 

класифікація ґрунтів на параметричній основі [234]. В ній кожний тип 

ґрунтоутворення характеризується визначеними кількісними показниками 

властивостей у системі ієрархічних одиниць, а їх коливання визначаються 

умовами формування та антропогенними діями.  

За першого туру обстеження на підставі методології 50-60-х років 

отримано значну інформацію і її достовірність щодо стану ґрунтового 

покриву за рахунок добре розробленого номенклатурного списку ґрунтів 

поряд з іншими чинниками. Він не мав на той час аналогів у світі. В ньому 

ґрунти диференційовані на рівні видів в зональному плані з розподілом за 

ступенем прояву типу ґрунтоутворення, характером материнських порід і 

гранулометричного складу, рівнем змитості й окультуреності з детальною 
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кількісною діагностикою за морфолого-генетичними ознаками, які 

віддзеркалюють не тільки генетичний статус ґрунтів, а і їхню родючість. 

Список включав близько 800 генетичних видів ґрунтів, які достатньо 

індивідуальні і в агрономічному відношенні. 

Різнобічний характер використання матеріалів повторного обстеження 

земельних ресурсів обумовлює необхідність картографічного відображення 

всього розмаїття ґрунтів, яке має місто в кожному землекористуванні для 

отримання детальної їх характеристики. Інформація повинна бути гранично 

детальною і точною. Вирішення цих вимог потребує принципово нових 

підходів до номенклатури і діагностики ґрунтів, їх картографування та 

забезпечення детальною характеристикою за властивостями. 

Більшість публікацій стосовно картографування ґрунтового покриву у 

методичному аспекті орієнтуються на первинне обстеження ґрунтів в умовах 

відсутності даних попереднього ґрунтового дослідження [126], фрагментарно 

розглядаються питання коригування існуючих ґрунтових карт та іншої 

документації [65, 83, 146, 151, 198]. Тому принципи підходу щодо потреби 

створення кореляції номенклатурного списку ґрунтів, грунтових карт та 

інформації баз даних України в деякій мірі використані за 

попереднідослідження з доповненням сучасних досягнень в галузі 

ґрунтознавства. Дослідники  Шилов Л. Л., Герасімова М. І., Тонконогов В. Д., 

Лєбєдєва І. І.,  Герасімов І. П.та дослідники ФАО, стверджували про потреби 

кореляції класифікації ґрунтів для створення бази даних більшого об’єму 

ґрунтової інформації [30, 229, 237]. Кореляції національних класифікацій 

(НК) присвячені монографії Б. Г. Розанова [177], П. В. Красільнікова [93], 

кореляції НК с WRB – монографії Т. А. Романової [179], В. С. Столбового 

[236] і П. Хажинського [233].  

Класифікація ґрунтів відображає інформацію про генетичну природу, 

екологічні, агрономічні, агровиробничі їх ресурси, що є основою охорони, 

підвищення родючості та раціонального використання ґрунтів, та являє 
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собою головним інструментом при здійсненні ґрунтової зйомки, без якої 

неможливий кількісний і якісний облік різноманіття ґрунтового покриву.  

Тому нова класифікація ґрунтів України була використана в дисертаційній 

роботі. 

Так як цінність землі як основного засобу сільськогосподарського 

виробництва у конкретній сільськогосподарській інфраструктурі 

визначається родючостю ґрунтів - здатністю їх задовольнити потреби рослин 

у поживних речовинах, повітрі, воді, теплі, сприятливим середовищем за 

фізичними і біологічними показниками і забезпечувати отримання 

високоякісного врожаю сільськогосподарських культур. В свою чергу 

родючість ґрунту залежить від кліматичних показників і в деякі роки від 

погодних умов. Інтегральним показником родючості ґрунтів є врожайність 

сільськогосподарських культур, а якісна оцінка самого ґрунту за родючістю 

являє собою складовою частиною державного земельного кадастру [75, 127]. 

Степова зона, особливо північна її частина, вкрита найродючішими 

ґрунтами — чорноземами звичайними. Довгий вегетаційний період і 

достаток тепла сприяють вирощуванню високих урожаїв різних 

сільськогосподарських культур. 

Шкварук М. М. в своїй роботі відмічає, що серед усіх грунтів 

чорноземи найбільш агрономічно цінні, ці ґрунти мають найбільшу 

потенціальну родючість, максимальне використання якої — основне 

завдання сільськогосподарського виробництва. У чорноземах цієї зони 

близько 15-16 % загальної кількості вологи недоступна (гігроскопічна і 

плівкова) рослинам і тому нагромадженню і збереженню вологи в них слід 

надавати особливого значення. Чорноземні ґрунти, незважаючи на високу їх 

природну родючість, ефективно реагують на внесення добрив, особливо 

фосфорних (значна кількість фосфору в чорноземах, малодоступна 

рослинам) [230]. 
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Вчення про родючість ґрунту розробляли вчені багатьох поколінь            

(А. Теєр, Ю. Лібіх, В. В. Вільямс та ін.). В сучасному ґрунтознавстві ґрунт 

розглядають як материнський організм, який трансформує сонячну енергію 

та речовини навколишнього середовища і забезпечує життя рослин 

необхідними факторами: вологою, поживними речовинами, повітрям і 

частково теплом. 

Всі фактори життя рослин, крім світла, є факторами родючості ґрунту. 

Рівень родючості ґрунту визначають кількісним показником того чи іншого 

фактора. Для нормального росту і розвитку рослин ґрунтповинен мати: 

а) оптимальний вміст макро- і мікроелементів у легкодоступній для 

рослин формі; 

б) оптимальний вміст води в доступній для рослин формі (насамперед 

капілярної); 

в) достатню кількість кисню; 

г) достатню кількість тепла. 

В літературі розрізняють такі види родючості ґрунтів: природну, 

штучну (або ефективну), економічну і потенціальну. 

Природна родючість визначається властивостями і режимами цілинних 

(природних) ґрунтів, яка формується під впливом природних факторів. Це та 

родючість, яку має ґрунт в природному стані без втручання людини. 

Природна родючість оцінюється продуктивністю природних фітоценозів на 

одиниці площі. 

Ефективна родючість, у процесі виробничої діяльності людина вносить 

істотні зміни в хід і спрямування природних процесів ґрунтоутворення, 

змінюючи при цьому режими і властивості ґрунтів і оцінюється урожайністю 

сільськогосподарських культур. Вона залежить від рівня природної 

родючості, умов використання ґрунту, рівня розвитку науки, техніки та 

реалізації їх досягнень [49]. 
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У сучасний період робота ґрунтознавців пов’язана з розробкою 

теоретичних основ підвищення ґрунтової родючості, раціональним 

використанням та охороною ґрунтів та іншими проблемами 

сільськогосподарського виробництва. 

Найважливіші практичні завдання ґрунтознавства – це ефективне і 

раціональне використання земельного фонду країни, мінімальне відчуження 

цінних високородючих ґрунтів, охорона їх, глибокого вивчення динаміки 

ґрунту та науково обгрунтоване управління ґрунтовими процесами [168]. 
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РОЗДІЛ 2 

 ПРИРОДНІ ФАКТОРИ ҐРУНТОУТВОРЕННЯ  

В ЗОНІ СТЕПУ ПІВНІЧНОГО 

 

2.1 Об’єкти і методи досліджень 

 

Відповідно до мети і завдань досліджень, які полягають у визначенні 

закономірностей впливу висоти місцевості над рівнем моря (н.р.м.) на 

формування особливостей зволоження і відповідних морфологогенетичних 

параметрів чорноземів звичайних та їх родючості, об’єктом досліджень був 

зв'язок між орографією місцевості, умовами зволоження, параметрами 

властивостей і родючістю цих зональних для Степу Північного грунтів.  

Проводився пошук зв’язку між гіпсометричним рівнем місцевості та 

гідротермічними умовами теплого періоду, кількістю опадів за холодний 

період року, в свою чергу досліджувався їх вплив на морфологогенетичні 

властивості грунтів – інтенсивність відносного гумусонакопичення у шарі 

0 – 30 см за коефіцієнтом відносної акумуляції гумусу (КВАГ), у всьому 

профілі за коефіцієнтом профільного нагромадження гумусу (КПНГ), 

загальну потужність гумусованого профілю чорноземів звичайних. 

Польові дослідження за темою дисертації проводили шляхом 

закладення грунтових розрізів у Харківській, Донецькій, Луганській, 

Запорізькій, Миколаївській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Одеській 

областях у складі експедицій лабораторії ґрунтового покриву і картографії 

ґрунтів ННЦ “Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського” 

та самостійно, для визначення еколого-генетичного статусу ґрунтів та їх 

гранулометрії на основі генетичного підходу до процесів ґрунтоутворення за 

В. В. Докучаєвим.  

Методика досліджень базувалась на принципі адекватності грунтових 

тіл та їх властивостей умовам оточуючого середовища. В зв’язку з цим, 

відповідно порівняльно-географічного методу проводилося порівняння 
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властивостей чорноземів звичайних, відмінних за гіпсометричним рівнем і, 

відповідно, умовами зволоження. Використовувалися як власні 

експериментальні дані, так і літературні та фондові матеріали за 

результатами великомасштабних досліджень грунтів 1957–1961 рр. 

Оцінювання зволоженості регіонів досліджень здійснювалось за 

середньобагаторічними даними метеостанцій та метеопостів зони 

досліджень, для яких відома висота над рівнем моря. 

Агрокліматичні параметри визначали за агрокліматичними 

довідниками Гідрометеослужби України (через кліматичні критерії ГТК v-ix, 

опади за XI-III місяці та їх засвоєння, як нормативними показниками 

зволоженості території, географії ґрунтів, формування типів грунтотворення, 

інтенсивності гумусонагромадження [89, 161].  

Прив’язку розрізів і визначення гіпсометричного рівня під час 

польових досліджень здійснювали приладом глобального позиціонування 

(GPS) Garmin-12.  

Відбирання грунтових проб здіснювалось згідно з ДСТУ 4287:2004 

[61]. 

Показники властивостей ґрунтів визначали за загальноприйнятими 

методами: гранулометричний склад ґрунту методом Н. А. Качинського 

(ДСТУ 4730:2007) [63], уміст органічної речовини – за ДСТУ 4289:2004 [62], 

рН сольовий та водний – потенціометрично (ДСТУ ІSO 10390:2007) [64], 

обмінну кислотність – за ГОСТ 26484-85 [41], гідролітичну кислотність – 

згідно з ГОСТ 26212-91 [40], суму увібраних основ – за Каппеном згідно з  

ГОСТ 27821-88 [42].  

З метою дотримання принципу єдиної відміни порівняльну 

характеристику ґрунтів проводили за показниками КПНГ (коефіцієнт 

профільного нагромадження гумусу – співвідношення між умістом гумусу в 

профілі та кількістю фізичної глини в ньому) і КВАГ (коефіцієнт відносної 

акумуляції гумусу – співвідношення між умістом гумусу і фізичної глини в 
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0–30 см шарі віднесене до 10 % останньої); ідентифікацію ґрунтів за 

гранулометричним складом за градацією через уміст фізичної глини 5 %. 

В якості картографічної основи для удосконалення ґрунтово-

екологічного районування використовували топографічну карту масштабу 

1:100000. 

Оцінювання якості ґрунтів за родючістю здійснювались за 

агропотенціалами природної та ефективної родючості шляхом використання 

урожайних даних довготривалих польових досліджень. Для ґрунтів, 

неохоплених дослідною мережею оцінку параметрів агропотенціалів 

визначали розрахунковим методом з використанням якості проміжного 

критерію, природного потенціалу ґрунтів – запасу гумусу в тонах на 1 га. 

Крім того, для підтвердження достовірності розрахункових параметрів 

родючості, здійснювали польове визначення врожайності основних 

сільськогосподарських культур методом метровок в 3-5 кратній повторності. 

 

2.2 Рельєф, гіпсометричні рівні, клімат та рослинність як пов’язані 

фактори грунтоутворення 

 

Степ Північний завжди видокремлювався як самостійна зональна 

одиниця за будь-яких видів районувань. Дана зона представлена двома 

регіонами. Перший знаходиться на материковій частині України,другий – на 

Кримському півострові на південь від Степу Південного в передгірській 

частині Кримських гір. Північна межа материкового Степу Північного 

проходить на заході по кордону з Молдовою, далі вона має звивистий 

характер по лінії на північ: від Великої Михайлівки, Врадіївки, Вільшанки, 

Бобринця, Компаніївки, Кіровограду, Вершинно-Кам’янки, на південь – 

Знам’янки, Жовтого, Вільхогірська, р.Дніпро, на північ – Нехворощі, 

Краснограду, Первомайську, Червоний Дінець, південь – Шевченково, 

Борова, Куп’янськ, Дворічна, на північному сході – по кордону з Російською 

Федерацією. Південна межа – північна межа Степу Південного.  
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Необхідно відмітити, що географічне поширення Степу Північного і 

розподіл в ньому ґрунтово-екологічних умов не повною мірою відповідають 

закону широтної зональності. По-перше, напрям цієї зональної смуги 

відхиляється від широтного у напрямку з південного заходу на північний 

схід, змінюючись від 47º до 50º північної широти на межі з Лісостепом і від 

45º30' до 47º20' північної широти на межі зі Степом Південним. По-друге, 

північна та південна межі зони не паралельні, за винятком частини 

Правобережжя. В зв’язку з цим ширина зони різна – від 65-90 км на 

південному заході до 250-300 км на північному сході. По-третє, ґрунтовий 

покрив не утворює системи паралельних смуг, як слід було б чекати 

відповідно до підзональної зміни факторів ґрунтоутворення. 

Специфічність Степу Північного зумовлюється тим, що ця природна 

зона є орографічно детермінованою з певними регіональними 

геоморфологічними особливостями. Південна його частина знаходиться в 

північному регіоні Причорноморської низовини в межах гіпсометричних 

рівнів 60-65 і 40-45 до 95-100 м н. р. м. в Задністров’ї, а на Правобережжі і 

Лівобережжі – від 75-80 м до 95-100 м н.р.м.  

В Задністров’ї північна частина зони представлена відрогами 

Центральномолдовської височини з гіпсометричними рівнями 190-200 м до 

100-105 м н.р.м. Відроги розчленовані річковими долинами на окремі 

вододіли різної ширини. Гіпсометричний рівень річкових долин змінюється 

адекватно відміткам вододільних просторів, у північній частині при висотах 

170-190 м він зменшується на 90-100 м, при 160-140 м – на 50-80 м, при 100-

130 м – на 40-65 м, при 60-100 м – на 20-45 м. 

Межиріччя Дністер – Південний Буг у північній частині охоплює 

відроги Подільської височини з гіпсометричними рівнями від 180-200 м до 

95-100 м. В цьому регіоні сильно розвинена і глибоко врізана річкова система 

з перепадом висот на 80-100 м відносно вододільних просторів з рівнями 160-

200 м, а у зоні Причорноморської низовини гіпсометричні рівні річкових 

долин становлять 30-45 м. 



69 

 

Характерним для межиріччя Південний Буг – Інгулець є далеке 

поширення на південь Придніпровської височини з висотами 200-269 м, що 

зумовило формування на цій території лісостепових ландшафтів та хвилясту 

межу із зоною Степу Північного, який залягає на відрогах з гіпсометричними 

рівнями від 180-200 м до 95-100 м. У цьому регіоні переважають широкі 

міжрічкові вододіли. Гіпсометричні рівні річкових долин на півночі менші на 

45-50 м відносно вододільних, на півдні – на 15-20 м. 

Гіпсометрична своєрідність межиріччя Інгулець – Дніпро полягає в 

значному поширенні з півдня на північ смуг низьких рівнів висот в межах 

100-115 м, які в підвищеній зоні з висотами 140-170 м створюють звилисте 

чергування місцевості з низьким та відносно високим рівнем висот. Північна 

межа даного регіону на переважній її довжині має висоту 180-190 м, яка до 

Дніпра знижується до 170 м. Як і в попередніх регіонах, переважна площа 

геоморфологічно представлена відрогами Придніпровської височини, 

розчленованих річковими долинами. Проте наявність вододіла по лінії 

Кринички – Маломихайлівка – Новомар’ївка – Олександропіль – Княжий 

город – Широке – Солоне – Микільське (Дніпропетровська область) з 

гіпсометричними рівнями 150-170 м і окремими висотами до 190 м, зумовили 

розподіл річок з течією на північний схід і південь. Зниження річкових долин 

відносно вододілів в північній частині становить 30-40 м, а на останній 

території 20-30 м. Для даного регіону характерно наявність відносно широкої 

смуги північної частини Причорноморської низовини. 

На відміну від Правобережжя, лівобережна частина зони Степу 

Північного характеризується переважанням високих гіпсометричних рівнів в 

зв’язку з наявністю височин: Донецької (180-250 м), Приазовської (200-                 

324 м), Донецького Кряжу (250-367 м), південних відрогів Середньо-

Російської височини з підвищеними (170-237 м) і відносно зниженими (140-

170 м) висотами. 

Азово-Причорноморська низовина має абсолютні відмітки на південній 

межі в східній частині 40-60 м і 75-80 м в західній, на північній 100-             
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110 м. Південні схили Приазовської і Донецької височин мають відмітини в 

межах від 100-116 м до 170-210 м. Запоріжська рівнина характеризується  

відмітинами висот в переважній більшості в межах 140-160 м. 

Північно-західну частину Лівобережжя Степу Північного займає 

Полтавська рівнина з абсолютними висотами 140-190 м, а Придніпровська 

терасова рівнина має висоти в межах 60-120 м. Відносно низький 

гіпсометричний рівень Донецької терасової рівнини – 100-130 м. На 

переважно більшій частині Лівобережжя Степу Північного абсолютні висоти 

річкових долин мають зниження на 60-100 м відносно вододілів, менше на 

20-40 м і на незначній площі 10-30 м. 

Специфічною особливістю північно-степової зони є наявність великої 

кількості схилових місцевостей (до 50 %),що зумовлено великим і глибоким 

розчленуванням поверхні долино балковою системою наслідок перепаду 

географічних висот. 

Так як на схилах добре виражена природна система папіляр стоку (ПС), 

які є невід’ємною складовою, частиною схилів для розосередження і 

скидання поверхневих вод [174], то вони представлені плоскими як правило 

лінійно-витянутими зниженнями, які характеризуються добре вираженим 

профілем, вогнутим днищем, а схили – пологим закругленням поступово 

переходять у схили інших. 

Кожний ПС дискретний за своєю автономною водозбірною площею. 

Кожний схил має хвилясту поверхню, але з різною відстанню між випуклими 

частинами (від 10 м до 50 м), в тому числі днища ПС шириною 0,5-2,5 м за 

глибини 0,4-0,8 м. 

За літературними даними [174], в ПС дискретно формується і 

скидається поверхневий стік. Схили, як ландшафтна одиниця, 

характеризується різною формою (прямий, увігнутий, опуклий і складний, 

щодо сполучення різних форм) експозицією (північний, північно-східний, 

північно-західний, західний, східний, південно-східний, південний, південно-
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західний) і крутістю (слабо пологі 1-3
о
, пологі 3-5

о
, слабо спадистий 7-10

о
 та 

інші). Поверхня всіх вище перелічених схилів ускладнюються системою ПС. 

Тому вздовж схилу чітко виділяються системно-повторювальні 3 

мікрозони: міжпапілярна, мікросхил ПС, днище, мікросхил ПС, між 

папілярна и так далі. Складність мезо- і мікро- рельєфу схилу знайшло  

відображення у формуванні ґрунтів значно диференційованих за потужністю 

профілю в наслідок різної інтенсивності гідротермічних факторів. 

Для рівнинних вододілів і рівнин характерні від’ємні зниження різної 

величини, як форми вираження поверхневого стоку на даних територіях.  

Таким чином акумуляція вод поверхневого стоку зумовлює 

формування чорноземів звичайних підвищено зволожених, або гігроморфних 

ґрунтів різного ступеня. 

Так як Україна характеризується значним розмаїттям ґрунтово-

кліматичних умов, тона її території розмах коливань агрокліматичних 

показників досягає 4-10 разів, що знаходить адекватне відображення у 

кількості ґрунтів за генетичним статусом. Крім того, свою частку привносить 

строкатість ґрунтотворних порід за літологією та гранулометрією. У зв’язку з 

різноманітністю ґрунтово-кліматичних умов земельні ресурси мають значну 

диференціацію за родючістю, що обумовлює нерівноцінні умови 

господарювання для сільгосппідприємств. Одні з них, що знаходяться у 

сприятливих умовах, регулярно отримують високі врожаї та підтримують 

свій економічний стан на задовільному рівні без дотацій держави. Навпаки 

інші, що знаходяться у несприятливих ґрунтово-кліматичних умовах, 

щорічно або з певною регулярністю недобирають частину врожаю чи взагалі 

його втрачають через згубний вплив природних чинників. Внаслідок цього 

господарства останньої категорії отримують з 1 га значно менше прибутку 

при однакових витратах на виробництво. Це негативно позначається на їх 

фінансовому стані і призводить до ситуації, коли коштів не вистачає навіть 

на проведення заходів, які можуть певним чином послабити негативний 

вплив окремих природних чинників. 
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Щодо пріоритетного кліматичного критерію родючості грунтів,  

клімат – один з найважливіших природних чинників родючості ґрунтів. На 

сьогодні відомо десятки показників для оцінки сприятливості кліматичних 

умов – середньобагаторічна кількість опадів та їх динаміка за місяцями, 

середньорічна температура повітря та її щомісячна динаміка, середньорічний 

максимум найтеплішого та мінімум найхолоднішого місяцю, абсолютний 

максимум і мінімум температури, тривалість без морозного періоду та багато 

інших. Їх використання окремо упевному поєднанні в загальних рисах 

характеризує кліматичну комфортність місцеположень, проте не завжди 

дозволяє оцінити ступінь несприятливості кліматичних умов для агроценозів, 

перш за все внаслідок неврахування властивостей ґрунтів. Тривалість 

бездощового періоду 20-30 днів може катастрофічно вплинути на розвиток 

рослин на мало вологоємних піщаних і супіщаних ґрунтах, в той же час на 

більш вологоємких ґрунтах важкого гранулометричного складу при 

наявності у них вологи сільськогосподарські культури можуть добре 

витримувати атмосферу посуху. В зв’язку з цим згідно парадигми  

В. В. Докучаєва, ґрунт і клімат потрібно розглядати як єдиний 

функціональний комплекс, в якому певним кліматичним особливостям 

обов’язково відповідають селективні властивості ґрунтів. Тому оцінювати 

несприятливість кліматичних умов для родючості ґрунтів потрібно через 

призму їх відображення у ґрунтових характеристиках. Якщо такого зв’язку 

не існує, то кліматичний показник або несуттєвий для ґрунтоутворення і 

родючості ґрунтів, або має випадковий характер. В останньому випадку його 

фітонцидний вплив має певну ймовірність, а не закономірність, тому не може 

бути критерієм для визначення специфічності ґрунтових умов. 

На сьогодні добре відомо, що типологічна диференціація України за 

ґрунтовим покривом і флористичним складом у зонально-підзональному 

аспекті зумовлюється кліматичним особливостями. Проте не кожний 

кліматичний показник може слугувати діагностичним критерієм 

специфічності умов. Наявність перехрещування кількісних показників 
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зволоження для ґрунтів різних природних зон однозначно свідчить про їх 

непридатність в якості критеріїв. 

За дією існуючих агрокліматичних критеріїв за теплий період (квітень – 

жовтень), середня кількість бездощових періодів тривалістю понад 30 днів 

має зонально-підзонально обумовлений характер, тобто характерна перш за 

все сухостеповій зоні. Якщо подібний чинник проявляється в зонах Степу 

Північного чи Лісостепу, то він матиме характер стихійного лиха. 

Кількість днів понад 10 з відносною вологістю повітря у бездощові 

періоди 30 % і менше як критерій має певну цінність, оскільки сигналізує про 

наявність атмосферних посух. Проте його використання не в повній мірі 

характеризує негативний вплив посушливості. Чорноземи звичайні 

легкоглинисті Донбасу, де внаслідок континентальності клімату кількість 

днів з відносною вологістю повітря менше 30 % досягає 50-55 днів, за 

параметрами гумусонакопичення і родючості майже в 2 рази перевищують 

каштанові легкоглинисті ґрунти Присивашшя, де внаслідок бризової 

циркуляції повітряних мас кількість таких днів знижується до 8-30 при 

істотному зменшенні кількості опадів. 

Середня кількість днів з високою максимальною температурою більше 

30-35 
о
С як самостійний критерій без інформації про ресурси зволоження не 

має особливого значення. За умови доброго вологозабезпечення високі 

температури, які не досягають критичної межі, не лімітують продуктивність 

сільськогосподарських культур, особливо теплолюбних. 

Середня кількість днів з суховіями, як агрокліматичний критерій має 

право на життя за умови підкріплення його параметрами зниження 

продуктивної здатності ґрунтів. В умовах України середня кількість понад 15 

днів із суховіями середньої інтенсивності властива східній частині Степу 

Північного та центральній частині Степу Південного. В той же час більш 

посушливим темно-каштановим і каштановим солонцюватим ґрунтам 

сухостепової зони властива середня кількість суховіїв менше 10-15 днів. 



74 

 

Таким чином, існуючі кліматичні критерії мають обмежену 

дієспроможність у зв’язку з недостатньою відображеністю їх у властивостях 

ґрунтів, що утруднює об’єктивне визначення територій зі специфічними 

ґрунтово-кліматичними умовами. Вони не конкретизовані за ступенем 

несприятливості природних чинників для землеробства і не 

характеризуються параметрами постійного зниження врожаю. 

 

2.3 Ґрунтотворні породи чорнозему звичайного  

 

Ґрунтовий покрив дослідної території досить строкатий, що пов’язано 

насамперед з різноманітними факторами та умовами ґрунтоутворенням: 

рельєфом, ґрунтотворними породами, рослинністю, кліматом, глибиною 

залягання ґрунтових вод та господарською діяльністю людей. Також має 

певне значення напрям панівних вітрів, експозиція нахилу поверхні, 

віддаленість від моря, наявність природних бар’єрів на шляху повітряних мас 

тощо. 

Степ Північний за кліматичними умовами не відповідає критеріям 

специфічності в аспекті несприятливості для землеробства. Проте в ряді 

регіонів відчувається негативний вплив таких чинників, як скелетність 

ґрунтів та ксероморфність і еродованість на схилових місцеположеннях. 

Чорноземи звичайні скелетні на не лесових породах займають площу в ріллі 

250 тис. га, локалізовані у Донецькій і частково Луганській областях на 

схилах Донецького кряжу. 

Серед ґрунтоутворювальних порід Степу Північного значно за площею 

переважають лесові породи (12,5 млн га). Крім них значний відсоток 

займають, давньоалювіальні борові піски, сучасні алювіальні відклади, глини 

різного стратиграфічного віку, продукти вивітрювання крейдяно-мергельних 

порід, глинистих сланців, пісковиків та інші. 

Кримська частина Степу Північного розташована на південь від Степу 

Південного в Передгір’ї Кримських гір на орографічно зумовлених його 
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геоморфологічних регіонах. Північна частина представлена підвищеною 

рівниною з абсолютними відмітками в межах 110 (120)-200 м, 

характеризується хвилястою поверхнею за рахунок розчленування річковою 

та балковою системами. На південь вона змінюється зовнішньою (третьою) 

грядою гір, яка простягається дугоподібно з північного заходу на північний 

схід з абсолютними відмітками від 100 м н.р.м. до 250-300 м н.р.м., 

представлена невисокою куестою, розчленованою річками на самостійні 

відокремлені ланцюжкові структури, які виступають чітко вираженими 

моноклинальними підняттями. Північні схили куести мають невеликий (3-5 º) 

кут нахилу, поступово переходять в підвищену рівнину. Південні схили 

круті, спадисті. Далі на південь розташована північна міжгірська долина, на 

заході її ширина досягає 3-5 км, висота 100-250 м, на сході вона слабо 

виражена. Південні схили її входять до степової зони. Зволоження 

кримського Степу Північного становить за параметрами ГТКV-IX = 0,74-0,83, 

опадів за ХІ-ІІІ місяці 140-160 мм при їх засвоєнні 80 % [210]. 

Особливістю даного регіону є велика неоднорідність 

ґрунтоутворювальних порід за походженням і літологічним складом: 

четвертинні лесовидні відклади, пліоценові червоно-бурі глини, 

давньоделювіальні відклади важкого гранскладу з вмістом скелету, 

давньоделювіальні карбонатні відклади крейдових і третинних глин, засолені 

щільні крейдові і третинні глини, алювіально-делювіальні ринякові відклади, 

щільні породи – вапняк, мергель. Дані породи не мають вираженої 

просторової приуроченості, змінюються на відносно невеликій відстані та 

завдяки їх різній інтенсивності щодо процесів денудації та акумуляції, 

зумовило велику територіальну мозаїку чорноземнозвичайного типу 

ґрунтоутворення за потужністю гумусованого профілю, ступенем 

ксероморфності, еродованості, скелетності, солонцюватості та іншими 

властивостями. 

Лесові породи покривають усі міжрічкові простори, а також давні 

тераси. В складі даних порід різнять леси і лесовидні породи. 
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Лес – добре відсортована пилуватокарбонатна порода палевого, жовто-

палевого іноді буро-палевого кольорів, з розвиненою шпаристістю без 

шаруватості. Він на думку переважної частини дослідників – еолового 

походження. Єдиної думки про стратиграфію лесової товщі не має.  

На плато ґрунтоутворювальний є верхній ярус лесу.  

На схилах залежно від ступеня їх еродованості можуть брати участь і 

давні яруси. Характерною особливістю леса Північного Степу є домінування 

важко суглинкового і глинистого складу (95 %). Самий важкий 

гранулометричний склад мають височини, відроги Середньоросійської 

височини по відношенню до низовин. 

Найбільш важкий за гранулометрією лес властивий західним схилам 

Донецької височини (до 70-75 % фізичної глини), Середньоросійській 

височині та її південно-західним відгалуженням, Приазовській, південній 

частині Подільської і Придніпровської височинах тощо. На східних схилах 

річкових долинах, сідловинах між пагорбами лес полегшується на 10-15 % 

вмісту фізичної глини порівняно з височиною. 

Для лесів властива вертикальна подільність, у зв’язку з чим піддаються 

впливу водної ерозії. Висока шпаруватість (40-50 %), карбонатність  

(10-15 %), місцями містять гіпс; легкорозчинні солі наявність яких 

розповсюджується в напрямку півдня, в бік до морських акваторій. 

Потужність лесової товщі 1-30 м залежно від рельєфу менше на 

підвищених елементах, більше на рівнинних територіях. 

Лесовидні породи приурочені як правило до других надзаплавних 

річкових терас. Іноді дані породи характеризуються неоднорідністю за 

гранулометричним складом. Лесові породи є найкращими ґрунтотворними 

породами, як в зоні Степу Північного так і в Україні в цілому за фізичними 

властивостями, хімічним, мінералогічним складом, що зумовило формування 

ґрунтів з високим агрономічним потенціалом. 

У зв’язку зі значним переважанням лесових порід в зоні Степу 

Північного обумовило приуроченість наших досліджень до цих порід, де 
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чорноземи звичайні є фоновим типом ґрунтів зони Степу Північного, 

якийсформувався під різнотравно-ковилово-типчаковою рослинністю на 

лесах, лесовидних породах, четвертинних лесовидних породах, на давньому 

делювії із включенням скелету, червоно-бурих глинах, давньому 

карбонатному делювії крейдових і третинних глин, ринякових відкладах, 

елювії: вапняку, мергелю, крейдяно-мергельних порід, сланців, пісковиків, 

масивно-кристалічних порід, корінних пісках.  

Отже, Північний Степ є спеціфичним природним районом за рельєфом, 

висотою  місцевості та кліматом, що відображається у морфолого-генетичних 

особливостях чорноземів звичайних. 

Георгафічне поширення чорноземів звичайних не в повній мірі 

відповідає закону широтної зональності у зв’язку з дією орографічного 

фактору, що впливає на кліматичні особливості. 

Переважання серед ґрунтоутворювальних порід обумовлює 

формування чорноземів звичайних з високим агрономічним потенціалом, 

обмежувальним фактором реалізації якого є забезпечення вологою. 

Існуючі кліматичні критерії мають обмежену діє спроможність у 

зв’язку з недостатньою від ображеністю у властивостях ґрунтів. 

Результати даного розділу опубліковано у статті [210].  
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РОЗДІЛ 3  

ПРОСТОРОВА ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ЗВОЛОЖЕННЯ  

СТЕПУ ПІВНІЧНОГО ЗАЛЕЖНО ВІД ГІПСОМЕТРИЧНОГО 

РІВНЯ МІСЦЕВОСТІ 

 

3.1 Вплив гіпсометричного рівня місцевості на зволоженість ґрунту 

у теплий період року 

 

Згідно В. В. Докучаєва, рельєф є одним із важливих факторів 

ґрунтоутворення, його орографічний вплив визначається різним зволоженням 

території та висоти місцевості. Неоднорідність рельєфу, являє собою перетин 

на шляху повітряних мас, що обумовлює різну зволоженість чорноземів 

звичайних через кількість опадів за цей час та засвоєння їх ґрунтами через 

різну напруженість термічного режиму.  

Так як Зона Степу Північного вважається рівнинною територією, і 

характеризується значним діапазоном абсолютних висот над рівнем моря то 

наявність різних гіпсометричних рівнів функціонально впливає на 

гідротермічний режим території через зниження температури повітря з 

висотою та зміну кількості опадів як наслідок циркуляції повітряних мас.  

Степ Північний тягнеться на південь від великої осі Воєйкова-

Броунова, що визначає характер атмосферної циркуляції повітря. У теплий 

період року, коли циклонічна діяльність над Україною слабшає, вплив 

орографії на гідротерміку набуває пріоритетного значенняі проявляється 

через зміну температурного режиму з висотою, або через кількість опадів. 

Зміна температури на всій території зони незалежно від 

геоморфологічної належності місцевості у теплий період відбувається 

обернено пропорційно гіпсометричному рівню, проте вертикальний градієнт 

її зміни має власне кількісне значення для кожного геоморфологічного 

регіону (рис. 3.1). 
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Рис. 3.1 Вплив гіпсометричного рівня на температурний режим теплого 

періоду різних геоморфологічних територій Степу Північного 

 

Найвищі його параметри притаманні південним відрогам 

Центральномолдовської і Подільської височин (-1,1) ºС на 100 м, найнижчі 

властиві Приазовській височині і її південно-східним схилам, а також 

південним схилам Донецької височини (-0,5) ºС на 100 м. Для південних 

відрогів Придніпровської і Середньо-Російської височини, Донецького 

кряжу, Запоріжської рівнини, південної частини Полтавської рівнини, та 

північної окраїни Причорноморської низовини вертикальний градієнт 

температури становить в середньому 0,8-0,9 ºС на 100 м. В той же час 

вертикальний градієнт суми опадів за теплий період практично відсутній на 

відрогах Центральномолдовської і Подільської височин, а на відрогах 

Придніпровської височини, Донецькому кряжі досягає 20 мм, на 

Лівобережжі у долині Дніпра і в межах Полтавської рівнини – 16-20 мм, 

Приазовській височині – 15 мм на 100 м (рис. 3.2) [156, 162].  

Причина вказаних відмінностей у висотній зміні температур і опадів 

полягає в особливостях циклонічної діяльності [204]. Крім того, 

інтенсивність зміни температури з висотою залежить від наявності бар’єрів 

від адвекції повітряних мас з півночі.  
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Для південно-західних регіонів Степу бар’єрами є височини 

Центральномолдовська і Подільська з абсолютними височинами понад 400 м. 

 

 

Рис. 3.2 Кількість опадів за теплий період в залежності від географії і 

висоти морфоскульптур Степу Північного 

 

Гідротермічні ресурси теплого періоду – надійний показник 

агрономічної сприятливості територій, який добре корелює з особливостями 

ґрунтоутворення [159, 212]. Світовий і вітчизняний досвід свідчить, що 

оцінити ресурсний потенціал зволоження регіонів за абсолютними 

параметрами кількості опадів і температури неможливо, оскільки 

пріоритетне значення для розвитку рослин має їх співвідношення. Відомо 

багато гідротермічних коефіцієнтів, більшість з них функціонально пов’язані 

між собою. Тому нами був вибраний добре відомий гідротермічний 

коефіцієнт Селянинова (ГТК), який являє собою співвідношення між 

кількістю опадів за період, коли температура повітря вище 10 
о
С, і сумою 

температур за цей період, помножене на 10. Так як тривалість цього періоду 

на території України дещо відрізняється для дотримання принципу єдиної 

відміни взято період травень-вересень (V-IX). При цьому він розподіляється 
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на 2 частини – травень-липень (V-VII) і серпень-вересень (VIII-IX). Такий 

поділ зумовлений необхідністю об’єктивно охарактеризувати кількісними 

показниками екологічну сприятливість територій для сільськогосподарських 

культур як з коротким періодом вегетації (озимі і ярі зернові культури), так і 

тривалим (буряк цукровий, кукурудза, соняшник та інші) [212]. 

Значення ГТК Селянинова як за V-IX, так і в динаміці за частинами 

теплого періоду в зонально-підзональному аспекті не перехрещуються, а 

головне, добре відображаються у гумусонакопичення ґрунтів, особливо 

степових – чорноземів типових, звичайних, південних і темно-каштанових та 

каштанових ґрунтів. В зв’язку цим значення ГТК цілком придатні в якості 

критерію специфічності кліматичних умов, оскільки ареал їх 

репрезентативності чітко діагностується за ґрунтовими властивостями. За 

параметрами останніх можна точно встановити параметри ГТК навіть при 

відсутності поблизу метеостанції.  

Зона Степу Північного характеризується зволоженням в межах  

ГТКV–IX = 0,68-0,89. Загальною закономірністю зміни його параметрів є їх 

зростання з висотою (рис. 3.3). Проте територіально вона має певні 

регіональні відмінності. На Правобережжі зміна ГТК має субширотний 

характер з утворенням смуг з певними гіпсометричними рівнями і 

відповідними значеннями цього показника.Задністров’є Північного Степу 

при висоті місцевості від 40-45 м і 60-65 м до 95-100 м має значення ГТКV–

VII=0,81-0,90, ГТКVIII–IX=0,50-0,57 (показник зволоження 6.2), вище останньої 

висоти до 140-150 м – ГТКV–VII=0,81-0,90, ГТКVIII–IX=0,57-0,64 (6.3), від 140-

150 м до 165-170 м – ГТКV–VII=0,81-0,90, ГТКVIII–IX=0,64-0,73 (6.4), а до 190-

200 м – ГТКV–VII=0,91-0,95, ГТКVIII–IX=0,64-0,73(7’.4). 

На межиріччі Дністер–Інгулець зволоження з параметрами 6.3 

притаманне гіпсометричним рівням місцевості від 75-80 м до 95-100 м, 6.4 – 

відповідно від 95-100 до 130-140 м, 7’.4 від 130-140 м до 155-160 м, 7’’.4 

(ГТКV–VII=0,96-1,00 і ГТКVIII–IX=0,64-0,73) від 155-160 м до 180-200 м. На схід 

від цього регіону до Дніпра зазначені вище межі зволоження гіпсометрично 
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зростають на 10-20 м, відсутня смуга з індексом зволоження 7’’.4, проте в 

південній частині даної території від межі Північного Степу 75-80 м до 

висоти 90-100 м дуже низькі значення зволоження – ГТКV–VII=0,74-0,80 і 

ГТКVIII–IX=0,57-0,64 (5.3). Ця місцевість знаходиться в своєрідній дощовій тіні 

Придніпровської височини, внаслідок цього кількість опадів за травень – 

вересень зменшується на 20-30 мм. Цей ефект просліджується на 

Лівобережжі південніше Запоріжжя в напрямку р. Молочна. 

 

Рис. 3.3 Вплив висоти місцевості на гідротерміку теплого періоду та її 

підзональна гіпсометрична диференціація у зоні Степу Північного 

Лівобережна частина зони Степу Північного характеризується 

складною диференціацією за зволоженням відповідно гіпсометричного рівня. 

Від нижньої межі зони в західній частині з висотами 70 (80) м, а східній – від 

60-20 м до висот 100-110 м на узбережжі Азовського моря і до 140-150 м на 

південній окраїні Запорізької рівнини зволоження становить 5.3. Північніше 

цієї смуги поширене зволоження 6.3 до висот 180-200 м на схилах 

Приазовської височини та на Запорізькій рівнині з висотами 150-160 м.  
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Аналогічне зволоження має терасова рівнина Сіверського Дінця з висотами 

100-140 м. Відносно низькі гідротермічні показники при досить значних 

висотах зумовлені мінімальними значеннями вертикального градієнта 

температури та слабим впливом північно-західних і південно-східних 

циклонів. Крім вище зазначених територій, зволоження 6.3 властиве крайній 

північно-східній частині Луганської області у пониззі рік Деркул і Комишна з 

висотами 100-140 м і зумовлене як підвищеним термічним режимом 

внаслідок низького гіпсометричного рівня, так і зменшенням кількості опадів 

на 15-20 мм, що пов’язано з наявністю орографічних бар’єрів Середньо-

Російської височини та віддаленістю від маршрутів руху північно-західних 

циклонів. 

Зволоження 6.4 властиве гіпсометричним рівням 150-170 м на 

Запорізькій рівнині і південно-східним відрогам Середньо-Російської 

височини та з висотами менше 180-240 (250) м – Донецькій височині. 

Підвищене зволоження 7’.4 притаманне південно-східним відрогам 

Середньо-Російської височини з висотами 170-230 м, незважаючи на 

порівняно високий гіпсометричний рівень місцевості, зростанню кількості 

опадів заважають бар’єри висот на північному заході. В той же час відносно 

низький гіпсометричний рівень: значний діапазон його коливань – 120-180 м 

в південній частині Полтавської рівнини сприяє зростанню зволоження до 7.4 

внаслідок відкритості території для північно-західних циклонів воно 

властиве також Донецькому Кряжу з висотами 250-350 м.  

Найбільш зволожена територія 7.5 в зоні Степу Північного 

розташована на південних відрогах Середньо-Російської височини з 

висотами 140-200 м, що пов’язано з підвищеною кількістю опадів до 250 мм 

за сприятливих умов щодо находження атлантичної вологи з північно-

західними циклонами. Таким чином, між гіпсометричним рівнем території і 

гідротермічними ресурсами в теплий період існує закономірний зв'язок, 

параметри якого специфічні для кожного геоморфологічного регіону (див. 

рис. 3.4). 



 

 

8
4
 

Рис. 3.4 Карта гіпсометричних меж зони Степу Північного 
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3.2 Відхилення зволоження у теплий період за невідповідності 

фонового гіпсометричного рівня розміщенням метеостанцій 

 

Степ Північний внаслідок переважно височинного характеру території 

характеризується значною глибиною розчленування річковими долинами – 

перепад висот між долинами річок і навколишніми фоновими вододілами 

може досягти 20-150 м. В зв’язку з цим частина метеостанцій, розміщених у 

цих зниженнях рельєфу, неадекватно відображає кліматичні умови 

навколишніх підвищених територій. Внаслідок вертикальних градієнтів 

температури і опадів, гідротермічні показники знижених гіпсометричних 

рівнів, на яких розміщені метеостанції, можуть суттєво відрізнятись від 

екологічних умов навколишніх територій (табл. 3.1). Різниця за ГТК може 

досягти 0,07-0,1, за КВАГ – 0,05-0,10, що відповідає широтній зміні 

екологічних умов на 20 – 30 км і більше. Саме цей факт, на нашу думку, є 

причиною невідповідності кліматичних даних і реальних ресурсів 

зволоження на певних територіях. Тому необхідно враховувати 

гіпсометричний рівень розташування метеостанцій для оцінки 

репрезентативності їх даних. 

Таблиця 3.1 

Обмеженість екстраполяції даних метеостанцій при низькому 

гіпсометричному рівні їх розташування 

 

Метеостанція 
Висота ГТК V-IX КВАГ 

1 2 1 2 1 2 

Білгород-

Дністров-

ський 

14 50-70 0,62 0,68-0,75 0,58-0,62 0,68-0,73 

Вознесенськ 26 110-120 0,76 0,76-0,82 0,75-0,79 0,80-0,89 

Первомайськ 105 160-180 0,82 0,85-0,89 0,86-0,90 0,94-0,97 

Слов’янськ 65 160-180 0,81 0,83-0,86 0,80-0,86 0,90-0,94 

Яма 60 160-200 0,76 0,76-0,82 0,76-0,84 0,80-0,89 

Сватово 86 180-200 0,79 0,85-0,89 0,80-0,85 0,90-0,94 

Старобільськ 61 160-170 0,80 0,83-0,87 0,79-0,83 0,89-0,93 
Примітка. 1 – гіпсометричний рівень метеостанції; 2 – навколишній фоновий рівень 
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Таким чином, між гіпсометричним рівнем території і гідротермічними 

ресурсами в теплий період існує закономірний зв'язок, параметри якого 

специфічні для кожного геоморфологічного регіону. Проте існують певні 

відхилення зволоження, пов’язаного з невідповідним фоновому 

гіпсометричному рівні розміщення метеостанцій. 

 

3.3 Диференціація зони Степу Північного на підзони за 

зволоженням у теплий період 

 

Забезпеченість вологою і теплом є вирішальним серед кліматичних 

умов фактором у визначенні родючості ґрунту. В. П. Дмитренко з 

співавторами відмічали, що її оцінка без врахування зволоження та інших 

кліматичних особливостей формування ґрунтів мертва. 

Різноманітність зволоження в зоні Степу Північного через ГТКV-IX, 

зумовленогіпсометричним рівнем геоморфологічних одиниць і має тісний 

взаємозв’язок (R=0,98) з параметрами КВАГ, як надійного та об’єктивного 

показника ресурсів зволоження ґрунтів у теплий період (табл. 3.2). 

Таблиця 3.2 

Параметри гідротерміки теплого періоду і значення коефіцієнта 

відносної акумуляції гумусу 

Індекс 

зволоження 

ГТК V-VII / ГТК VIII-IX КВАГ 

5.3 0,74-0,80/0,57-0,64 0,68+0,01 

6.2 0,81-0,90/0,50-0,57 0,69+0,01 

6’.3 0,81-0,85/0,57-0,64 0,72+0,02 

6.3 0,81-0,90/0,57-0,64 0,76+0,03 

6.4 0,81-0,90/0,64-0,73 0,85+0,04 

7.4 0,91-1,00/0,64-0,73 0,94+0,03 

7’.4 0,91-0,95/0,64-0,73 0,92+0,02 

7’’.4 0,96-1,00/0,64-0,73 0,97+0,01 

7’’’.4 0,98-1,00/0,64-0,73 0,99+0,01 
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Визначені параметри зв’язку між орографічними особливостями 

території та критеріями інтенсивності гумусонагромадження через КВАГ 

дали змогу диференціювати Степу Північного на 3 підзони (табл. 3.3). 

Таблиця 3.3 

Підзони Степу Північного і підтипи чорноземів звичайних та  

їх кількісні діагностичні критерії 

Підзона, 

ГТКV-IX 

Провінції 

підзон 
ГТКV-VII ГТКVIII-IX 

Критерій 

КВАГ 

Підтипи,  

діагностичні 

градації КВАГ 

Південно-

центральна 

засушлива, 

0,68-0,75 

5.3 0,74-0,80 0,57-0,64 0,68-0,72 Помірно 

слабогумусо-

акумулятивний 

0,68-0,78 

6.2 0,81-0,90 0,50-0,57 Те саме 

6.3 0,81-0,90 0,57-0,64 0,73-0,78 

Північно-

центральна 

помірно 

засушлива, 

0,76-0,82 

6.4 0,81-0,90 0,64-0,73 0,80-0,89 
Середньо-

гумусоакуму-

лятивний, 

0,80-0,89 7'.3 0,91-0,95 0,57-0,64 0,81-0,91 

Північна 

недостатньо 

зволожена, 

0,83-0,89 

7.5 0,91-1,00 0,74-0,80 0,95-0,97 
Помірно 

добре-

гумусоакуму-

лятивний, 

0,90-0,98 

7.4 Те саме Те саме Те саме 

7'.4 0,91-0,95 – « – 0,90-0,95 

7''.4 0,96-1,00 – « – 0,96-0,98 

7'''.4 0,98-1,00 – « – 0,98-1,00 

 

Південна межа територіального поширення чорноземів звичайних 

помірно слабогумусоакумулятивних в Задністров’ї України співпадає з 

ізогіпсою 60 м н. р. м., знижуючись до 40 м біля Дністровського лиману. На 

решті території у межах Причорноморської низовини вона проходить на 

висоті 75-80 м, лише на узбережжі Азовського моря знижується до 40-60 м, 

де внаслідок близькості Приазовської височини зростає кількість опадів 

теплого періоду. 

Гіпсометрична межа між середньогумусоакумулятивним і помірно 

слабогумусоакумулятивним підтипами на південних відрогах Молдавської 

височини у Задністров’ї становить 140-150 м, на Правобережжі Дніпра – 95-

100 м у межах Одеської і Миколаївської областей, 100-105 м – 
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Дніпропетровської. На Лівобережжі вона зростає у напрямі із заходу на схід 

від 150-160 м до 170 м у рівнинних районах і до 180-200 м на схилах 

Приазовської височини. 

Чорноземи звичайні помірнодобрегумусоакумулятивні займають 

найвищі висотні рівні на території Степу Північного – понад 170-180 м над 

рівнем моря у Задністров’ї (Одеська область), понад 130-135 м у межах 

Одеської, Миколаївської та південної частини Кіровоградської областей. У 

правобережній частині Дніпропетровщини висотна межа їх формування 

вища – понад 150 м. На Лівобережжі Дніпра висота цієї межі поступово 

зростає, за винятком терас річок у північно-східному напрямку з 140-150 м 

до 160-170 м, 170-180 м і 180-190 м. На Донецькому кряжі нижньою межею 

поширення цього підтипу є гіпсометричний рівень 250 м [209, 219]. 

Таким чином, встановлені гіпсометричні межі територіального 

поширення 3 підтипів чорноземів звичайних – помірно добре-

гумусоакумулятивного, середньогумусоакумулятивного і помірно слабо-

гумусоакумулятивного. 

 

3.4 Закономірність зволоження ґрунту від кількості опадів та їх 

засвоєність за холодний період 

 

Для енергетики ґрунтоутворення і агрономічного потенціалу земель 

важливе значення має вологозабезпечення в зимовий період, яке 

визначається кількістю опадів і їх засвоєнням ґрунтом. За холодний період в 

зоні Степу Північного зволоження не має добре вираженої просторової 

закономірності щодо висот місцевості, проте у Лівобережній зоні деяка 

тенденція спостерігається. Такий стан речей зумовлюється особливостями 

циклонічної діяльності в даний період . 

Рельєф як пріоритетний чинник розподілу гідротермічних умов 

впливає також на кількість опадів і температурний режим у холодний період. 

Височини та їх відроги є бар’єрами на шляху циркуляції повітряних мас, що 
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обумовлює різну зволоженість чорноземів звичайних через кількість опадів 

за цей час і фаціальні значення засвоєння їх ґрунтами через орографічно 

зумовлену напруженість термічного режиму.  

У зоні Степу Північного їхня кількість коливається в широкому 

діапазоні – від 120 мм до 210 мм. Згідно з цими величинами досліджуваний 

регіон є найбільш гумідним серед степів Євразії. Проте існування цього 

діапазону свідчить про значну диференціацію Степу Північного за 

зволоженням холодного періоду, що визначає необхідність його 

територіального розмежування за цим показником. 

За холодний період року зволоження не має добре вираженої 

закономірності щодо висот місцевості, проте на Лівобережжі зони Степу 

тенденція спостерігається. Такий стан речей зумовлюється особливостями 

циклонічної діяльності в даний період. Україна в холодний період року 

знаходиться під впливом середньоземноморської гілки планетарної 

фронтальної зони.  

Зимою підвищена циклонічна діяльність спостерігається над Чорним 

морем і західними регіонами України, де знаходяться головні шляхи руху 

середньоморських циклонів. Переміщенню їх у центральні та східні регіони в 

цей час заважають часті антициклони південно-східних регіонів Росії.  

Восени та на весні циклони переміщуються в основному з 

Середземного та Чорного морів, а також центральної і північно-західної 

Європи (див. рис. 3.4). Циклони обминають Задністров’я та переважну 

частину Правобережжя Степу, тому характерна незначна кількість опадів –              

120-140 мм, яка збільшується у Придніпровській частині до 140-160 мм. 

Найменша кількість опадів властива північно-західній частині 

Дніпропетровської області,де на відрогах Придніпровської височини 

спостерігається «полюс» зимової сухості внаслідок найбільшої кількості днів 

з антициклонічною погодою. Кількість опадів у межах 120-130 мм, що 

знаходить відображення у потужності профілю чорноземів звичайних  
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(80-85 см, при важко суглинковому гранулометричному складі), неглибокому 

заляганні сольових акумуляцій у вигляді гіпсу – 3,5 м, що властиво більш 

аридним районам Степу Північного з чорноземами південними. 

Лівобережна частина Степу Північного відкрита у холодний період 

року як для середземноморських, так і північно-західних атлантичних 

циклонів. У зв’язку з цим кількість опадів майже повсюдно перевищує             

150 мм, сягаючи в окремих випадках 190-210 мм, що пов’язано з 

особливостями орографії місцевості. 

У долині р. Дніпра та прилеглих місцевостях з висотами до 140-150 м 

кількість опадів становить 150-160 мм. З підвищенням гіпсометричного рівня 

при наближенні до південно-західних відрогів Середньоросійської височини 

з висотами 150-200 м їхня кількість зростає до 160-180 мм, оскільки регіон є 

місцем розвантаження південно-західних та північно-західних циклонічних 

утворень.  

У напрямку на північний схід до південно-східних відрогів 

Середньоросійської височини кількість опадів поступово зменшується – до 

160-170 мм на висотах 170-210 м і до 150-160 мм на висотах 150-                    

170 м н. р. м. Середземноморські циклони сюди майже не проникають, 

оскільки їх блокують антициклони і бар’єром є Донецький кряж. Останній 

розташований майже перпендикулярно напрямку переміщенню південно-

західних циклонів, тому кількість опадів на навітряних південно-західних 

схилах збільшується від 160-170 мм у підніжжі до 170-180 мм на висотах до 

240-250 м і 180-190 мм, місцями до 200-210 мм при 250-350 м н. р. м.  

Водночас підвітряні північні і північно-східні схили, розташовані у 

своєрідній тіні Донецького кряжу, отримують мінімальну кількість вологи – 

120-130 мм. Цей лівобережний «полюс» зимової аридності, як проекція 

Донецького кряжу у північно-східному напрямку, простежується на 60-80 км, 

охоплюючи терасову рівнину р. Сіверський Дінець, де випадає 130-140 мм 

опадів. 
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Приазовська височина розташована у напрямку з південного заходу на 

північний схід, тому не є бар’єром на шляху середземноморських циклонів, 

які охоплюють її з південно-східного боку.  

У зв’язку з цим максимум опадів холодного періоду – 180-210 мм 

випадає у південно-східному підніжжі височини з висотами 20-110 м н. р. м. 

Збільшення висоти не призводить до зростання кількості опадів, її значення у 

межах 160-180 мм. Гумідність клімату в холодний період у цьому регіоні 

призводить до формування чорноземів звичайних зі збільшеною до 100 см 

потужністю профілю при легкосередньоглинистому гранулометричному 

складі, так званих «приазовських чорноземів».  

На північно-західних схилах Приазовської височини та Запорізької 

рівнини кількість опадів холодного періоду збільшується від 150-160 мм на 

висотах 150-175 м до 160-170 мм при гіпсометричному рівні понад 180-                  

200 м н. р. м. 

Для визначення гумідності холодного періоду з точки зору 

ґрунтоутворення і агроресурсу важлива як абсолютна кількість опадів 

холодного періоду, так і засвоєння їх ґрунтами, яке залежить від термічного 

режиму протягом листопада-березня. Чим більш теплі умови взимку і 

кількість без морозних днів, тим на меншу глибину промерзає ґрунт і більше 

опадів поглинається ним. 

На північних схилах Донецької височини і південних відрогах 

Середньоросійської височини, які найчастіше відчувають вплив арктичного 

повітря, спостерігаються найбільш суворі умови холодного періоду – середня 

температура січня становить від (-6,9) 
о
С до (-7,9) 

о
С при вертикальному 

градієнті температури (-0,5) 
о
С на 100 м. У зв’язку з цим найсуворіші 

термічні умови існують на крайньому північному сході Луганської області на 

відрогах Середньоросійської височини та Донецькому Кряжі. Водночас на 

південних схилах Донецького кряжу вертикальний градієнт температур 

значно вищий і становить 1 
о
С на 100 м, що зумовлює на гіпсометричному 
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рівні менше 200 м підвищення значень температури до (-6,5) 
о
С, що визначає 

необхідність відповідного розмежування територій. 

Приазовська височина за значеннями вертикального градієнта 

температури січня близька до південних схилів Донецького кряжу, діапазон 

становить від (-5,5) 
о
С до (-6,8) 

о
С, на південно-східних схилах на висотах 

нижче 110 м температура зростає вище (-5,5) 
о
С, тому на цьому 

гіпсометричному рівні проходить відповідна межа. 

Придніпровська височина та її відроги за закономірностями 

вертикальних градієнтів температури близька до вищенаведених височин, 

підвищення висоти зумовлює зниження температури, а у південного 

підніжжя з висотою 100 м значно поліпшується термічний режим. 

Південні відроги Центральномолдовської і Подільської височин значно 

вирізняються за особливостями термічних умов через наявність 

орографічного захисту – височин від вторгнень холодного арктичного 

повітря, територіальна близькість до незамерзаючої акваторії Чорного моря 

визначає різке зростання температурних показників при зниженні 

гіпсометричного рівня  вертикальний градієнт температури становить            

(-2,4) 
о
С на 100 м. У зв’язку з цим середня температура січня зростає від             

(-5) 
о
С на висоті 190-200 м на межі з Лісостепом до (-1,5 – 2) 

о
С на висоті  

40-100 м н. р. м. у Задністров’ї.  

Відображенням кількості опадів і їх засвоєння ґрунтом є потужність 

профілю. Її параметри мають обернено-пропорційний характер від тривалості 

морозного періоду.  

Між останнім показником (х) і середньою температурою січня існує 

майже лінійна функціональна залежність: у = -0,0112х+7,025, яка дійсна для 

рівнинної частини України. Наявність функціонального зв’язку між 

орографічними особливостями території та термічними умовами холодного 

періоду, відображеними у засвоєнні опадів за цей час, дала змогу за 

гіпсометричними рівнями диференціювати Степ Північний на 6 фацій  

(див. рис. 3.4, табл. 3.4).  
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3

 

Таблиця 3.4 

Потужність профілю чорнозему звичайного в підзональному аспекті залежно  

від гранулометричного складу, зволоження і фаціальності в сантиметрах 

Ф
ац

ія
 

ін
д

ек
с 

зв
о
л
о
ж

 Вміст фізичної глини, % 

Ф
ац

ія
 

ін
д

ек
с 

зв
о
л
о
ж

 Вміст фізичної глини, % 

Ф
ац

ія
 

ін
д

ек
с 

зв
о
л
о
ж

 Вміст фізичної глини, % 

41-45 56-60 66-70 71-75 41-45 56-60 66-70 71-75 41-45 56-60 66-70 71-75 

Пізона Степова півнчно-центральна 

I 6.3а 70-78 55-63 63-72 - І 6.4а’ - 74-77 65-72 - І 7.4в1 100-110 85-95 70-80 - 

II 6.3а’
 

- 65-70 - - - 6.4в’’ - 88-98 81-91 - - 7.4г - - 110-120 100-110 

 6.3в’ - 77-87 70-80 60-70 ІІ 6.4а - 85-90 75-80 - - 7.5в’’ - 110-120 105-115 - 

III 5.3а - 60-65 - - - 6.4в’ - 84-93 82-80 77-83 ІІ 7.4а’’ - 97-103 93-98 - 

 5.3б’’ 78-90 73-80 68-75 -  6.4г - - 94-100 88-97 - 7.4б 105-115 85-95 - - 

 5.3г - 110-115 90-100 - ІІІ 6.4а - 85-90 80-90 - - 7’’4б - 110-115 105 - 

 6.3а - 72-76 68-74 - IV 6.4а 100-120 95-110 90-100 - ІІІ 7’4а - 90-110 85-105 - 

 6.3б 85-95 80-85 - - V 6.4а - 110-120 - - - 7’’4б - 120-130 - - 

IV 6.3а 100-115 90-100 - - - - - - - - IV 7’4а 105-115 100-120 - - 

V 6.3а 110-120 105-115 - - - - - - - - V 7’’4а 115-125 110-120 108-115 - 

VI 6.2а 80-90 70-80 - - - - - - - - - 7і4а - 110-120 - - 
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Кожна з них характеризується параметрами сприятливості термічних 

умов для засвоєння вологи опадів, що знаходить відображення у потужності 

профілю чорноземів звичайних.  

За умов дотримання принципу єдиної різниці з термічним режимом і 

гранулометричним складом (однаковий гранулометричний склад, кількість 

опадів холодного періоду) є можливість параметрично оцінити фаціальну 

зміну потужності профілю чорноземів звичайних. Від зимово-

сильнохолодної до зимово-помірнотеплої і зимово-теплої фацій потужність 

зростає на 25-60 % відповідно до збільшення засвоєності опадів холодного 

періоду. Значний діапазон кількості останніх та параметрів фаціальних умов 

їх засвоєння з урахуванням гранулометрії зумовили значну диференціацію 

потужності профілю чорноземів звичайних у зоні Степу Північного [196, 

209]. 

Таким чином, наявність різних гіпсометричних рівнів обумовлює 

відмінності у гідротермічних умовах різних геоморфологічних регіонів Степу 

Північного.  

У межах кожного геоморфологічного регіону існує пропорційний 

зв'язок між висотою місцевості та кількістю опадів і сумою ефективних 

температур за теплий період, що визначає закономірне збільшення 

параметрів гідротермічного коефіцієнту Селянинова при підвищенні 

гіпсометричного рівня. Проте інтенсивність збільшення його параметрів має 

власне кількісне значення для окремих геоморфологічних регіонів. 

Визначено параметри зволоження за теплий період залежно від 

гіпсометричного рівня чорноземів звичайних, що дозволяє використовувати 

висоту місцевості для ідентифікації кліматичних особливостей. 

Показано обмежену дієспроможність даних окремих метеостанцій, 

розміщених у зниженнях рельєфу, для характеристики умов зволоження 

навколишніх чорноземів звичайних через різницю у гіпсометричних рівнях. 

Гіпсометрично-детерміновані особливості гідротермічних умов теплого 

періоду відображаються  у параметрах відносного гумусонакопичення в 
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чорноземах звичайних через показник КВАГ. На цій підставі проведено 

диференціацію Степу  Північного на 3 підзони за зволоженням та 

гіпсометричними рівнями. 

Кількість опадів за холодний період не має чітко вираженого зв’язку з 

висотою місцевості. Останнє впливає на засвоєння ґрунтами вологи зимових 

опадів через зниження температури повітря з висотою, що обумовлює 

формування певної потужності профілю чорноземів звичайних з 

урахуванням їх гранулометричного складу 

Результати данного розділу опубліковано в публікаціях [156, 196, 205, 

209, 212]. 
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РОЗДІЛ 4  

ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ЧОРНОЗЕМУ ЗВИЧАЙНОГО В СИСТЕМІ 

ТАКСОНОМІЧНИХ ОДИНИЦЬ ГЕНЕТИЧНОЇ 

ЕКОЛОГО-СУБСТАНТИВНОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ 

 

4.1 Провінціальна диференціація Степу Північного в межах підзон і 

фацій 

 

В попередніх розділах було показано, що Степ Північний неоднорідний 

за зволоженням в підзональному і фаціальному відношеннях, що відповідно 

знаходить відображення в морфологогенетичних властивостях чорнозему 

звичайного. Тому неможливо коректно визначити продуктивну здатність 

даного ґрунту. Згідно ґрунтово-екологічного районування України [128], 

ґрунтово-екологічна провінція характеризується однорідністю зволоження, а 

відповідно і показниками властивостей ґрунтів. 

Ґрунтово-екологічна провінція являє собою частину підзони з 

однаковими параметрами гідротермічних умов за (І, 5, 7, і 2, 8, 9) частини 

вегетаційного періоду та кількістю опадів за ІХ-ІІІ місяці в умовах їх певного 

засвоєння (фаціальність). Кліматичні критерії відмічені функціонально 

повною мірою відображають ресурси вологозабезпечення, як визначального 

чинника інтенсивності проявлення ґрунтотворення через параметри 

властивостей та гумусонагромадження. В зв’язку з цим, в зоні Степу 

Північного диференційовано 51 провінція (табл. 4.1, рис .4.1). 

Таблиця 4.1 

Провінції Степу Північного в межах підзон і фацій  

та їх кліматичні особливості 

Фація 

Індекс 

зволоження 

провінцій 

Гідротермічні показники 

Опади ХІ-ІІІ, мм 
ГТКV-VІI ГТКVІІІ-IХ 

1 2 3 4 5 

1. Підзона південно-центральна засушлива 

І 6.3.а 0,81 – 0,90 0,57 – 0,64 120 – 140 

 6.3.б Те саме Те саме 140 – 160 

ІІ 6.3.а - « - - « - 120 – 140 

 6.3.б´´ - « - - « - 150 – 160 

 6.3.в´ - « - - « - 160 – 170 
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Продовж. табл. 4.1 
1 2 3 4 5 

ІІІ 5.3.а 0,74-0,80 0,57 – 0,64 120 – 140 

 5.3.б´ Те саме Те саме 140 – 150 

 5.3.б - « - - « - 140 – 160 

 5.3.б´´ - « - - « - 150 – 160 

 5.3.в - « - - « - 160 – 180 

 5.3.г - « - - « - 180 – 200 

 6.3.а 0,81-0,90 - « - 120 – 140 

 6.3.б Те саме - « - 140 – 160 

ІV 6´.3.а 0,77 – 0,86 - « - 120 – 140 

 6.3.а 0,81 – 0,90 - « - Те саме 

V 6.3.а Те саме - « - - « - 

VІ 6.2.а - « - 0,50 – 0,57 - « - 

2. Підзона північно центральна помірно засушлива 

І 6.4.а´ 0,81 – 0,90 0,64 – 0,73 120 – 130 

 6.4.б Те саме Те саме 140 – 160 

 6.4.в´ - « - - « - 160 – 170 

 6.4.в´´ - « - - « - 170 – 180 

ІІ 6.4.а´ - « - - « - 120 – 130 

 6.4.а - « - - « - 120 – 140 

 6.4.б - « - - « - 140 – 160 

 6.4.б´´ - « - - « - 150 – 160 

 6.4.в´ - « - - « - 160 – 170 

 6.4.в´´ - « - - « - 170 – 180 

 6.4.г´ - « - - « - 180 – 190 

 6.4.г - « - - « - 180 – 200 

ІІІ 6.4.а - « - - « - 120 – 140 

ІV 6.4.а - « - - « - Те саме 

V 6.4.а - « - - « - - « - 

 7.4.в´ 0,91 – 1,00 0,64 – 0,73 160 – 170 

 7’.4.в´ 0,90 – 0,97 Те саме Те саме 

 7.4.г´ 0,91 – 1,00 - « - 180 – 190 

VІ 7’.3.б 0,91 – 0,95 0,57 – 0,64 140 – 160 

3 Підзона північна недостатньо зволожена 

І 7.5.в´ 0,91 – 1,00 0,74 – 0,80 160 – 170 

 7.5.в´´ Те саме Те саме 170 – 180 

ІІ 7’.4.а 0,91 – 0,95 0,64 – 0,73 120 – 140 

 7.4.а´´ 0,91 – 1,00 Те саме 130 – 140 

 7’’.4.а 0,96 – 1,00 - « - 120 – 140 

 7’.4.б 0,91 – 0,95 - « - 140 – 160 

ІІ 7.4.б 0,91 – 1,00 0,64 – 0,73 140 – 160 

 7.4.в´ Те саме Те саме 160 – 170 

 7’’’.4.б 0,98 – 1,00 - « - 140 – 160 

ІІІ 7’.4.а 0,91 – 0,95 - « - 120 – 140 

 7’’.4.а 0,96 – 1,00 - « - Те саме 

 7’’.4.б Те саме - « - 140 – 160 

ІV 7’.4.а 0,91 – 0,95 - « - 120 – 140 

 7’’.4.а 0,96 – 1,00 - « - Те саме 

V 7’.4.а 0,91 – 0,95 - « - - « - 
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Рис. 4.1 Загальний вміст гумусу в чорноземах звичайних на родовому провінціальному рівні 

повнопрофільних, слабо-, середньо-, сильноксероморфних ґрунтів в межах підзон і фацій 
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4.2 Морфолого-генетична характеристика чорнозему звичайного 

 

Чорнозем звичайний є фоновим типом зони Степу Північного, який 

сформувався під різнотравно-ковилово-типчакової рослинністю на лесах, 

лесовидних породах та інше. Вони є домінуючими за площею серед 

материнських порід Степу. 

Досліджувані ґрунти сформувались на вододілах їх схилах, терасових 

річок з даними породами. Характерною генетичною ознакою цих ґрунтів є 

наявність карбонатів у вигляді білозірки, які залягають нижче гумусованого 

горизонту. 

В північній частині Степу чорнозем звичайний має й інші форми 

карбонатів (псевдоміцелій, рідко прожилки). Рухома форма карбонатів у 

вигляді плісняви може спостерігатись спорадично, у вологі порівняно 

прохолодні роки [147, 154]. 

Чорноземи звичайні мають відносно добрі ознаки 

чорноземоутворювального процесу: накопичення гумусу, відносно неглибоке 

залягання карбонатів, відсутність перерозподілу мінеральної частини в 

профілі. 

Водорозчинні солі в чорноземах звичайних північної частини зони 

представлені переважно сульфатами кальцію і магнію з глибини 4 м,  

у південній частині сольові акумуляції починають виявлятися з глибини  

2-2,5 м. При такому порівняно неглибокому заляганні солей ознак 

солонцюватості в горизонтах не спостерігається. 

Як відмічено вище зона розповсюдження чорноземів звичайних в 

просторі за зволоженням неоднорідна. Вона чітко диференціюється на 3 

підзони, 6 фацій, а в межах цих двох ґрунтово-екологічних одиниць – на 51 

провінцію. У зв’язку з цим, морфолого-генетичні властивості ґрунту 

різнопараметричні (табл. 4.2). 
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Таблиця 4.2 

Морфогенетичні властивості чорноземів звичайних різного гіпсометричного рівня в аспекті провінцій 

Область Район Сільрада 

Висота  

н.р.м.,  

м 

Фізична 

глина, % 

Ксеро-

морф-

ність 

Гумус, 

0-30 см, 

% 

Потужність 

профілю, 

см 

Природний 

потенціал, 

гумус, т/га 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Підзона степова південно-центральна засушлива з ГТКV-IX = 0,68-0,75 

Чорнозем звичайний помірно слабогумусоакумулятивний 

Фація І - зимово-сильнохолодна. Засвоюваність опадів холодного періоду 47 %. 

Провінція 6.3.а ГТКV-VII = 0,81-0,90, ГТКVІІІ-ІX = 0,57-0,64, опади (листопад – березень) 120-140 мм 

Луганська Слов’яно-

сербський 

Трьохізбенка 115 

110 

41-45 немає 

слабка 

3,2 

2,7 

74 

62 

230 

180 

Провінція 6.3.б ГТКV-VII = 0,81-0,90, ГТКVІІІ-ІX = 0,57-0,64, опади (листопад – березень) 140-160 мм 

Луганська Станично-

Луганський 

Красна 

Талівка 

163 

157 

152 

150 

51-55 немає 

слабка 

середня 

сильна 

4,0 

3,4 

3,0 

2,5 

73 

61 

46 

32 

280 

215 

150 

110 

Фація ІІ - зимово-холодна. Засвоюваність опадів холодного періоду 52 %. 

Провінція 6.3.а ГТК V-VII = 0,81-0,90, ГТК VІІІ-ІX = 0,57-0,64, опади (листопад – березень) 120-140 мм 

Дніпропет-

ровська 

Софіївкий Кам’янка 96 

91 

51-55 немає 

слабка 

3,9 

3,3 

72 

59 

280 

220 

Провінція 6.3.б’’ ГТКV-VII = 0,81-0,90, ГТК VІІІ-ІX = 0,57-0,64, опади (листопад – березень) 150-160 мм 

Донецька Мар’їнсь-

кий 

Олександрівка 198 

190 

184 

71-75 немає 

слабка 

середня 

5,4 

4,5 

3,9 

59 

49 

37 

380 

280 

187 
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  Провінція 6.3.в’ ГТКV-VII = 0,81-0,90, ГТКVІІІ-ІX = 0,57-0,64, опади (листопад – березень) 160-170 мм 

Донецька Володарсь-

кий 

Старченкове 162 

155 

150 

151 

66-70 немає 

слабка 

середня 

сильна 

5,1 

4,3 

3,8 

2,9 

75 

64 

46 

34 

370 

290 

200 

115 

Фація ІІІ - зимово-помірнохолодна. Засвоюваність опадів холодного періоду 58 %. 

Провінція 5.3.а ГТКV-VII = 0,74-0,80, ГТКVІІІ-ІX = 0,57-0,64, опади (листопад – березень) 120-140 мм 

Дніпропет-

ровська 

Апосто-

ловський 

Апостолове 90 

86 

85 

51-55 немає 

слабка 

середня 

3,5 

3,0 

2,6 

66 

55 

43 

260 

200 

130 

Провінція 5.3.б’ ГТКV-VII = 0,74-0,80, ГТКVІІІ-ІX = 0,57-0,64, опади (листопад – березень) 140-150 мм 

Запорізька Василівкий Балки 94 

91 

87 

36-40 немає 

слабка 

середня 

2,5 

2,2 

1,8 

79 

65 

49 

220 

170 

110 

Провінція 5.3.б ГТКV-VII = 0,74-0,80, ГТКVІІІ-ІX = 0,57-0,64, опади (листопад – березень) 140-160 мм 

Дніпропет-

ровська 

Нікопольсь-

кий 

Чортомлик 86 

82 

79 

51-55 немає 

слабка 

середня 

3,7 

3,2 

2,7 

72 

59 

45 

280 

210 

140 
Провінція 5.3.б’’ ГТКV-VII = 0,74-0,80, ГТКVІІІ-ІX = 0,57-0,64, опади (листопад – березень) 150-160 мм 

Запорізька Оріхівсь-
кий 

Новотроїцьке 140 
134 
130 

51-55 немає 

слабка 
середня 

3,5 
3,1 
2,6 

80 
66 
59 

310 
240 
160 
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Провінція 5.3.в ГТКV-VII = 0,74-0,80, ГТКVІІІ-ІX = 0,57-0,64, опади (листопад – березень) 160-180 мм 
Запорізька Бердянсь-

кий 
Миколаївка 90 

84 
82 

61-65 немає 

слабка 
середня 

4,3 
3,6 
3,0 

90 
74 
57 

415 
315 
210 

Провінція 5.3.г ГТКV-VII = 0,74-0,80, ГТКVІІІ-ІX = 0,57-0,64, опади (листопад – березень) 180-200 мм 

Донецька Ново-

азовський 

Новоазовське 92 

87 

85 

56-60 немає 

слабка 

середня 

4,1 

3,5 

2,9 

110 

95 

65 

410 

310 

200 

Провінція 6.3.а ГТКV-VII = 0,81-0,90, ГТКVІІІ-ІX = 0,57-0,64, опади (листопад – березень) 120-140 мм 

Микола-

ївська 

Новобузь-

кий 

Новополтавка 95 

90 

51-55 немає 

слабка 

4,5 

4,0 

72 

59 

330 

250 

Провінція 6.3.б ГТКV-VII = 0,81-0,90, ГТКVІІІ-ІX = 0,57-0,64, опади (листопад – березень) 140-160 мм 

Дніпропет-

ровська 

Томаківсь-

кий 

Томаківка 97 

92 

90 

51-55 немає 

слабка 

середня 

4,0 

3,5 

2,9 

83 

69 

51 

325 

240 

160 

Фація ІV - зимово-холодно-тепла. Засвоюваність опадів холодного періоду 65 %. 

Провінція 6’.3.а ГТКV-VII = 0,77-0,86, ГТКVІІІ-ІX = 0,57-0,64, опади (листопад – березень) 120-140 мм 

Одеська Біляївський Біляївка 90 

84 

46-50 немає 

слабка 

3,4 

2,9 

105 

90 

340 

260 

Провінція 6.3.а ГТКV-VII = 0,81-0,90, ГТКVІІІ-ІX = 0,57-0,64, опади (листопад – березень) 120-140 мм 

Одеська Беляївський Марківка 93 

90 

88 

46-50 немає 

слабка 

середня 

3,7 

3,2 

2,7 

105 

90 

66 

350 

270 

180 
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Фація V - зимово-помірнотепла. Засвоюваність опадів холодного періоду 72 %. 

Провінція 6.3.а ГТКV-VII = 0,81-0,90, ГТКVІІІ-ІX = 0,57-0,64, опади (листопад – березень) 120-140 мм 

Одеська Болградсь-

кий 

Табаки 125 

120 

117 

115 

46-50 немає 

слабка 

середня 

сильна 

3,7 

3,1 

2,6 

2,1 

110 

93 

73 

47 

355 

270 

170 

105 

Фація VІ - зимово-тепла. Засвоюваність опадів холодного періоду 80 %. 

Провінція 6.2.а ГТКV-VII = 0,81-0,90, ГТКVІІІ-ІX = 0,50-0,57, опади (листопад – березень) 120-140 мм 

Одеська Татарбу-

нарський 

Білолісо 80 

76 

74 

72 

46-50 немає 

слабка 

середня 

сильна 

3,3 

2,8 

2,3 

2,0 

80 

65 

53 

32 

260 

200 

140 

90 

2 Підзона степова північно-центральна помірно засушлива з ГТКV-IX = 0,76-0,82 

Чорнозем звичайний середньогумусоакумулятивний 

Фація І - зимово-сильнохолодна. Засвоюваність опадів холодного періоду 47 %. 

Провінція 6.4.а’ ГТКV-VII = 0,81-0,90, ГТКVІІІ-ІX = 0,64-0,73, опади (листопад – березень) 120-130 мм 

Луганська Красно-

донський 

Краснодон 190 

183 

180 

178 

51-55 немає 

слабка 

середня 

сильна 

4,3 

3,7 

3,1 

2,5 

81 

66 

50 

33 

330 

240 

150 

80 
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Провінція 6.4.б ГТКV-VII = 0,81-0,90, ГТКVІІІ-ІX = 0,64-0,73, опади (листопад – березень) 140-160 мм 

Луганська Новоай-

дарський 

Новоайда 165 

160 

157 

155 

61-65 немає 

слабка 

середня 

сильна 

5,2 

4,5 

3,8 

3,0 

73 

61 

46 

31 

315 

275 

180 

105 

Провінція 6.4.в’’ ГТКV-VII = 0,81-0,90, ГТКVІІІ-ІX = 0,64-0,73, опади (листопад – березень) 170-180 мм 

Донецька Ясину-

ватський 

Ясинувата 214 

208 

205 

204 

56-60 немає 

слабка 

середня 

сильна 

5,0 

4,3 

3,6 

2,8 

93 

76 

61 

37 

420 

310 

210 

160 

Фація ІІ - зимово-холодна. Засвоюваність опадів холодного періоду 52 %. 

Провінція 6.4.а’ ГТКV-VII = 0,81-0,90, ГТКVІІІ-ІX = 0,64-0,73, опади (листопад – березень) 120-130 мм 

Дніпропет-

ровська 

П’ятихатсь-

кий 

Комісарівка 156 

150 

147 

145 

51-55 немає 

слабка 

середня 

сильна 

4,4 

3,8 

3,2 

2,5 

83 

68 

55 

32 

350 

260 

170 

105 

Провінція 6.4.а ГТКV-VII = 0,81-0,90, ГТКVІІІ-ІX = 0,64-0,73, опади (листопад – березень) 120-140 мм 

Дніпропет- 

ровська 

Крини-

чанський 

Кринички 135 

130 

124 

122 

51-55 немає 

слабка 

середня 

сильна 

4,5 

4,0 

3,2 

2,6 

87 

73 

55 

35 

365 

275 

180 

105 

Провінція 6.4.б ГТКV-VII = 0,81-0,90, ГТКVІІІ-ІX = 0,64-0,73, опади (листопад – березень) 140-160 мм 

Дніпропет-

ровська 

Тома-

ківський 

Чумаки 130 

127 

51-55 немає 

слабка 

4,5 

3,9 

92 

77 

380 

290 
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Провінція 6.4.б’’ ГТКV-VII = 0,81-0,90, ГТКVІІІ-ІX = 0,64-0,73, опади (листопад – березень) 150-160 мм 

Донецька Крама-

торський 

Андріївка 195 

190 

186 

185 

61-65 немає 

слабка 

середня 

сильна 

5,3 

4,4 

3,8 

3,0 

83 

68 

53 

34 

410 

310 

210 

130 

Провінція 6.4.в’ ГТКV-VII = 0,81-0,90, ГТКVІІІ-ІX = 0,64-0,73, опади (листопад – березень) 160-170 мм 

Запо-

різька 

Поло-

гівський 

Семенівка, 

Григорівка 

235 

230 

226 

224 

61-65 немає 

слабка 

середня 

сильна 

5,2 

4,3 

3,8 

3,0 

90 

74 

57 

38 

440 

330 

220 

140 

Провінція 6.4.в’’ ГТКV-VII = 0,81-0,90, ГТКVІІІ-ІX = 0,64-0,73, опади (листопад – березень) 170-180 мм 

Донецька Волно-

вахський 

Новогриго-

рівка 

240 

235 

230 

66-70 немає 

слабка 

середня 

5,6 

4,8 

4,1 

87 

73 

55 

470 

360 

235 

Провінція 6.4.г’ ГТКV-VII = 0,81-0,90, ГТКVІІІ-ІX = 0,64-0,73, опади (листопад – березень) 180-190 мм 

Луганська Антраци-

тівський 

Бобрикове 224 

215 

210 

66-70 немає 

слабка 

середня 

5,7 

5,0 

4,2 

93 

77 

59 

490 

370 

240 

Провінція 6.4.г ГТКV-VII = 0,81-0,90, ГТКVІІІ-ІX = 0,64-0,73, опади (листопад – березень) 180-200 мм 

Донецька Волно-

вахський 

Оленівка 228 

220 

214 

66-70 немає 

слабка 

середня 

5,7 

4,7 

4,1 

97 

80 

62 

510 

385 

250 
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Фація ІІІ - зимово-помірнохолодна. Засвоюваність опадів холодного періоду 58 %. 

Провінція 6.4.а ГТКV-VII = 0,81-0,90, ГТКVІІІ-ІX = 0,64-0,73, опади (листопад – березень) 120-140 мм 

Мико-

лаївська 

Возне-

сенський 

Трикрати 120 

114 

110 

56-60 немає 

слабка 

середня 

4,9 

4,2 

3,5 

87 

76 

58 

390 

310 

200 

Фація ІV - зимово-холодно-тепла. Засвоюваність опадів холодного періоду 65 %. 

Провінція 6.4.а ГТКV-VII = 0,81-0,90, ГТКVІІІ-ІX = 0,64-0,73, опади (листопад – березень) 120-140 мм 

Одеська Біляєвсь-

кий 

Кагарлик 115 

110 

103 

51-55 немає 

слабка 

середня 

4,5 

3,9 

3,2 

105 

87 

66 

420 

310 

220 

Фація V - зимово-помірнотепла. Засвоюваність опадів холодного періоду 72 %. 

Провінція 6.4.а ГТКV-VII = 0,81-0,90, ГТКVІІІ-ІX = 0,64-0,73, опади (листопад – березень) 120-140 мм 

Одеська Тарутинсь-

кий 

Виноградівка 150 

145 

51-55 немає 

слабка 

4,5 

3,8 

115 

95 

420 

340 

3 Підзона степова північна недостатньо зволожена з ГТКV-IX = 0,83-0,89 

Чорнозем звичайний помірно добрегумусоакумулятивний 

Фація І - зимово-сильнохолодна. Засвоюваність опадів холодного періоду 47 %. 

Провінція 7.4.в’ ГТКV-VII = 0,91-1,00, ГТКVІІІ-ІX = 0,64-0,73, опади (листопад – березень) 160-170 мм 

Донецька Костянти-

нівський 

Білокузьминів

ка 

220 

111 

109 

56-60 немає 

слабка 

середня 

5,4 

4,6 

3,9 

90 

74 

56 

450 

340 

220 

Провінція 7’.4.в’ ГТКV-VII = 0,90-0,97, ГТКVІІІ-ІX = 0,64-0,73, опади (листопад – березень) 160-170 мм 

Донецька Лиманський Дробишеве 150 

145 

41-45 немає 

слабка 

3,8 

3,3 

105 

85 

360 

270 
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Провінція 7.4.г’ ГТКV-VII = 0,91-1,00, ГТКVІІІ-ІX = 0,64-0,73, опади (листопад – березень) 180-190 мм 

Луганська Сверд-

ловський 

Олександрівка 310 

305 

302 

66-70 немає 

слабка 

середня 

6,1 

5,3 

4,5 

115 

95 

73 

620 

460 

300 

Провінція 7.5.в’ ГТКV-VII = 0,91-1,00, ГТКVІІІ-ІX = 0,74-0,80, опади (листопад – березень) 160-170 мм 

Харківська Балаклійсь-

кий 

Морозівка 168 

157 

154 

55-60 немає 

слабка 

середня 

5,3 

4,6 

3,9 

110 

90 

68 

515 

360 

250 

Провінція 7.5.в’’ ГТКV-VII = 0,91-1,00, ГТКVІІІ-ІX = 0,74-0,80, опади (листопад – березень) 170-180 мм 

Донецька Слов’янсь-

кий 

Долина 208 

203 

200 

61-65 немає 

слабка 

середня 

5,9 

5,2 

4,3 

110 

90 

69 

540 

410 

320 

Фація ІІ - зимово-холодна. Засвоюваність опадів холодного періоду 52 %. 

Провінція 7’.4.а ГТКV-VII = 0,91-0,95, ГТКVІІІ-ІX = 0,64-0,73, опади (листопад – березень) 120-140 мм 

Дніпропет-

ровська 

Петровсь-

кий 

Новий 

Стародуб 

150 

144 

140 

51-55 немає 

слабка 

середня 

4,8 

4,2 

3,5 

96 

81 

62 

420 

320 

215 

Провінція 7.4.а’’ ГТКV-VII = 0,91-1,00, ГТКVІІІ-ІX = 0,64-0,73, опади (листопад – березень) 130-140 мм 

Дніпропет-

ровська 

Синельни-

ковський 

Раївка 166 

160 

51-55 немає 

слабка 

4,7 

4,1 

100 

83 

425 

320 

Провінція 7’’.4.а ГТКV-VII = 0,96-1,00, ГТКVІІІ-ІX = 0,64-0,73, опади (листопад – березень) 120-140 мм 

Кірово-

градська 

Бобринець-

кий 

Березівка 172 

167 

165 

56-60 немає 

слабка 

середня 

5,5 

4,6 

4,0 

107 

88 

69 

530 

400 

260 
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Провінція 7’.4.б ГТКV-VII = 0,91-0,95, ГТКVІІІ-ІX = 0,64-0,73, опади (листопад – березень) 140-160 мм 

Кірово-

градська 

Компані-

ївський 

Інгуло-

Кам’янка 

180 

175 

56-60 немає 

слабка 

5,4 

4,5 

100 

83 

490 

360 

Провінція 7.4.б ГТКV-VII = 0,91-1,00, ГТКVІІІ-ІX = 0,64-0,73, опади (листопад – березень) 140-160 мм 

Харківська Зачепи-

лівський 

Зачепилівка 126 

120 

56-60 немає 

слабка 

5,3 

4,5 

90 

74 

435 

330 

Провінція 7.4.в’ ГТКV-VII = 0,91-1,00, ГТКVІІІ-ІX = 0,64-0,73, опади (листопад – березень) 160-170 мм 

Харківська Лозівський Новоіванівка 166 

160 

56-60 немає 

слабка 

5,4 

4,6 

95 

78 

460 

350 

Фація ІІІ - зимово-помірнохолодна. Засвоюваність опадів холодного періоду 58 %. 

Провінція 7’.4.а ГТКV-VII = 0,91-0,95, ГТКVІІІ-ІX = 0,64-0,73, опади (листопад – березень) 120-140 мм 

Одеська Ананьївсь-

кий 

Василівка 140 56-60 немає 5,3 100 450 

Провінція 7’’.4.а ГТКV-VII = 0,96-1,00, ГТКVІІІ-ІX = 0,64-0,73, опади (листопад – березень) 120-140 мм 

Кірово-

градська 

Долинсь-

кий 

Покровка 170 

164 

51-55 немає 

слабка 

5,1 

4,5 

120 

98 

540 

410 

Фація ІV - зимово-холодно-тепла. Засвоюваність опадів холодного періоду 65 %. 

Провінція 7’.4.а ГТКV-VII = 0,91-0,95, ГТКVІІІ-ІX = 0,64-0,73, опади (листопад – березень) 120-140 мм 

Одеська Розділь-

нянський 

Марківка 143 

138 

135 

46-50 немає 

слабка 

середня 

4,4 

3,8 

3,2 

115 

95 

71 

415 

305 

205 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Провінція 7’’.4.а ГТКV-VII = 0,96-1,00, ГТКVІІІ-ІX = 0,64-0,73, опади (листопад – березень) 120-140 мм 

Одеська В.Михай-

лівський 

Гребеники 170 

165 

162 

56-60 немає 

слабка 

середня 

5,5 

4,6 

4,0 

115 

95 

73 

550 

415 

270 

Фація V - зимово-помірнотепла. Засвоюваність опадів холодного періоду 72 %. 

Провінція 7’.4.а ГТКV-VII = 0,91-0,95, ГТКVІІІ-ІX = 0,64-0,73, опади (листопад – березень) 120-140 мм 

Одеська Тарутинсь-

кий 

Підгірне 190 

187 

51-55 немає 

слабка 

4,8 

4,2 

120 

105 

460 

340 
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Потужність гумусованого профілю зумовлюється зволоженням в 

теплий період, кількістю опадів з листопаду по березень, їх засвоєнням і 

гранулометричним складом. Вона коливається в переважній більшості в 

межах 45-145 см, зростання її спостерігається від засушливої підзони до 

недостатньо зволоженої в результаті покращення зволоження, а також від І 

до V фацій внаслідок збільшення засвоєння опадів холодного періоду. Проте 

спостерігається і відхилення, що пов’язано із кількістю опадів за холодний 

період та гранулометричного складу ґрунтіві підґрунтя. На більш легких 

породах сформувались більш глибокі, але менш гумусовані чорноземи, на 

важких – більш гумусовані, але менш потужні. Характерною ознакою в 

підорній частині профілю є наявність реліктових копролітів, які в багатьох 

випадках домінують горіхуватими формами в складі структури. 

Гумусована частина профілю чорноземів звичайних диференціюється 

на такі генетичні горизонти: гумусований (Н), верхній перехідний (Нр) та 

нижній перехідний (Phk). Останній при загальній потужності гумусованої 

частини більше 100 см розподіляється на РН і Рh. Карбонати в профілі 

знаходяться в переважній більшості на глибині 30-70 см, проте зустрічаються 

з вмістом у всьому профілі або тільки у материнській породі. 

Гумусований горизонт (Н) потужність 30-60 см в залежності від 

гранулометричного складу і географічного положення, рівномірно 

гумусований, темно-сірого кольору, у зволоженому стані чорний, орний шар 

порошисто-грудкуватий, в сухому стані грудкувато-брилистий, підорний шар 

зернистий з включенням копролітів, в деяких випадках їх дуже багато, іноді в 

нижній частині горизонту на структурних окремностях вицвіти карбонатів у 

вигляді плісняви і тонкогольчастих виділень, перехід поступовий. 

Верхній перехідний горизонт (Нр) потужність 10-35 см, найбільші 

параметри мають чорноземи в підзоні недостатньо зволоженій та легкого 

гранулометричного складу, менші – легко-середньоглинисті на Лівобережжі 

Дніпра, а також на Правобережжі в південній частині засушливої підзони; 

темно-сірий зі слабким буруватим відтінком, зернистий, зернисто-
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грудкуватий, зернисто-грудкувато-горіхуватий, дуже часто гострокутність 

структурних окремностей створюється за рахунок реліктових копролітів, 

іноді вони складають майже весь горизонт; за важкого глинистого 

гранулометричного складу грудкуватий (як правило, в чорноземах звичайних 

недостатньо зволоженої підзони), іноді в нижній частині горизонту 

спостерігаються вицвіти карбонатів на структурних окремностях, а також і в 

ходах коренів, перехід поступовий. 

Нижній перехідний горизонт (Ph або PH) має потужність 10-35 см, 

порівняно слабогумусований, проте гумус рівномірно насичує мінеральну 

масу, при цьому за підвищеної потужності більш інтенсивно верхню частину, 

виключення складають чорноземи на важких за гранулометрією лесах, в яких 

даний горизонт слабо і нерівномірно гумусований, в ходах коренів, тріщин 

темно-сірого кольору, а увесь же горизонт темно-бурий з жовтуватим 

відтінком, в інших ґрунтах даний горизонт темно-сірий або сірувато-палево-

бурий, темно-бурий, грудкуватий, грудкувато-горіхуватий, часто увесь 

горизонт складений реліктовими копролітами, в чорноземах недостатньо 

зволоженої підзони в більшості випадків на структурних окремостях, в ходах 

коренів і червороїнах велика кількість вицвітів карбонатів, які при підсиханні 

профілю надають йому слабку білуватість, іноді в нижній частині горизонту 

зустрічаються карбонати у вигляді слабо виражених прожилок. На межі з 

Лісостепом в даних чорноземах на глибині 120-150 см залягає горизонт 

строкатокольорового лесу з великою кількістю кротовин. 

Ґрунтотворна порода (лес і лесовидні породи) у верхній частині слабо і 

нерівномірно гумусована, темнувато-палево-бура, до низу палево-бура, 

палева, часто вона складається із реліктових копролітів; в Задонецькому 

Степу та Приазовській височині леси легко-середньоглинисті бурі з 

червонуватим відтінком, вони гумусовані у верхній частині слабополощато в 

ходах коренів, червороїнах. В підзоні недостатньо зволоженій карбонати у 

вигляді слабо вираженого міцелію, рідких прожилок і білозірки, при чому в 

північних регіонах остання представлена поодинокими екземплярами. Шар 
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білозірки просторово коливається в межах 70-100 см, 80-130 (150) см, проте 

зустрічаються чорноземи з рідкою білозіркою на глибині 110 (120) – 

160 (170) см. 

В структурі ґрунтового покриву чорноземів звичайних виділяються 

наступні ґрунтово-екологічні підрозділи в розрізі таксономічних одиниць 

класифікації [86]: підтип, рід, вид. 

Підтип: помірно слабогумусоакумулятивний КВАГ=0,68-0,78 (підзона 

степова південно-центральна засушлива), середньогумусоакумулятивний 

КВАГ=0,80-0,89 (підзона степова північно-центральна помірно засушлива), 

помірно добрегумусоакумулятивний КВАГ=0,90-0,98 (підзона степова 

північна недостатньо зволожена). 

Рід: від важкосупіщаного до важкоглинистого. 

Вид: фоновий – займає підвищені вирівняні мезо-мікрорельєфні 

утворення, морфолого-генетичні діагностичні ознаки і властивості наведені 

вище; модальний та карбонатний – за глибиною залягання карбонатів; 

неглибокий, середньоглибокий, помірноглибокий, глибокий, 

підвищеноглибокий – за потужністю гумусованого профілю;  

підвищенозволожений – приурочений до відносно знижених мезо-

мікрорельєфних утворень, виположених частин схилів, які зазнають 

додаткового зволоження за рахунок поверхневого стоку, 

діагностуєтьсязбільшеною потужністю профілю щодо фонових – 110-130 %, 

вмістом гумусу і параметрами КВАГ – 105-115 % (табл. 4.3); 

слабоксероморфний – притаманний схиловим місцевостям, має потужність 

профілю щодо фонових 75-90 %, вміст гумусу та параметри КВАГ – 75-90 %; 

середньоксероморфний – кількісні діагностичні показники, відсоток від 

фонових: потужність профілю – 50-75 %, вміст гумусу та КВАГ – 65-75 %; 

сильноксероморфний – діагностичні показники, відсоток від фонових: 

потужність профілю – 30-50 %, вміст гумусу та КВАГ – 50-65 % [206 - 208]. 
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Таблиця 4.3 

Діагностичні критерії чорноземів звичайних за потужності профілю  

за зволоженістю 

Фонові 
Підвищено 

зволожені 

Ксероморфні
 

слабко середньо сильно 

потуж-

ність,  

см 

КВАГ 
потуж-

ність 
КВАГ

1) потуж-

ність 
КВАГ

1)
 

потуж-

ність 
КВАГ

1)
 

потуж-

ність 
КВАГ

1)
 

Діагностичні показники, % від фонових 

100 100 110–130 105–115 75–90 75–90 50–75 65–75 30–50 50–65 

негли-

бокі  

45 – 65 

 

се-

редньо 

глибокі 

 
короткі 

25 – 45 
 короткі  

мілкі 

< 25 
 

середньо 

глибокі 

65 – 95 

 
помірно 

глибокі 
 

негли-

бокі 
 

негли-

бокі 
 

корот

кі 
 

помірно 

глибокі 

95 – 105 

 глибокі  

се-

редньо 

глибокі 

 

се-

редньо 

глибокі 

 
негли-

бокі 
 

глибокі 

105 – 125 
 

підви-

щено 

глибокі 

 
помірно 

глибокі 
 

помір 

но 

глибокі 

 

серед 

ньо 

глибо

кі 

 

підви-

щено 

глибокі 

125 – 145 

   глибокі      

1)
  Відсоток від підтипових параметрів КВАГ 

 

Діагностичні показники за потужністю профілю, вмістом гумусу 

чорнозему звичайного на лесах і лесовидних породах на видовому рівні 

фонового, ксероморфного слабого, середнього і сильного ступеню модальних 

варіантів на родовому провінціальному рівні в межах підзон, фацій 

представлені на рисунках 4.2, 4.3. 

Вміст гумусу в 0-30 см шарі ґрунту в чорноземах звичайних 

визначається головним чином підзональною зволоженістю за теплий період, 

а в межах підзон вмістом фізичної глини. При цьому не виключається 

незначний вплив кількості зволоження за холодний період та його засвоєння. 



 

 

1
1
4
 

 Рис. 4.2 Потужність профілю чорноземів звичайних за гранулометричним складом залежно від кількості 

опадів за листопад – березень в межах підзон, фацій. 

 



 

 

1
1
5
 

 Рис. 4.3 Вміст гумусу в чорноземах звичайних на родовому провінціальному рівні повнопрофільних, слабо-, 

середньо-, сильноксероморфних ґрунтів в межах підзон і фацій 
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Аналогічна закономірність спостерігається для чорноземів звичайних 

різного ступеня ксероморфності. При цьому його кількість зменшується по 

відношенню до повнопрофільних ґрунтів: на ксероморфних ґрунтах на  

8-22 %, середньоксероморфних – 20-25 %, сильноксероморфних – 30-35 %. 

Кліматичні критерії ГТКV-IX, опади за V-IX місяці та їх засвоєння в 

межах провінції повною мірою відображають ресурси вологозабезпечення і 

функціонально визначають інтенсивність ґрунтоутворення через параметри 

гумусонагромадження. Вони в чорноземах звичайних мають 

прямопропорційний характер. Їх зв'язок між вище відміченими факторами 

родючості та важливими ресурсними показниками ґрунтоутворення 

(параметри КПНГ, КВАГ) і загальними запасами гумусу становить R=0,98 

(рис. 4.4). 

 
Рис. 4.4 Параметри КВАГ чорнозему звичайного від значень ГТК за 

теплий період  

Розроблена модель визначення ГТКV-IX через КВАГ: у=-0,510+1,692х 

[54] за допомогою якого шляхом визначення вмісту гумусу і 

гранулометричного складу в будь-якій точці, можна розрахувати ГТКV-IX в 

даному місті. 

Запропонована емпірична модель (4.1, 4.2) визначення вмісту гумусу в 

профілі ґрунтів акумулятивного типу [54], яка дійсна і для визначення вмісту 

органічної речовини в чорноземах звичайних : 

у = 9,07 х1х2 + 0,05 х2х3 – 4,90 х3,                   (4.1) 

 

Г
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К
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X

 0,85 
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де у – загальний вміст гумусу в профілі ґрунтів, т/га; 

х1 – ГТК за Селяниновим за період травень-вересень; 

х2 – потужність гумусованого профілю, см; 

х3 – вміст фізичної глини, %. 

Крім того, визначення загального вмісту гумус можливо здійснювати за 

наступної моделі:  

у = КПНГ V·h·ω ,                                      (4.2) 

де у – загальний вміст гумусу в профілі ґрунтів, т/га; 

КПНГ – коефіцієнт профільного нагромадження гумусу; 

V – об’ємна вага, г/см
3
; 

h – потужність профілю ґрунту, см; 

ω – гранулометричний склад ґрунту, %. 

Приведені моделі дають змогу об’єктивно охарактеризувати 

агровиробничі якості будь-якої ділянки землі з акумулятивним характером 

ґрунтового покриву. 

Отже, гіпсометрично обумовлена різноманітність чорноземів 

звичайних за гідротермічними умовами теплого і холодного періодів 

знаходить відповідне відображення у морфологогенетичних властивостях 

через параметри КВАГ і потужності профілю, що дозволило використати ці 

показники для удосконалення диференціації зволоження зони досліджень у 

провінціальному і фаціальному аспектах. 

Виділено 51 грунтово-екологічних провінцій, кожна з яких 

характеризується морфологогенетичними особливостями чорноземів 

звичайних за потужністю профілю, вмістом гумусу, його запасом відповідно 

гранулометричного складу та гіпсометрично-обумовленого зволоження. 

Розроблено діагностичні критерії чорноземів звичайних на видовому 

рівні за потужністю профілю, коефіцієнт КВАГ, розроблено модель 

визначння ГТК через КВАГ, щодо дозволяє за властивостями грунтів і 

індетифікувати їх зволоженість і охарактеризувати агровиробничі якості. 

Результати данного розділу опубліковано в статтях [206 - 208]. 
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РОЗДІЛ 5  

ВПЛИВ ПРІОРИТЕТНИХ ФАКТОРІВ РОДЮЧОСТІ ЧОРНОЗЕМУ 

ЗВИЧАЙНОГО НА ЙОГО ПРОДУКТИВНУ ЗДАТНІСТЬ 

 

Учення про родючість ґрунтів тісно пов’язано з іменем В. Р. Вільямса. 

Значний внесок у його розвиток зробили П. А. Костичев,  

О. Н. Соколовський, С. П. Кравков, О. М. Грінченко, Т. Н. Кулаковська та ін. 

Згідно з ДСТУ (2006, остаточна редакція), “родючість – це здатність ґрунту 

задовольняти потреби рослин у елементах живлення, волозі, повітрі, а також 

забезпечувати умови їхньої нормальної життєдіяльності для створення ними 

відповідної біомаси (врожаю)”. У зв’язку з цим терміни “родючість” і 

“продуктивність” ґрунту взаємозв’язані. Продуктивність ґрунту як створення 

відповідної біомаси (врожаю) природними і культурними рослинами 

зумовлюється його родючістю як функції всього необхідного для їхнього 

розвитку. І, навпаки, родючість ґрунту забезпечує рослини необхідним для 

створення ними певної їхньої біологічної продукції. Ґрунт має бути 

сприятливим середовищем за вологою, теплом, фізичними і фізико-

хімічними показниками та іншими факторами. Усі ці фактори і умови 

сприятливості продуктивній здатності ґрунтів функціонально визначаються 

факторами ґрунтоутворення, оскільки ґрунт і його родючість взаємозв’язані. 

В зв’язку з цим, родючість ґрунтів зумовлюється екологічними умовами 

їхнього формування. А тому в просторі рівень родючості ґрунтів 

неоднаковий через зміну природних умов ґрунтоутворення [160, 203], за                   

В. В. Докучаєвим «ґрунт та клімат є основні важливі фактори землеробства – 

перші і неминучі умови врожаїв». В зв’язку з тим, що ґрунт є функцією 

екологічних умов його залягання, тому ґрунт і його родючість 

взаємопов’язані. В просторі рівень родючості ґрунтів неоднаковий через 

зміну природних умов ґрунтоутворення. 

Рівень продуктивності ґрунту в одних і тих самих умовах буде 

неоднаковий для різних як природних, так і культурних рослин. У зв’язку з 
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цим О. Н. Соколовський зазначає, що родючість ґрунту – явище відносне, 

вона залежить не тільки від властивостей ґрунту, а й від рослин, які 

культивуються на ньому. За одних умов певна культура добре забезпечується 

всіма необхідними елементами, а інша – ні. Тому коли мова йде про якісну 

характеристику ґрунту, його родючість і продуктивність, то вона повинна 

належати до конкретних культур, а не взагалі. 

Родючість ґрунту при використанні в сільському господарстві залежить 

як від природних факторів, так і розвитку науково-технічного прогресу через 

застосування нових технічних засобів обробітку посіву, збирання врожаю, 

внесення добрив, засобів захисту від хвороб і шкідників, нових сортів і 

гібридів, проведення меліорації тощо [175]. 

Сьогодні достеменно обґрунтовано, що оцінити продуктивну здатність 

ґрунтів одним бонітетним показником в балах неможливо. Родючість ґрунтів 

у природних і культурних фітоценозах реалізується по-різному. Крім цього в 

агроценозах рівень продуктивності поряд з природними чинниками 

родючості визначається додатковими капіталовкладеннями. Тож немає і 

практично не може існувати єдиного універсального показника якості 

ґрунтів, розрахованого будь-яким методом: 1) субстативно-статистичним – 

на підставі порівняння найважливіших властивостей та істотних ознак з 

обов’язковим зіставленням розроблених шкал з урожайними даними,  

2) субстантивним – на принципах відбору властивостей ґрунтів, які 

корелюють з урожайністю сільськогосподарських культур, або 3) 

статистичним – за середньобагаторічною урожайністю сільсьгосподарських 

культур. 

Серед існуючих методів оцінки родючості ґрунтів різної генетичної 

природи можливо коректно і порівняно здійснити визначення їх якості на 

підставі трьохрівневої системи: 1) природний потенціал – потенціал 

природної родючості ґрунту; 2) агропотенціал природної родючості – 

агропотенціал продуктивної здатності конкретних сільськогосподарських 

культур лише за рахунок природних чинників; 3) агропотенціал ефективної 
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родючості ґрунту – при застосуванні додаткових матеріальних ресурсів у 

вигляді добрив і меліорантів у оптимальних об’ємах [54]. Параметри якості 

ґрунтів певних сільськогосподарських культур за природної родючості 

віддзеркалюють ефективність реалізації природних ресурсів ґрунту, тому 

мають слугувати науковою основою розробки спеціалізації 

сільськогосподарського виробництва шляхом еколого-біологічної 

відповідності між вирощуваними видами рослин і навколишнім середовищем 

для найповнішого використання його ресурсу. Вони можуть бути 

використані для оптимізації системи оподаткування та об’єктивної оцінки 

вартості землі як товару. Проте лише за їх допомогою складно коректно 

визначити економічну і грошову оцінку ґрунтів. Це можливо здійснити на 

підставі якості ґрунтів за ефективною родючістю. 

Природний потенціал ґрунту є комплексним показником забезпечення 

ресурсами тепла, вологи і поживними речовинами в межах акумулативного 

типу ґрунтоутворення, а через них і продуктивної здатності природних і 

культурних ценозів. 

За В. В. Докучаєвим органічна речовина ґрунту є інтегральний вияв 

усього комплексу ґрунтоутворювачів. В зв’язку з цим загальні запаси гумусу 

є одним із репрезентативних критеріїв природного потенціалу ґрунту 

акумулятивного типу, які корелюють з гранулометричним складом, сумою 

увібраних катіонів, водними властивостями, загальними запасами азоту, 

фосфору, калію, їх рухомих форм та іншими властивостями, позаяк у 

природній системі більшість з них взаємопов’язані і взаємозумовлені [148]. 

Параметри природного потенціалу чорноземів типових, вони 

коливаються в межах 280-640 т/га гумусу в залежності від зволоження в 

теплий період (ГТКV–IX=0,90-1,30), вмісту фізичної глини (21-60 %) та 

кількості опадів в ХІ–ІІІ місяцях (120-180 мм при засвоєнні їх 47-65 %); 

чорноземів звичайних – відповідно 160-680 т/га при ГТКV–IX=0,68-0,89, 21- 

75 % фізичної глини і 120-210 мм за ХІ–ІІІ при їх засвоєнні 47-72 %. 

Параметри природного потенціалу добре корелюють з ресурсом зволоження, 



121 

 

вираженим у показниках ГТКV–IX, кількості опадів за ХІ–ІІІ місяці та їх 

засвоєння, що виражається в потужності гумусованого профілю. Для 

першого R=0,98, між потужністю профілю та опадами за листопад – березень 

та їх засвоєнням R=0,85-0,90 (див попередні розділи). 

Інформація щодо площі чорноземів звичайних за гранулометричним 

складом, ступенем ксероморфності і еродованості представлені в таблиці 5.1 

[51]. 

Продуктивність слабоксероморфних видів становить (0,85+0,05), 

середньоксероморфних – (0,72+0,07) і сильноксероморфних – (0,55+0,08) 

відповідно повнопрофільних видів за однакового гранулометричного складу 

як за природною, так і за ефективною родючостю в межах грунтово-

екологічних провінцій.  

Урожайність сільськогосподарських культур – об’єктивний прямий 

показник родючості ґрунтів. Це положення діє спроможне за умови високої 

культури землеробства, яка вимагає вибір оптимальних систем чергування 

культур у сівозмінах на біолого-адаптивних принципах, упровадження нових 

сортів, дотримання зонально-регіональних технологій вирощування, захист 

від хвороб і шкідників, внесення добрив і меліорантів в оптимальних об’ємах 

та інше. За цих умов належним чином реалізується природний потенціал 

ґрунтів через врожай сільськогосподарських культур. 

Нормативна врожайність відповідної сільськогосподарської культури 

конкретного за еколого-генетичним статусом та гранулометрією ґрунту 

співвіднесена до середньобагаторічних гідротермічних показників місця його 

розташування прийнята як ґрунтовий агропотенціал [43]. Цей показник дає 

можливість дотримуватись принципу єдиної відміни і об’єктивно 

порівнювати продуктивну здатність різних ґрунтів за екологічними умовами 

формування. Розрізняють агроґрунтовий потенціал: 1) за природною та 2) за 

ефективною родючістю. Параметри ґрунтових агропотенціалів за природною 

і ефективною родючістю відображають цілий комплекс антропогенних і 

природних чинників. 
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Таблиця 5.1 

Площі чорноземів звичайних на лесах за гранулометрією з розподілом на повнопрофільні за ступенем 

ксероморфності і еродованості в межах підзон і зони Степу Північного 

Підзона, 

підтип 

чорно-

зему 

Повнопрофільні і 

ксероморфні 

види та еродовані 

варіанти 

Площа за вмістом фізичної глини (< 0,01 мм), тис. га Всього 

71-75 66-70 61-65 56-60 51-55 46-50 41-45 36-40 31-35 26-30 21-25 16-20 тис. га % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

І 
Степова 

північна 

недо-

статньо 

зволо-

жена, 

помірно 

добре-

гумусо-

акумулят

ивний 

Всього, в т.ч. 48,2 749,0 1237,8 976,1 1172,0 43,7 200,6 - 22,5 - 3,2 4,2 4457,3 100,0 

повнопрофільні 12,8 376,1 470,1 439,6 649,3 18,5 134,1 - 14,5 - 3,2 - 2118,2 47,5 

слабо-

ксероморфні 
23,3 248,2 511,7 356,7 352,0 17,1 50,6 - 4,9 - - 3,3 1567,8 35,2 

- « - еродовані 2,6 29,6 54,9 41,2 40,7 1,7 2,7 - - - - - 173,4 3,9 

середньо-

ксероморфні 
4,5 49,4 102,1 69,3 69,2 3,1 7,8 - 2,0 - - 0,9 308,3 6,9 

- « - еродовані 0,6 6,9 18,0 15,2 10,4 0,5 0,7 - - - - - 52,3 1,2 

сильно-

ксероморфні 
3,9 34,9 69,6 44,8 43,2 2,2 4,1 - 1,1 - - - 203,8 4,6 

- « - еродовані 0,5 3,9 11,4 9,3 7,2 0,2 0,6 - - - - - 33,1 0,7 

ІІ 
Степова 

північно-

цент-

ральна 

помірно 

засуш-

лива 

середньог

умусо-

акумулят

ивний 

Всього, в т.ч. 145,8 685,9 1527,3 1312,0 594,4 53,3 36,5 - - - - - 4355,2 100,0 

повнопрофільні 68,0 331,2 615,0 612,7 233,3 19,5 19,9 - - - - - 1899,6 43,6 

слабо-

ксероморфні 
51,6 240,0 625,9 478,9 235,5 11,3 23,7 - - - - - 1666,9 38,3 

- « - еродовані 6,8 27,6 66,8 51,7 29,6 1,5 3,2 - - - - - 187,2 4,3 

середньо-

ксероморфні 
10,2 46,1 114,1 86,5 43,8 2,2 2,7 - - - - - 305,6 7,0 

- « - еродовані 1,5 6,4 17,2 13,1 7,9 0,4 1,5 - - - - - 48,0 1,1 

сильно-

ксероморфні 
6,8 30,5 76,7 59,0 38,1 1,4 1,8 - - - - - 214,3 4,9 

- « - еродовані 0,9 4,1 11,5 10,1 6,2 0,2 0,5 - - - - - 33,5 0,8 
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Продовж. табл. 5.1 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

ІІІ 
Степова 

південно

цент-

ральна 

засуш-

лива 

помірно 

слабо-

гумусо-

акумулят

ивний 

Всього, в т.ч. 109,5 663,5 633,1 748,6 1008,3 283,4 190,4 74,1 - 10,3 19,8 - 3741,0 100,0 

повнопрофільні 38,1 270,1 298,3 384,0 501,6 169,5 104,6 47,6 - 6,5 15,3 - 1835,6 49,0 

слабо-

ксероморфні 
47,9 272,0 226,1 246,9 337,2 76,8 54,8 17,9 - 2,6 3,4 - 1285,6 34,4 

- « - еродовані 5,4 29,3 24,5 28,3 40,9 10,1 8,0 2,0 - 0,4 - - 148,9 4,0 

середньо-

ксероморфні 
9,6 52,5 43,4 47,1 71,7 14,3 12,8 3,5 - 0,6 0,6 - 256,1 6,8 

- « – еродовані 1,5 7,1 7,3 6,8 14,4 2,7 1,9 0,5 - - - - 42,2 1,1 

сильно-

ксероморфні 
6,1 28,6 30,0 30,3 34,3 8,6 7,3 2,0 - 0,2 0,5 - 147,9 3,9 

- « - еродовані 0,9 3,9 3,5 5,2 8,2 1,4 1,0 0,6 - - - - 24,7 0,8 

Зона 

Степу 

Північ-

ного 

Всього, в т.ч. 303,5 2098,4 3398,2 3036,7 2774,7 380,4 427,5 74,1 22,5 10,3 23,0 4,2 12553,5 100,0 

повнопрофільні 118,9 977,4 1383,4 1436,3 1384,2 207,5 258,6 47,6 14,5 6,5 18,5 - 5853,4 46,6 

слабо-

ксероморфні 
122,8 760,2 1363,7 1082,5 924,7 105,2 129,1 17,9 4,9 2,6 3,4 3,3 4520,3 36,0 

- « - еродовані 14,8 86,5 146,2 121,2 111,2 13,3 13,9 2,0 - 0,4 - - 509,5 4,0 

середньо-

ксероморфні 
24,3 148,0 259,6 202,9 184,7 19,6 23,3 3,5 2,0 0,6 0,6 0,9 870,0 6,9 

- « - еродовані 3,6 20,4 42,5 35,1 32,7 3,6 4,1 0,5 - - - - 142,5 1,1 

сильно-

ксероморфні 
16,8 94,0 176,3 134,1 115,6 12,2 13,2 2,0 1,1 0,2 0,5 - 566,0 4,5 

- « - еродовані 2,3 11,9 26,4 24,6 21,6 1,8 2,1 0,6 - - - - 91,3 0,9 

Відсоток від 

площі грунтів 

зони 
2,4 16,7 27,1 24,2 22,1 3,0 3,4 0,6 0,2 0,1 0,2 - х х 
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Якщо перші можливо в деякій мірі витримати в часі, то природні 

гідротермічні показники клімату не піддаються регулюванню. Вони 

динамічні, особливо в зонах нестійкого зволоження. Тому на практиці 

параметри агропотенціалів сільськогосподарських культур коливаються в 

межах до (±25) % в залежності від зволоження року в зонах нестійкого 

зволоження (в посушливі вони знижуються, а у вологі – збільшуються). 

Вимогам щодо високої культури землеробства відповідають тільки дані 

довготривалих стаціонарних дослідів (15-30 років) після 60-х років минулого 

століття, коли перейшли на вирощування сортів і гібридів інтенсивного типу 

[54, 156, 212]. Вони випробовувались практично на всіх дослідних пунктах 

України. Дані на варіантах «абсолютний контроль» характеризують 

агропотенціал за природною родючістю, а на варіантах з внесенням добрив і 

меліорантів в оптимальних дозах в екологічному та економічному аспектах – 

агропотенціал за ефективною родючістю. 

Для дотримання принципу єдиної відміни проводяться коригування 

середніх результатів врожайних даних за кліматичними параметрами років 

досліджень із середньобагаторічними їх значеннями, коли відхилення 

перевищує 5 %. Для цього розроблюються регресивні моделі зв’язку для 

кожної культури [162].  

Модель зв’язку між кліматичними показниками та врожайними даними 

озимої пшениці на чорноземі звичайному важкосуглинковому після 

зайнятого пару R=0,73: 

У=10,688–0,005V1+0,015 V2+5, 743 V3+0,073 V4+5,704 V5,           (5.1) 

де У – врожайність озимої пшениці, ц/га; 

V1– сума температур за період листопад-березень, 
о
С; 

V2– сума опадів за листопад-березень, мм; 

V3– ГТК Селянинова за серпень-вересень; 

V4– сума опадів у жовтні, мм; 

V5– ГТК Селянинова за травень-липень. 
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За відсутності врожайних даних визначення параметрів агропотенціалів 

проводили на підставі даних природного потенціалу через загальні запаси 

гумусу. Він є комплексним показником забезпечення ресурсами тепла, 

вологи і трофності в межах відповідного типу ґрунтоутворення, а через них і 

культурних ценозів. Природний потенціал ґрунту визначали за допомогою 

розробленої моделі для ґрунтів акумулятивного ряду (див. розділ 4.2) 

(коефіцієнт множинної регресії R=0,96, детермінації R=0,92, середня похибка 

(±21) т/га. 

Також за відсутності цих (урожайних) даних довготривалих дослідів 

певних ґрунтів використовували розрахунковий метод визначення родючості 

на підставі природного їх потенціалу, так як існує велика щільність зв’язку 

між урожайними даними та природним потенціалом в межах кожного типу 

ґрунтоутворення. Кореляційний зв'язок для чорноземів звичайних R=0,98 для 

цього використовували модель у=11,9+0,4х: чорнозему типового і дернового 

опідзоленого ґрунту – R=0,96; темнокаштанового і каштанового ґрунтів – 

R=0,95; дерново-підзолистого (без глейових видів) – R=0,92; сірого лісового 

R=0,90; чорнозему опідзоленого – R=0,88 і т. д. 

Крім того використовували іншу модель для отримування бонітетного 

балу ґрунту за озимою пшеницею при ціні бала 0,4 ц/га. Для ґрунтів 

акумулятивного ряду вона має таку схему: За природної родючості 

уп=33,3+0,10х, за ефективної – уе=47,0+0,11х [87]: де уп – бал бонітету за 

природної родючості; в першому випадку R=0,97 середня похибка (±2) бала 

до експериментальних даних, у другому – де уе - бал бонітету за ефективної 

родючості - R=0,96 (середня похибка даних (±3) бала. 

Кількісна оцінка в балах за природної продуктивності має замкнутий 

характер, тоді як за ефективної родючості вона розімкнута, оскільки приріст 

продуктивності за рахунок ефективної родючості враховує і базову природну 

родючість і демонструє зростання продуктивності озимої пшениці щодо 

природної в реальному форматі, віддзеркалює рівень реалізації природного 

ресурсу ґрунту в порівняльних абсолютних величинах. 
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5.1 Вплив зволоженості за теплий період року на врожайність 

сільськогосподарських культур  

 

Ґрунтовий покрив являє собою систему просторового взаємопов’язаного 

і зумовленого різноманіття ґрунтових тіл за походженням і властивостями, яка 

сформувалась під впливом пов’язаних, але неоднорідних кліматичних, 

біологічних, літогранулометричних, гідротермічних та інших умов.  

За В. В. Докучаєвим «ґрунт і клімат є основні і важливі фактори 

землеробства – перші і неминучі умови врожаїв». У сучасних умовах 

високоефективне і стабільне сільськогосподарське виробництво неможливо 

без раціонального використання земельних ресурсів відповідно з ґрунтово-

екологічними умовами. Усі ці фактори і умови сприятливості продуктивної 

здатності ґрунтів функціонально визначаються факторами ґрунтоутворення, 

бо ґрунт і родючість взаємопов’язані. В зв’язку з цим родючість ґрунтів 

зумовлюється екологічними умовами їхнього формування.  

Продуктивність ґрунту, як функції всього необхідного для розвитку 

рослин, проявляється в створенні ними врожаю. Він є пріоритетним в оцінці 

родючості ґрунту і об’єктивно віддзеркалює екологічні умови формування того 

чи іншого ґрунту та їх властивостей. В зв’язку з цим вичерпну характеристику 

за родючістю можна отримати тільки на підставі врожайних даних. 

Забезпеченість вологою і теплом є вирішальним фактором у 

визначеності родючості ґрунту. Агрокліматолог В. П. Дмитренко [53] з 

співавторами відмічали, що її оцінка без врахування зволоження та інших 

кліматичних особливостей формування ґрунтів мертва. Проте на сьогодні не 

встановлено, за якими показниками оцінювати ресурси вологозабезпечення. За 

розробками [162], їх відображають показники ГТКV-ІХ Селянинова, кількість 

опадів за холодний період (листопад-березень (ХІ-ІІІ)) та їх засвоєння. При 

цьому період травень-вересень за показниками ГТК розподіляється на дві 

частини: 1) травень-липень (V-VII) і 2) серпень-вересень (VIII-IX), що 

зумовлено необхідністю охарактеризувати кількісними показниками 
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екологічну сприятливість території для сільськогосподарських культур як з 

коротким періодом вегетації, так і з тривалим. 

Визначено основні природні фактори продуктивної здатності чорнозему 

звичайного щодо оцінки його родючості на досліджуваній 

території: забезпеченість вологою і теплом є вирішальним фактором у 

визначеності його родючості (рис. 5.1). 

 

Рис. 5.1 Вплив зволоження за теплий період на продуктивну здатність 

сільськогосподарських культур на чорноземах звичайних 

Продуктивність сільськогосподарських культур поступово зростає при 

збільшенні параметрів ГТКV-ІХ. В межах зволоженості за показниками ГТК в 

теплий період від мінімальних до максимальних значень, продуктивність 

сільськогосподарських культур поступово зростає. Так, від ГТКV-VII= 

0,81-0,90, ГТКVIII-IX=0,57-0,64 до ГТКV-VII=0,91-0,95, ГТКVIII-IX=0,64-0,73 вона 

збільшується між крайніми значеннями на 25-30 % за умови однотипності 

інших факторів родючості [211]. 
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5.2 Влив зволоженості холодного періоду зони Степу Північного на 

врожайність сільськогосподарських культур 

 

Для енергетики ґрунтоутворення й агрономічного потенціалу земель 

важливе значення має вологозабезпеченість у зимовий період, яке 

визначається кількістю опадів і їх засвоєнням ґрунтом. Відображенням цієї 

закономірності є потужність профілю. За холодний період в зоні Степу 

Північного зволоження не має добре вираженої просторової закономірності 

щодо висот місцевості, проте у Лівобережній зоні деяка тенденція 

спостерігається. Такий стан речей зумовлюється особливостями циклонічної 

діяльності в даний період. Її параметри мають обернено пропорційний 

характер від тривалості морозного періоду. 

Підвищення родючості ґрунту спостерігається при збільшенні 

кількості опадів від 120-130 мм до 180-200 мм, в зоні Степу Північного 

зростання між крайніми значеннями становить 10-15 % за умови однакового 

їх засвоєння та однотипного гранулометричного складу [171] (рис. 5.2).  

 

Рис. 5.2 Вплив зволоження холодного періоду на продуктивну 

здатність сільськогосподарських культур на чорноземах звичайних 



129 

 

За даними кліматичних довідників на Правобережній частині Степу 

Північного кількість опадів за листопад-березень (ХІ – Ш) місяці становить 

120 – 140 мм, а на Лівобережжі – така кількість лише на незначній площі і 

приурочена до Донецької терасової низовини, на останній території східної 

частини Степу Північного складає 160 – 180 мм [79].  

Засвоєння опадів ґрунтами на характеризуємій території становить в 

східній частині 47 %, західній – 52 %. 

Таким чином, продуктивність сільськогосподарських культур через 

агроґрунтовий потенціал як критерій виміру оцінки ґрунту за родючістю 

добре узгоджується з показниками ГТК Селянинова, кількістю опадів в 

холодний період та їх засвоєння. 

 

5.3 Вплив фаціальності і кількості опадів холодного періоду 

Північностепової території України на врожайність сільськогосподарських 

культур  

 

Продуктивність через середньобагаторічні дані урожайності 

сільськогосподарських культур зростає від І до V фаціїі становить 25-30 %, а 

між фаціями 1-1,5 ц/га за умови рівнозначності інших факторів. Такий стан 

речей обумовлений різними параметрами засвоєння опадів холодного 

періоду внаслідок неоднакової континентальності клімату (рис. 5.3). 

Необхідно відмінити,що в межах близького зволоження в теплий 

період, але різної фаціальності кількість гумусу в чорноземах звичайних за 

однотипного гранулометричного складу знаходиться на одному рівні. Проте 

параметри природного потенціалу зростають від І до V фацій за рахунок 

збільшення потужності гумусованого шару як наслідку засвоєння опадів 

холодного періоду. В існуючих методичних розробках враховували тільки 

кількість гумусу у верхньому шарі грунтів, проте не брали до уваги 

фаціально обумовлене покращення вологозабезпечення в цьому питанні, а 

звідси і некоректність результатів. 
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Рис. 5.3 Вплив фаціальності на продуктивну здатність 

сільськогосподарських культур на чорноземах звичайних 

Таким чином, встановлений вплив фаціальності на продуктивну 

здатність сільськогосподарських культур на чорноземах звичайних якийє 

визначальним фактором в раціональному використанні земельних ресурсів. 

 

5.4 Приорітетність гранулометричного складу щодо впливу на 

продуктивну здатність досліджуваних чорноземів звичайних зони Степу 

Північного 

 

Пріоритетним фактором впливу на продуктивну здатність ґрунтів є 

гранулометричний склад. Він є однією з найважливіших характеристик 

ґрунтів, справжньою «альфа» і «омега» ґрунтоутворення. В. В. Докучаєв на 

підставі аналізу даних валового складу, фізичних і фізико-хімічних 

властивостей ґрунтів Нижньоновгородської губернії зробив висновок: 
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«Центром, фокусом всех составных частей почвы, а следовательно и их 

свойств является глина...» [57]. Саме він визначає параметри 

ґрунтоутворення і значною мірою родючість ґрунтів. За вмістом фізичної 

глини чорноземи мають 12 родових градацій ґрунтів на рівні роду за вмістом 

фізичної глини від (середньоглинистих) 71-75 % до (важкосупіщаних)  

16-20 %. Її вплив на родючість ґрунтів має зонально-регіональний характер в 

залежності від параметрів зволоження. Продуктивність сільськогосподарських 

культур поступово знижується в межах градацій близько 1 ц/га за 

однозначності інших факторів родючості (рис. 5.4). 

 

Рис. 5.4 Залежність продуктивності чорноземів звичайних від вмісту в 

них фізичної глини 

 

5.5 Вплив ксероморфності ґрунту на продуктивну здатність 

чорнозему звичайного 

 

Продуктивна здатність схилових ґрунтів визначається ступенем 

ксероморфності (аридності, засушливості) місця їх формування. 
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Встановлено, що природний потенціал за вмістом гумуса в тонах на гектар 

зменшується відносно повнопрофільних ґрунтів на слабоксероморфних 

ґрунтах на 15-25 %, сердньоксеромофних на 45-50 %, сильноксероморфних 

на 65-70 %. Внаслідок переважно за рахунок погіршення зволоження у 

місцях залягання даних ґрунтів. 

В зв’язку з цим, продуктивність сільськогосподарських культур на 

ксероморфних ґрунтах становить як за природної, так і ефективної родючості 

для слабоксероморфного ступеня (0,85+0,05), середнього – (0,72+0,07) і 

сильного – (0,55+0,08) відповідно до повнопрофільних видів з однаковою 

гранулометрією. Еродованість додатково зменшує продуктивну здатність 

кожного ступеня за ксероморфністю ґрунтів на 10 %. 

Після попередника кукурудза МВС параметри агропотенціалів озимої 

пшениці знижуються за природною родючістю на 10-18 % по відношенню до 

агрофону зайнятий пар і на 5-10 % за ефективною. Найменше різниця 

спостерігається на території V-IV, найбільша – на І-ІІ фаціях. На агрофоні 

зернові колосові параметри агропотенціалів становить 70-75 % фону 

зайнятий пар за природною родючістю і 75-80 % за ефективною. На чорному 

пару відносно зайнятого агропотенціали озимої пшениці вищі на  

135-145 %, але треба мати на увазі, що для цього затрачено 2 роки. В 

перерахунку на рік вони знижуються на 25-33 % [158]. 

Отже, ґрунтові ресурси Степу Північного за своєю продуктивністю 

мають на переважній площі значний ресурс щодо основної вирощуваної у 

зоні культури, зумовлений, головним чином, взаємодією таких важливих 

пріоритетних факторів родючості як волога та важкий гранулометричний 

склад чорноземів звичайних. 

Отже, родючість грунту проявляється у створенні 

сільськогосподарськими культурами врожаю.  

Серед основних природних факторів родючості чорноземів звичайних 

пріоритет належить забезпеченості вологою і теплом, тому за параметрами 
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властивостей грунтів можна діагностувати як особливості зволоження, так і 

продуктивну здатність в аспекті основних сільськогосподарських культур. 

Встановлено, що продуктивна здатність сільськогосподарських культур 

на чорноземах звичайних зростає при збільшенні показників ГТК у теплий 

період за умови однотипності інших чинників родючості, особливо 

гранулометричного складу через вміст фізичної глини. 

Визначено параметри збільшення природної і ефективної родючості 

чорноземів звичайних залежно від кількості опадів за холодний період за 

умови однакового гранулометричного складу. 

Встановлено вплив фаціальності через різну континентальність клімату 

і відповідно засвоюваність грунтами вологоопадів холодного періоду на 

продуктивну здатність сільськогосподарських культур на чорноземах 

звичайних. Різниця між суміжними фаціями досягає 1-1,5 ц/га для пшениці 

озимої за умови рівнозначності інших факторів. 

Визначено залежність продуктивної здатності чорноземів звичайних 

від вмісту фізичної глини, збільшення її вмісту на 5 % адекватно зростанню 

врожайності близько 1 ц/га за умови рівнозначності інших факторів. 

Встановлено параметри зниження продуктивної здатності чорноземів 

звичайних при збільшенні ксероморфізму схилових місцеположень. 

Результати даного розділу опубліковано в статях [158, 211]. 



134 

 

РОЗДІЛ 6  

НОРМАТИВНА ПРОДУКТИВНІСТЬ ЧОРНОЗЕМУ ЗВИЧАЙНОГО  

ЗА АГРОПОТЕНЦІАЛАМИ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ 

 

Родючість ґрунту як функції всього необхідного для розвитку рослин 

проявляється через створення врожаю, який є пріоритетним в її оцінці й 

об’єктивно віддзеркалює комфорт (або дискомфорт) умов у формуванні 

будь-яких ґрунтів на їхніх властивостей. Тому визначення агропотенціалу 

сільськогосподарської культури – озима пшениця проводили на підставі 

врожайних даних відповідної культури. Він являється критерієм родючості 

ґрунтів і відображає урожайність певної сільськогосподарської культури 

конкретного еколого-генетичним статусом та гранулометрією ґрунту, 

співвіднесену до середньобагаторічних гідротермічних показників місця його 

розташування.  

Фактори продуктивної здатності сільськогосподарських культур 

чорноземів звичайних добре узгоджуються з параметрами природного 

потенціалу, комплексного показника забезпечення ресурсами тепла, вологи і 

трофності звичайночорноземного типу ґрунтоутворення. 

Озима пшениця була і залишається провідною культурою в Україні – 

альтернативи їй немає. Параметри агропотенціалів природної і ефективної 

родючості ґрунтів за даною культурою залежить від їх генетичної природи, 

зволоження, гранулометричного складу і попередників.Це дає можливість 

дотриматись принципу єдиної відміни і забезпечити коректність результатів 

оцінки в межах усієї України. 

Найвищі параметри родючості ґрунтів у всіх грунтово-кліматичних 

регіонах стосовно озимої пшениці на агрофоні зайнятий пар. В посушливих і 

недостатньо зволожених умовах через чорні пари можливо певною мірою 

реалізувати агропотенціал озимої пшениці. На них продуктивність її  

на 130-135 % більша відносно зайнятих парів. Проте треба мати на увазі, що 

для цього затрачено 2 роки.  
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Щодо попередника кукурудза молочно-воскової стиглості (МВС), то 

родючість ґрунту в зоні Степу Північного на 10-18 % нижча відносно 

зайнятого пару за природною родючістю і на 5-10 % – ефективною. Стосовно 

попередника зернові колосові параметри родючості ґрунтів знижуються на 

ґрунтах України до 25-30 % за природною родючістю відносно таких на 

зайнятому пару, а за ефективною – до 20-25 %. 

Параметри агропотенціалів природної і ефективної родючості ґрунтів 

України за озимою пшеницею коливаються в межах 2 – 40 ц/га за природною 

родючістю і 3-50 ц/га за ефективною.  

Велика розбіжність визначається генетичною природою ґрунтів, 

ступенем зволоження і гранулометричним складом. Наглядне уявлення про 

просторовий розподіл параметрів агропотенціалів як озимої пшениці так і в 

інших сільськогосподарських культур, у межах провінцій, дають дані на 

рисунку 6.1. 

Так як параметри агропотенціалів озимої пшениці залежать від 

підзонального зволоження, гранулометричного складу ґрунтів і 

попередниківі мають найоптимальніші значення на агрофоні зайнятого пару 

то в свою чергу вони диференціюються на 10 груп: 1) 35-36 ц/га за природної 

і 41-45 ц/га за ефективної родючості, 2) відповідно 33-34/38-40, 3) 31-32/ 

36-38, 4) 29-30/33-36, 5) 27-28/31-33, 6) 25-26/30-32, 7) 23-24/27-29,  

8) 21-22/25-27, 9) 19-20/23-25, 10) 17-18/21-23 ц/га. 

Параметри агропотенціалів озимої пшениці зони Степу Північного 

визначаються, в першу чергу, зволоженням через ГТКV-IX, кількістю опадів 

холодного періоду та їх засвоєнням. За параметрами ГТКV-IX  він чітко 

розподіляється на засушливу, помірно засушливу і недостатньо зволожену 

підзони, в яких випадає від 120 мм до 210 мм опадів за ХІ-ІІІ місяці, при 

засвоєнні від 47 %до 80 %. Переважають (95 %) чорноземи звичайні важкого 

гранулометричного складу з вмістом фізичної глини 46-75 %. 
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Рис. 6.1 Ресурсний потенціал продуктивності північностепових земель  
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Рис. 6.1, аркуш 2  
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Підзона південно-центральна засушлива, яка займає 28 % зони Степу 

Північного (12553,5 тис. га), незважаючи на просторову в ній неоднорідність 

провінцій за ГТКV-IX (5.3, 6.2, 6'.3 і 6.3), зволоження в них в деякій мірі 

вирівнюється за рахунок кількості опадів холодного періоду і їх засвоєння 

(від 47 % до 80 %). В зв’язку з цим за однорідного гранулометричного складу 

чорноземів звичайних коливання параметрів продуктивності озимої пшениці 

в межах провінцій в підзоні відносно незначні. Так, при вмісті фізичної глини 

56-60 % вони становлять 25-30 ц/га за природною родючістю і 30-34 ц/га за 

ефективною. В підзоні добре виражено зростання продуктивності за рахунок 

підвищення засвоєння опадів холодного періоду. Так, в провінції 6.3.а І фації 

при 51-55 % фізичної глини вона становить 24 і 29 ц/га, у ІІ фації за такого ж 

зволоження зростає на 6-8 %, ІІІ фації – 23-25 %, V фації – на 24-29 %. В 

підзоні переважають (92 %) чорноземи звичайні з вмістом фізичної глини 46-

75 %, тому діапазон коливань параметрів продуктивності озимої пшениці за 

такого гранулометричного складу становить 23-32 ц/га за природною 

родючістю і 28-36 ц/га за ефективною. 

В підзоні зустрічаються чорноземи звичайні скелетні на елювії сланців, 

пісковиків і крейдяно-мергельних породах. Їхня продуктивність визначається 

вмістом фізичної глини, що залежить від кількості скелету в них. При вмісті 

фізичної глини 51-55 % продуктивність озимої пшениці знижується на  

20-26 % за природною родючістю і 18-24 % за ефективною стосовно 

аналогічних за гранскладом ґрунтів на лесах. При нижчих родових градаціях 

за гранскладом параметри продуктивності скелетних чорноземів знижується 

в середньому на 15-20 % і 13-17 % кожної родової градації до вище 

наведеної. 

Підзона степова північно-центральна помірно засушлива, яка займає  

36 % зони, досить однорідна за зволоженням в теплий період через ГТКV-IX, 

проте досить диференційована за кількістю опадів в холодний період – від 

120-130 мм до 180-200 мм при засвоєнні від 47 % до 72 %.  
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В підзоні чорноземи звичайні на лесах з вмістом фізичної глини 46-     

75 % займають 99 % її площі. Фаціальність і грансклад зумовили деяку 

диференціацію параметрів продуктивності озимої пшениці.  

За однорідності гранскладу чорноземів звичайних їх продуктивність 

зростає від І до V фації. Так, при 56-60 % фізичної глини в І фації при опадах 

за ІХ-ІІІ місяці 120-160 мм вона становить 27-28 і 32-34 ц/га, а 160-180 мм – 

29-30 і 35-36 ц/га, у ІІ фації при 120-160 мм опадів – 29-30 і 31-35 ц/га, у ІІІ і 

ІV фаціях за 120-140 мм опадів – 30-32 і 35-36 ц/га, у V фації при 120-140 мм 

– 33 і 38 ц/га. Коливання параметрів продуктивності озимої пшениці в 

підзоні становить 24-34 ц/га за природною і 32-39 ц/га за ефективною 

родючістю, що пов’язано, головним чином, з вмістом фізичної глини. 

Значна площа в підзоні скелетних чорноземів звичайних на елювії 

сланців, пісковиків і крейдяно-мергельних породах. Покращення зволоження 

в підзоні сприяло деякому підвищенню параметрів продуктивності озимої 

пшениці відносно засушливої підзони, проте спостерігається більший розрив 

стосовно чорноземів на лесах внаслідок значного підвищення на останніх 

породах. 

Підзона північна недостатньо зволожена характеризується відносно 

вище зазначених кращим зволоженням за теплий період і деякою 

неоднорідністю в просторі (7’.4, 7.4, 7’’.4, 7’’’.4 і 7.5) при значному 

коливанні опадів холодного періоду – від 120-140 мм до 170-180 мм при 

засвоєнні 47-72 %.  

Чорноземи звичайні з вмістом фізичної глини 46-75 % займають 95 % 

площі підзони. В ній, як і у попередніх підзонах, добре виражено фаціальне 

явище. Коливання параметрів продуктивності озимої пшениці становить  

29-36 і 36-42 ц/га, яке пов’язано в деякій мірі зі зволоженням, а головним 

чином – із вмістом фізичної глини в ґрунтах. 

Щодо продуктивності озимої пшениці на скелетних чорноземах в 

підзоні вона теж зростає з покращенням зволоження на 15-20 % відповідно 

помірно засушливої підзони за однакового гранулометричного складу.  
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Проте зменшення вмісту фізичної глини до родових градацій 

важкосередньосуглинковий – легкосуглинковий продуктивність різко 

зменшується. 

Наглядну картину диференціації агропотенціалів озимої пшениці через 

тренд в 3 ц/га маємо на ґрунтах підзони зони Степу Північного та його 

гранулометрії, а також параметричне зростання в них продуктивності цієї 

культури дають дані, представлені в таблиці 6.1. 

Таблиця 6.1 

Природна і ефективна продуктивність озимої пшениці  

фонових ґрунтів на лесах в межах підзони зони Степу Північного  

та його гранулометрії 

Підзона 

Вміст 

фізичної 

глини, % 

Продуктивність, ц/га 

природна ефективна 

Чорнозем звичайний помірно слабогумусоакумулятивний 

Степова південно- 51-70 30-32 34-36 

центральна 41-65 27-29 31-34 

засушлива 31-60 24-26 28-32 

 26-50 21-23 26-28 

Чорнозем звичайний середньогумусоакумулятивний 

Степова північно- 51-75 32-34 36-39 

центральна 46-65 29-31 31-36 

помірно засушлива 46-70 26-28 30-34 

Чорнозем звичайний помірно добрегумусоакумулятивний 

Степова північна 55-75 36-38 41-43 

недостатньо 51-75 33-35 39-42 

зволожена 41-65 30-32 37-39 

 41-50 27-29 34-36 

 

Наведені дані щодо природної і ефективної родючості чорнозему 

звичайного за озимою пшеницею свідчать про значний її ресурсний 

потенціал, середньозважена нормативна продуктивність ґрунтового покриву 

становить за природною родючістю 31-33 ц/га, ефективною – 36-39 ц/га. 

Степ Північний як зона, згідно спеціалізації землеробства [197] 

диференційована на 2 частини. 
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Перша зона універсального використання, до якої входить підзона 

недостатньо зволожена з чорноземами звичайними помірно 

добрегумусоакумулятивними. 

Друга зона – соняшнико-зернового виробництва з включенням помірно 

засушливої підзони з чорноземами звичайними 

середньогумусоакумулятивними, та підзони засушливої з чорноземами 

звичайними слабогумусоакумулятивними. 

Враховуючи нестійкий характер в регіоні в першій зоні використання 

вирішальним фактором є їх вологозабезпеченість. Вона краща для пшениці 

озимої на занятих парах, на яких вирощують сільськогосподарські культури 

на зелений корм, а також горох, кукурудзу після пшениці озимої та гороху, 

ячменю, зернобобових культур після зернових. 

Вважають, що найкращою ланкою сівозміни для цукрових буряків є 

чорний пар, пшениця озима – оскільки в ній озимина та цукрові буряки 

повніше забезпечуються вологою, створюється можливість для своєчасного 

внесення в ґрунт органічних добрив та проведення ефективної боротьби з 

бур’янами. 

У другій зоні спеціалізації в зв’язку з недостатнім зволоженням зростає 

роль сівозміни, як ефективного засобу підвищення вологозабезпечення 

сільськогосподарських культур, родючості ґрунтів, запобігання втратам 

врожаю та боротьби зі шкідниками. 

Значна роль у поліпшені водного режиму у зазначеному регіоні 

належить чорному пару. Його частка повинна стати 10-20 % у структурі 

посівних площ. При цьому, за даними Запорізької, Розівської, Донецької та 

інших дослідних станцій вихід продукції з 1 га сівозмінної площі зростає 

порівняно без чорного пару. 

Агропотенціали пшениці озимої за природного потенціалу знаходяться 

в межах 34-42 ц/га, ефективної – 38-49 ц/га. Після занятого пару – відповідно 

(23-31) : (32-39) ц/га, гороху – (24-33) : (31-40) ц/га. 
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Одже, покращення вологозабезпеченості спрямоване на вивчення в 

географічному розрізі, стосовно до кліматичних умов території і до 

метеорологічним умовам території, ролі ґрунтової вологи у підвищенні 

врожайності сільськогосподарських культур і організації заходів щодо 

зростання ефективності сільськогосподарського виробництва тобто 

задовольнити потреби оперативного обслуговування сільського господарства 

інформацією і прогнозами вологозабезпечення сільськогосподарських 

культур та умов обробки ґрунту.  

За даними дослідних установ в зоні краща вологозабезпеченість 

пшениці озимої після чорного пару, парів зайнятих сільськогосподарськими 

культурами на зелений корм, горохом, кукурудзою після озимини і горохом, 

ячменем, зернобобовими культурами після зернових [16, 157]. 

Підкреслюючи вище сказане, підтверджуемо слова видатних вчених, 

що ґрунти утворились шляхом надзвичайно складної взаємодії місцевого 

клімату, рослинності і тваринних організмів, складу і будови материнських 

гірських порід, рельєфу місцевості і, нарешті, віку країни. І ґрунт являє 

собою продуктом взаємодії живої й неживої природи, особливим 

природноісторичним тілом. 

Таким чином, нормативна продуктивність чорнозему звичайного за 

агропотенціалами пшениці озимої залежить від зволоження, 

гранулометричного складу через вміст фізичної глини і попередників. 

Встановлено, що параметри агропотенціалів чорноземів звичайних для 

пшениці озимої після зайнятого пару коливаються за природною родючістю 

15-34 ц/га, ефективною – 16-40 ц/га залежно від зволоження та 

гранулометричного складу. 

Проведено диференціацію Степу Північного за ресурсним потенціалом 

пшениці озимої відповідно особливостей зволоження і гранулометричного 

складу, що є науковою основою для удосконалення спеціалізації регіонів 

зони досліджень. 

Результати даного розділу опубліковані в статті [157]. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення і нове вирішення 

наукового завдання диференціації чорноземів звичайних Степу Північного за 

зволоженням і родючістю шляхом використання гіпсометричного рівня 

місцевості. 

1. Ґрунтовий покрив Степу Північного в основному представлений 

чорноземом звичайним, який сформувався в широкому діапазоні умов 

зволоження – ГТК Селянинова за теплий період становить 0,68-0,89, 

кількість опадів за холодний період – 120-210 мм. В зв’язку з строкатістю 

екологічних умов ґрунтоутворення чорноземи звичайні характеризуються 

відповідним спектром ґрунтових властивостей і ресурсних можливостей. 

2. В орографічному аспекті територія Степу Північного 

характеризується значним діапазоном висот місцевості – від 20-60 м до 367 м 

н.р.м. Визначено параметри зміни гідротермічних умов теплого періоду з 

висотою у різних регіонах Степу Північного, які знаходять відображення у 

властивостях ґрунтів. В зв’язку з цим гіпсометричний рівень є індикатором 

підзональних особливостей зволоження і територіального поширення 

відповідних підтипів цих чорноземів. 

3. Встановлені гіпсометричні межі територіального поширення 3 

підтипів чорноземів звичайних – помірно добрегумусоакумулятивного, 

середньогумусоакумулятивного і помірно слабогумусоакумулятивного. 

4. Не виявлено чіткого зв’язку між кількістю опадів холодного періоду 

(120-210 мм) з гіпсометричним рівнем.  

5. Обґрунтовано формування параметрів органопрофілю чорноземів 

звичайних залежно від кількості опадів за холодний період, їх засвоєння 

ґрунтами відповідно гіпсометричного рівня та гранулометричного складу. За 

термічним режимом холодного періоду відповідно гіпсометричних рівнів 

Степ Північний диференційовано на 6 фацій, кожен з яких характеризується 
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параметрами сприятливості термічних умов холодного періоду для засвоєння 

ґрунтами вологи опадів. 

6. Доведено залежність інтенсивності відносного 

гумусонагромадження через показник КВАГ у чорноземах звичайних від 

параметрів гідротермічних умов теплого періоду. Розроблено модель зв’язку 

між ГТК (х) і КВАГ (у), де у = -0,510 + 1,692х, яка дозволяє визначити 

кліматичні особливості вологозабезпечення за відсутності даних 

метеостанцій. 

7. Виявлено, що кількість опадів за холодний період і їх засвоєння 

зумовлюють параметри потужності органопрофілю чорноземів звичайних 

відповідно до їх гранулометричного складу (R=0,85-0,90). 

8. Встановлено залежність між ступенем зволоження, як ресурсу, 

вираженого у показниках ГТКV-IX, кількості опадів за XI-III місяці, їх 

засвоєнням ґрунтами та органічною речовиною нагромадженої в профілі 

через коефіцієнт профільного нагромадження гумусу (КПНГ). 

9. Встановлено закономірності продуктивної здатності чорноземів 

звичайних відповідно природних пріоритетних факторів їх родючості: 

забезпеченості вологою у теплий період через показник ГТК у межах 0,68-

0,89, кількості опадів XI-III місяці від 120 до 200 мм при їх засвоєнні 47-80 

%, гранулометричного складу за вмістом фізичної глини від 16 до 75 %, 

ксероморфності й еродованості на схилах. 

10. На основі зв’язку між гіпсометричним рівнем і параметрами 

гідротермічних умов уточнено територіальні межі Степу Північного з 

Лісостепом і Степом Південним, проведено диференціацію чорноземів 

звичайних на 3 ґрунтово-екологічні підзони. 

11. Визначено можливість неоднозначної ґрунтово-екологічної 

інтерпретації систематичного списку ґрунтів на існуючих ґрунтових картах. 

В зв’язку з цим, необхідно уточнити ґрунтово-екологічний статус виділених 

на ґрунтових картах ґрунтових тіл за допомогою показника КВАГ при 
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наявності експериментальних даних або розроблених гіпсометричних меж 

зволоження з використанням топографічних карт. 

12. Визначено ресурсний потенціал родючості чорноземів звичайних, 

який повною мірою віддзеркалює дворівнева система оцінки на підставі 

природних його чинників - агроґрунтового потенціалу природної родючості і 

застосування матеріальних ресурсів у вигляді оптимальних доз добрив і 

заходів агрономічного спрямування – агропотенціалу ефективної родючості. 

13. Міністерству аграрної політики та продовольства України 

рекомендується використовувати гомогенні ареали ґрунтового покриву в 

кліматичному, гранулометричному, літологічному та орографічному 

аспектах, кожний з яких характеризується певною структурою ґрунтового 

покриву за поширенням ґрунтів з відповідними параметрами 

гумусонакопичення, вмісту фізичної глини, потужності профілю тощо для 

удосконалення спеціалізації землеробства. 

Державній службі України з питань геодезії, картографії та кадастру 

рекомендується використовувати параметри абсолютних висот місцевості 

для встановлення просторової зміни підтипів і родів чорноземів звичайних, 

для удосконалення територіальних меж поширення чорноземних ґрунтів та 

уточнення  їх географії за потужністю профілю. 

Донецькій обласній державній адміністрації для реалізації 

інвестиційних проектів раціонального землекористування рекомендується 

використовувати параметри оцінки продуктивної здатності ґрунтів за 

природною та ефективною родючістю для впровадження адаптованих до 

ґрунтово-екологічних умов агротехнологій господарствами усіх форм 

власності. 
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Додаток Б 

Список публікацій  здобувача за темою дисертації 

 

Наукові праці, в яких опубліковані основні наукові результати дисертації 

1. Полупан М. І., Соловей В. Б., Величко В. А., Тютюнник Н. В. 

Просторова диференціація зволоження Степу Північного залежно від 

гіпсометричного рівня місцевості. Вісник аграрної науки.  2009.  № 5.  

С. 33 – 40 (аналіз та оформлення експериментальних результатів фондового 

матеріалу, підготовка матеріалів до друку). 

2. Полупан М. І., Соловей В. Б., Величко В. А., Тютюнник Н. В. 

Ресурсний потенціал продуктивності ґрунтового покриву Степу Північного. 

Вісник аграрної науки. 2009. № 12. С. 12-18 (обробка даних, технічна 

підготовка матеріалу).  

3. Тютюнник Н. В. Особливості генезису чорноземів у східній частині 

Степу Північного. Вісник аграрної науки. 2010. № 1. С. 74-77. 

4. Тютюнник Н. В. Генетична природа чорноземів звичайних 

Донецького регіону. Вісник ХНАУ імені В. В. Докучаєва. 2017. № 1.  

С. 52-65. 

5. Тютюнник Н. В. Влияние орографии на интенсивность 

черноземообразования в зоне Северной Степи Украины. Почвоведение и 

агрохимия. Минск, 2017. Вып.1 (58). С. 67–78.  

 

Наукові праці, які засвічують апробацію матеріалів дисертації 

6. Соловей В. Б., Тютюнник Н. В. Вплив висоти місцевості на 

зволоження чорноземів звичайних. Агрохімія і ґрунтознавств.: спецвипуск 

до VIII з’їзду УТГА «Охороні грунтів – підтримку держави» (м. Житомир, 5–

9 липня 2010 р.). Харків, 2010. Кн. 2. C. 66-68 (аналітичні дослідження, 

математична обробка, написання тез). 

7. Тютюнник Н. В. Екологічно–просторова диференціація зони Степу 

Північного з географічно зумовленими висотами відповідно до 
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геоморфологічних особливостей території : зб. наук. статей ІІІ всеукр. з’їзду 

екологів з міжнародною участю. (м. Вінниця, 21–24 вересня 2011 р.). 

Винниця: ВНТУ, 2011. Том 2. С. 451-454.  

8. Тютюнник Н. В. Використання гіпсометричного рівня місцевості для 

диференціації чорноземів звичайних за зволоженням. Використання ГІС та 

ДЗЗ у землекористуванні : матеріали всеукр. наук.-практ. конф.  

(м. Миколаїв, 14-16 листопада 2012 р.).  Миколаїв, 2012. С. 76-78. 

9. Тютюнник Н. В. Ороклиматическая типология черноземов 

обыкновенных Донбасса. Современное состояние чернозёмов : матеріали 

міжнар. наук. конф. (м. Ростов-на-Дону, 24-26 вересня  2013 р.). Ростов-на-

Дону : ИЮФУ, 2013. С. 323-324. 

10. Тютюнник Н. В. Ґрунтово-екологічний статус земель Донецької 

області. Агрохімія і ґрунтознавство : спецвипуск до ІХ з’їзду УТГА 

«Охорона ґрунтів – основа сталого розвитку України» (м. Миколаїв,  

30 червня – 4 липня 2014 р.). Харків, 2014. Кн 2. С. 94-95.  

11. Тютюнник Н. В. Почвенно-экологическое районирование Северной 

Степи как основа оценки качества чернозема обыкновенного. Природне 

агровиробництво в Україні: проблеми становлення, перспективи розвитку :  

матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпропетровськ, 22-23 жовтня 2015 

р.). Дніпропетровськ, 2015. С. 17-18.  

Наукові праці, які додатково відображають наукові результати дисертації 

12. Полупан М. І., Соловей В. Б., Величко В. А., Тютюнник Н. В. 

Природно-економічні, соціальні та екологічні умови аграрного виробництва 

в Степу. Наукові основи агропромислового виробництва в зоні Степу 

України. Київ: Аграрна наука, 2010. С. 15-18 (аналіз та узагальнення 

матеріалу). 

   Апробація матеріалів дисертації 

Основні результати та положення дисертації доповідалися і 

обговорювалися на VIII з’їзді Українського Товариства грунтознавців та 

агрохіміків (м. Житомир, 5-9 липня 2010 р., очно); на науково-практичній 
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конференції молодих вчених і спеціалістів. Соколовські читання «Ґрунти як 

базис продовольчої, економічної та екологічної безпеки країни» (м. Харків, 

19-20 травня 2011 р., заочно); на міжнародній науково-практичній 

конференції «Сучасна методологія ґрунтово-агрохімічних обстежень, 

картографування та класифікації ґрунтів в контексті реформування 

земельних відносин» до 55-річчя ННЦ «ІГА імені О. Н. Соколовського»  

(м. Харків, 4-6 жовтня 2011 р., очно); на III-ому Всеукраїнському з’їзді 

екологів з міжнародною участю (Екологія/Ecology) (м. Вінниця,  

21-24 вересня 2011 р., заочно); на науково-практичній конференції молодих 

вчених і спеціалістів «Перспективні напрямки ґрунтово-агрохімічних 

досліджень в умовах земельної реформи» (м. Харків, 22-23 травня 2012 р., 

очно) ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені 

О.Н.Соколовського»; на всеукраїнській науково-практичній конференції 

«Використання ГІС та ДЗЗ в землекористуванні» (м. Миколаїв,  

14-16 листопада 2012 р., очно); на міжнародній науковій конференції 

«Современное состояние черноземов» (м. Ростов-на-Дону,  24-26 вересня 

2013 р., заочно); на IХ з’їзді Українського товариства грунтознавців та 

агрохіміків (м. Миколаїв, 30 червня – 4 липня 2014 р., очно);  

на міжнародній науково-практичній конференції «Природне 

агровиробництво в Україні: проблеми становлення, перспективи розвитку» 

(м. Дніпропетровськ, 22-23 жовтня 2015 р., заочно). 

Результати дисертаційної роботи впроваджено у навчальний процес 

Харківського національного аграрного університету імені В. В. Докучаєва, 

при викладанні дисципліни «Охорона грунтів та відтворення родючості»  

спеціальності 201 «Агрономія» освітньо-наукових програм 8.09010102 

«Агрохімія і грунтознавство», 8.09010103 «Експертна оцінка грунтів» 

(довідка про впровадження від 22.12.2017). 

 

 


